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Formáli 
Frá árinu 1994 hafa Faxaflóahafnir sf. staðið að könnun á fjögurra til sex ára fresti þar sem 

atvinnustarfsemi við Gömlu höfnina í Reykjavík er skoðuð. Sumarið 2018 var könnunin 

framkvæmd í sjötta sinn. Að þessu sinni framkvæmdi Árni Steinn Viggósson könnunina 

ásamt Elínu Birtu Pálsdóttur en undanfarar þeirra hafa verið Matthildur Kr. Elmarsdóttir árið 

1994, Steinunn Elva Gunnarsdóttir árið 1998, Gunnlaugur Einarsson árið 2004, Sigríður Kr. 

Kristþórsdóttir árið 2008 og nú síðast Bergþóra Bergsdóttir árið 2013. Markmið 

könnunarinnar 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. Í þessari 

skýrslu verða niðurstöður könnunarinnar sumarið 2018 raktar ásamt samanburði við eldri 

niðurstöður.  
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1 Inngangur 

1.1 Uppbygging skýrslu 
Í upphafi skýrslunnar er stutt kynning á þeim aðferðum sem notaðar voru til að safna gögnum 

sem og svæðið sem afmarkaði fyrirtækin sem heyrðu undir könnunina. Þar er einnig farið inn 

á spurningarnar sem fyrirtækin voru spurð ásamt því hvernig fyrirtækjunum var skipt niður í 

gagnavinnslunni. Því næst eru niðurstöður kynntar og samanburður við fyrri kannanir gerður, 

þegar við á. Að lokum er síðan farið yfir sérstakar spurningar í formi athugasemda sem og 

samantekt.  

2 Aðferðafræði 

2.1 Gagnaöflun 
Í upphafi var útbúinn listi yfir fyrirtæki með skráðan atvinnurekstur við Gömlu höfnina og var 

notast við upplýsingar úr verbúða- og lóðaleiguskrá Faxaflóahafna sf., þjóðskrá, símaskrá á 

netinu og almenna úttekt. Fyrirtækjum var ýmist flett upp á netinu eða haft samband símleiðis 

til þess að verða úti um netfang og tengilið eða einstakling í forsvari. Félagasamtökum, 

óstarfrækum eignarhaldsfélögum og fyrirtækjum skráð á auðar lóðir var sleppt enda ekki um 

eiginlega atvinnustarfsemi að ræða. Staðlaður spurningalisti var því næst sendur út rafrænt til 

fyrirtækjanna og var þar notast við Google forms til að halda utan um svörin. Það reyndist 

erfitt að fá öll fyrirtækin til þess að svara í fyrstu lotu, en aðeins tæpur þriðjungur 

fyrirtækjanna hafði svarað viku eftir að pósturinn var fyrst sendur út og má nefna ýmsar 

ástæður fyrir því en þó helst sumarfrí. Fyrsta tölvupóstinum var síðan fylgt á eftir með 

eftirfylgnibréfi og að lokum heimsókn eða símtali. Við lokaskref eftirfylgninnar kom í ljós að 

nokkur fyrirtæki höfðu ýmist hætt starfsemi eða voru flutt annað. Einhver fyrirtæki sáu sér 

ekki fært að taka þátt vegna anna að svo stöddu og öðrum fannst þátttaka ekki viðeigandi, má 

þar helst nefna einyrkja. Aftur á móti voru fyrirtæki sem ekki höfðu gert vart við sig í fyrstu 

úttekt sem litu dagsins ljós síðar í ferlinu, þegar farið var í eftirfylgniferðir, og má því segja að 

þær heimsóknir hafi verið vel heppnaðar. Að lokum stóðu 234 starfandi fyrirtæki eftir á 

hafnarsvæðinu og þar af 201 sem sáu sér fært að taka þátt í könnuninni svo fyrirtækjalistinn er 

tæmandi, þó að þátttakan sé það ekki. 

2.2 Svæðisskipting 
Árið 2013 þótti álitamál hvort tónlistarhúsið Harpa ætti erindi í könnunina þar sem lóð þess 

tilheyrir Reykjavíkurborg. Að lokum var þó ákveðið að taka hana með vegna staðsetningar 

hennar við höfnina og það sama má segja um Grandagarð 2, Mýrargötu 26 og restina af þeim 

lóðum sem ekki eru í eigu Faxaflóahafna. Burt séð frá eignarhaldi undirliggjandi lands eiga 

fyrirtækin á þeim lóðum þó fullt erindi í könnunina vegna staðsetningar á hafnarsvæðinu, að 

undanskyldum framkvæmdunum við enda Geirsgötu að Austurbakka. Þar reisa Ístak nú hótel, 

atvinnuhúsnæði og íbúðir sem ekki verður gert tillit til í þessari skýrslu. Hægt er að sjá það 

svæði sem fellur undir könnunina á mynd 1, en það er afmarkað með rauðri línu. 
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MYND 1 – YFIRLITSMYND SVÆÐIS FAXAFLÓAHAFNA SF. 

 

2.3 Spurningar til fyrirtækja 
Spurningalistinn var að mestu óbreyttur frá síðustu könnun og var það gert til að auðvelda 

samanburð við úrvinnslu. Fjórum spurningum var þó bætt við er varða málefni dagsins í dag 

og öðrum, sem ekki þóttu eiga við, teknar út. Sem dæmi var spurningum á borð við  

kynjahlutfall starfsmanna og þekkingu á umhverfismálum bætt við, og skipulagsmál frá 2008 

tekin út. Spurningalistinn sem var að lokum sendur út innihélt 21 spurningu ásamt 13 

valfrjálsum spurningum, þar af 5 ritgerðaspurningum, eða samtals 34 spurningar. 

Spurningalistinn var, eins og áður hefur komið fram, lagður fyrir rafrænt og var sendur í 

gegnum tölvupóst á forsvarsmenn eða aðra tengiliði fyrirtækjanna. Tölvupóstnum var síðan 

fylgt á eftir með vettvangsferð eða símtali þar til öll fyrirtækin höfðu svarað, verið afskrifuð 

eða formlega afþakkað þátttöku.  
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2.4 Flokkunarlykill 
Ákveðið var að halda flokkunarlyklinum að mestu óbreyttum til að forðast misræmi við 

samanburð. Fyrirtækjum í ferðaþjónustu hefur þó fjölgað svo búinn var til sér flokkur fyrir 

þau en fram að þessu hafa þau fallið undir þjónustu. Mikil tækniþróun hefur einnig orðið í 

samfélaginu og því við hæfi að búa til sér flokk, Tækni og hugverk, til að rekja umsvif hennar 

á hafnarsvæðinu.  Samgöngur er einnig flokkur sem hefur nánast staðið tómur í rúmlega 20 ár, 

en 1994 og 2008 innihélt flokkurinn eitt skráð fyrirtæki hvort árið, svo hann var fjarlægður til 

yndisauka. Yfirflokkarnir eru því níu talsins og eru þeir eftirfarandi: 

 Fiskvinnsla og útgerð 

 Iðnaður 

 Þjónusta 

 Smásala og veitingar 

 Heild- og umboðssala 

 Geymslur 

 Samgöngur 

 Tækni og hugverk 

 Annað 

 

Í flokknum fiskvinnsla og útgerð má finna þau fyrirtæki sem vinna beint við sjávarútveg. Þau 

fyrirtæki sem þjónusta sjávarútveginn heyra undir flokkinn þjónusta. Þau fyrirtæki sem heyra 

undir flokkinn iðnaður eru öll þau fyrirtæki sem starfa við iðnað, allt frá olíuiðnaði til 

matvælaframleiðslu. Flokkurinn þjónusta er stærsti flokkurinn en undir hann heyra öll þau 

fyrirtæki sem koma að þjónustu jafnt við fyrirtæki sem og einstaklinga. Flokkurinn 

ferðaþjónusta nær yfir öll þau fyrirtæki sem þjónusta ferðamenn með afþreyingu sem og 

gistingu. Í flokknum smásala- og veitingar eru þau fyrirtæki sem selja veitingar auk fyrirtækja 

sem selja matvöru og sérvöru. Í flokknum heild- og umboðssala eru stærri verslanir sem hafa 

ýmist umboð fyrir sínum vörum eða selja til annarra verslana. Þessi fyrirtæki eru of stór 

umfangs til þess að geta talist til smásölu. Flokkurinn Geymslur nær yfir þau fyrirtæki sem 

hafa atvinnu af því að leigja geymslupláss. Þau fyrirtæki sem þóttu ekki passa í tilgreinda 

flokka fóru í víðtækasta flokkinn sem kallast annað. Flokkurinn tækni og hugverk er nýr 

flokkur til að ná yfir þau fyrirtæki sem tengjast hugbúnaði og forritun.  

Þess má geta að rýnt var í flokkunaraðferðir síðari ára til að gæta samræmis og voru fyrirtæki 

þá færð milli flokka handvirkt ef ástæða þótti til en sjá má flokkunarlykilinn í heild sinni 

ásamt undirflokkum í viðauka A og hvernig fyrirtækjum var raðað eftir honum. 

3 Niðurstöður 
Alls tóku 201 fyrirtæki þátt í könnuninni þetta árið en það er aukning um átta fyrirtæki, eða 

4,15%, frá því að könnunin var síðast framkvæmd. Árið 1998 voru fyrirtækin sem tóku þátt 

109 talsins og er þetta því tæp tvöföldun, eða 84,40% aukning, í þátttöku á tuttugu árum. Það 

þarf þó ekki að þýða að tæp tvöföldun hafi átt sér stað í fjölda fyrirtækja í Gömlu höfninni, en 

nú í fyrsta sinn var haldið utan um þau fyrirtæki sem ekki sáu sér fært að taka þátt í 

könnuninni. Af þeim 232 fyrirtækjum með atvinnustarfsemi í höfninni voru 31 þeirra sem 

afþökkuðu þátttöku. Þróun fjölda fyrirtækja í gegnum árin, sem tekið hafa þátt í umræddri 

könnun, má sjá á mynd 2 hér fyrir neðan.  
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MYND 2 – FJÖLDI FYRIRTÆKJA SEM TÓKU ÞÁTT Í KÖNNUN Á ATVINNUSTARFSEMI Í GÖMLU 

HÖFNINNI Í REYKJAVÍK. 

3.1 Starfsemi 
Þeim 201 fyrirtækjum sem tóku þátt í könnuninni var gert að gera grein fyrir þeirri 

atvinnugrein sem fyrirtækið starfaði í. Eftir minniháttar lagfæringar og tilfærslu við úrvinnslu 

gagnanna ber að líta mynd 3, en hún flokkar fyrirtækin eftir áður nefndum flokkunarlykli. 

Þess ber þó að geta að fyrirtæki með frístandandi geymslupláss í öðru húsnæði er ekki talið til 

starfandi geymslustarfsemi, líkt og gert hefur verið í undanförnum skýrslum, enda ekki um 

eiginlega starfsemi að ræða.  

Þess má einnig geta að flokkurinn Fiskvinnsla og útgerð heldur ekki utan um öll fyrirtæki sem 

tengjast hafsækinni starfsemi. Öll sala og útflutningur á fiski er t.a.m. sett í flokkinn Heild- og 

umboðssala og tæknilausnir eru settar í flokkinn Tækni og hugverk. Til þess að varpa ljósi á 

heildarfjölda hafsækinna fyrirtækja í höfninni eru þau tekin saman, líkt og hefur verið gert í 

undanförnum skýrslum, og ber að líta niðurstöður í töflu 1. Í töflunni má sjá að hlutdeild 

hafsækinna fyrirtækja hefur farið minnkandi frá því að kannanir hófust 1994. Með línulegri 

aðhvarfsgreiningu má áætla að hægja taki á samdrættinum en reiknað gildi fyrir 2023 er 

19,74% en notuð voru gildin n = 1,2,3, … 6 með hallatölu -0,0614 og skurðpunkt 0,5658.    
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MYND 3 – HLUTFALL HAFSÆKINNA FYRIRTÆKJA AF HEILDARFJÖLDA. 

 

Áður en farið er að bera saman gögn við fyrri ár er verðugt að nefna þær breytingar sem 

gerðar voru á flokkunarlyklinum þetta árið. Flokkurinn Samgöngur fékk að lúta í lægra haldi 

fyrir tveimur nýjum flokkum en flokkurinn hafði staðið auður í síðustu 5 könnunum, fyrir 

utan áður nefndar undantekningar, og því vel við hæfi að taka hann úr umferð. Nýliðarnir 

tveir sem áður voru nefndir eru: Ferðaþjónusta og Tækni og hugverk, en þessir flokkar gefa 

góða sýn á nútímaþróun en nánari upplýsingar má finna í kafla 3.4 hér að ofan. Sjá má 

dreifingu fyrirtækja 2018 eftir atvinnustarfsemi á mynd 4 hér fyrir neðan. 

 
MYND 4 – FYRIRTÆKI Í GÖMLU HÖFNINNI FLOKKUÐ EFTIR ATVINNUGREINUM. 

 

Séu gögnin borin saman við fyrri ár má sjá að flokkurinn Þjónusta hefur leiðrétt sig svolítið 

eftir stökk frá árinu 2008 til 2013. Þennan mismun má þó útskýra með tilkomu nýja flokksins 

Ferðaþjónusta en þessi gríðarlegi mismunur milli kannananna 2013 og nú 2018, sem og 

stökkið frá 2008 til 2013, er því er um nemur fjölda fyrirtækja í flokknum Ferðaþjónusta. 

Ferðaþjónusta hefur sótt í sig mikinn vind og erlendum ferðamönnum til Íslands fjölgaði um 
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60,80% á milli áranna 2008 og  2013
1
 og aftur um 122,0% á milli áranna 2013 og 2016

2
. Þrátt 

fyrir að hafa bætt við sérstökum flokk fyrir ferðaþjónustu helst flokkurinn Þjónusta 

fjölmennastur líkt og hefðin hefur verið síðastliðin könnunarár. Einnig hefur bæst í flokkinn 

Smásala og veitingar jafnt og þétt síðan 1998, og fjölgaði fyrirtækjum um 30,0% í þeim 

flokki frá síðustu könnun. Sú fjölgun gefur þ.a.l. til kynna að veitingastöðum sé m.a. að 

fjölga. Fyrirtækjum sem starfa í iðnaði hefur fækkað því sem um nemur viðbættum flokk 

Tækni og hugverk, það má því að einhverju leiti útskýra fækkun fyrirtækja í iðnaði á þann 

veg. Þar að auki er heildverslunum að fækka og að lokum er verðugt að nefna að fyrirtæki 

með geymslupláss í öðru húsnæði voru ekki talin í flokkinn Geymslur, enda ekki um sérlegan 

atvinnurekstur að ræða og orsakar það fallið í þeim flokki. Sjá má heildar samanburð 

fyrirtækja eftir atvinnugreinum á mynd 5. 

 
MYND 5 – SAMANBURÐUR Á FYRIRTÆKJUM EFTIR ATVINNUGREINUM FRÁ ÞVÍ AÐ KANNANIR 

HÓFUST ÁRIÐ 1994. 

3.2 Starfsmenn 
Í dag starfa um 3206 manns í fullu starfi í Gömlu höfninni samkvæmt upplýsingum frá þeim 

201 fyrirtækjum sem tóku þátt í könnuninni. Þess má þó geta að ekki náðist tal af 31 fyrirtæki 

sem töldu hvort tveggja til einyrkja og stærri fyrirtækja. Þrátt fyrir það hefur heildar 

starfsmönnum í Gömlu höfninni, m.v. þau fyrirtæki sem taka þátt, fjölgað um rúmlega 

helming eða 59% en fjölda starfsmanna á hafnarsvæðinu má sjá á mynd 6. Þetta er engin 

smávegis bæting, sérstaklega í ljósi þess að fjöldi fyrirtækja sem tóku þátt í könnuninni 

fjölgaði aðeins um átta. Það má því áætla að mikill uppgangur sé á hafnarsvæðinu en það er í 

takt við íslenska samfélagið þar sem atvinnuleysi mælist nú 2,8% miðað við 5,7%
3
 þegar 

könnunin var síðast framkvæmd 2013. Nú í fyrsta sinn var spurt um fjölda kvenmanna í starfi 

                                                 
1
Oddný Þóra Óladóttir. „Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum – apríl 2014.“ 2014:4 

2
 Oddný Þóra Óladóttir. „Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum – júní 2017.“ 2017:5 

3
„Atvinnuleysi – Ársmeðaltal %.“ [Án árs.] Hagstofa Íslands 
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og reyndust þær vera 1160 sem gera rúmlega þriðjung af heildarfjölda starfsmanna í Gömlu 

höfninni. Starfa þær flestar í Fiskvinnslu og útgerð eða 314 talsins en eru þó hlutfallslega 

bestar að vígi í flokknum Heild- og umboðssala þar sem konur eru í meirihluta eða 50,7% af 

heildar starfsmönnum. Frekari upplýsingar um kynjahlutföll eftir atvinnugreinum má lesa úr 

töflu 1. 

Gögnum um starfsmenn í hlutastarfi hefur hingað til ekki verið safnað sérstaklega en það eru 

engu að síður mikilvægar tölur. Því var að þessu sinni spurt um fjölda starfsmanna í 

hlutastarfi í fyrsta sinn. Hlutastarfsmenn voru skilgreindir sem allir þeir starfsmenn sem 

gegndu ekki heilu stöðugildi sem og sumar- og annarskonar árstíðastarfsmenn. Að þessu sinni 

eru starfsmenn í hlutastarfi 1.537 sem er tæplega helmingur til viðbótar við starfsmenn í fullu 

starfi. Áhugavert verður að fylgjast með þróun hlutastarfa samhliða starfsmönnum í fullu 

starfi í komandi könnunum. 

Vekja má athygli á því að sjómenn sem róa hjá fyrirtækjum í Gömlu höfninni voru ekki teknir 

með í þessum talningum, hvorki sem starfsmenn í fullu starfi né árstíðatengdir starfsmenn, á 

meðan leiðsögumenn ferðaþjónustufyrirtækjanna eru hins vegar teknir með. Er það vegna 

þess að leiðsögumenn koma að minnsta kosti daglega við á hafnarsvæðinu á meðan sjómenn 

eru margir hverjir marga daga í burtu. Spurningunni er ætlað að kasta ljósi á umferð og 

umgengni á hafnarsvæðinu svo áðurnefndar síur þóttu viðeigandi. 

Þær atvinnugreinar með flesta starfsmenn eru Fiskvinnsla og útgerð ásamt Iðnaður með 647 

og 637 starfsmenn hvor. Samtals telja þessar atvinnugreinar 1.284 starfsmenn í aðeins 33 

fyrirtækjum, þ.e. rúmlega þriðjung starfsmanna í aðeins sjöttung fyrirtækjanna. Þennan 

gríðarlega starfsmannafjölda í þessum tveimur atvinnugreinum má að sjálfsögðu rekja til þess 

að fyrirtækin starfa í stóriðju og eru þ.a.l. stór og umfangsmikil sbr. HB Granda, Lýsi, Brim 

og svo framvegis. Heildarfjölda starfsmanna í fullu starfi eftir atvinnugreinum má sjá nánar á 

mynd 7. 

Sé starfsmannafjöldi miðað við atvinnugreinar borinn saman við fyrri kannanir má sjá að 

flestar atvinnugreinar hafa bætt við sig starfsmönnum eins og við var að búast. Það vekur þó 

athygli að heildarstarfsmönnum í Þjónusta hefur fækkað og flokkurinn Annað nánast staðið í 

stað. Hvað flokkinn Þjónusta varðar má rekja það til nýja flokksins Ferðaþjónusta sem er 

einn og sér mjög stór í starfsmannafjölda. Hægt er að sjá þróun fjölda starfsmanna í fullu 

starfi eftir atvinnugreinum á mynd 8 og hlutdeild atvinnugreina í heildarstarfsmönnum á 

mynd 9. 
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MYND 6 – FJÖLDI STARFSMANNA VIÐ GÖMLU HÖFNINA FRÁ ÞVÍ AÐ KANNANIR HÓFUST ÁRIÐ 

1994. 

TAFLA 1 – HLUTFALL KVENNA AF HEILDARSTARFSMÖNNUM EFTIR ATVINNUGREINUM. 

 Fjöldi kvenna í starfi Hlutfall af 
heildarstarfsmönnum 

Fiskvinnsla og útgerð 314 48,5% 

Iðnaður  130 20,5% 

Tækni og hugverk 49 19,9% 

Þjónusta 106 21,8% 

Ferðaþjónusta 200 46,9% 

Smásala og veitingar 215 46,7% 

Heild- og umboðssala 39 48,1% 

Geymslur 1 50,0% 

Annað 109 46,6% 

Samtals 1.163 
 

 

 
MYND 7 – FJÖLDI STARFSMANNA Í FULLU STARFI EFTIR ATVINNUGREINUM. 
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MYND 8 – FJÖLDI STARFSMANNA Í FULLU STARFI EFTIR ATVINNUGREINUM EFTIR ÁRUM. 

 

 
MYND 9 – HLUTFALL HEILDAR STARFSMANNA Í FULLU STARFI EFTIR ATVINNUGREINUM. 
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Eftir að starfsmannafjöldi í fiskvinnslu og útgerð hríðféll árið 2004, eftir sögulegar hæðir 

1994, er fjöldi starfsmanna aftur farinn að aukast og er nú nálægt sínu gamla horfi. 

Fyrirtæki með 50 eða fleiri starfsmenn í Gömlu höfninni voru níu talsins við síðustu könnun 

en eru nú 12. Þær atvinnugreinar sem innihalda fyrirtæki með fleiri en 50 starfsmenn eru 

Fiskvinnsla og útgerð með 4, Iðnaður með 3, Ferðaþjónusta með 2, Þjónusta með 1, Tækni 

og hugverk með 1 og Annað með 1. Talið í fjölda fyrirtækja en ekkert fyrirtæki frá síðustu 

athugun hefur fallið út. 

3.3 Húsnæði 
Lóðir í eigu Faxaflóahafna sf. telja samtals 394.787 m

2
 skv. lóðaskrá fyrirtækisins. Síðast 

þegar könnunin var framkvæmd árið 2013 var heildarstærð lóða 391.996 m
2
. Fasteignir á 

lóðum í eigu Faxaflóahafna eru samtals 174.890 m
2
 miðað við 174.127 m

2
 árið 2013, að 

meðtalinni Mýrargötu 26 sem er íbúðahúsnæði og Grandagarði 2 sem hýsir m.a. sögusafn 

Íslands. Tölurnar innihalda meðal annars tanka og birgðageyma ásamt verbúðum, spilhúsum 

og vigtarhúsum. Lóðirnar tvær sem áður talin hús standa á eru þó ekki í eigu Faxaflóahafna sf. 

en eru tekin með í reikninginn til að gæta samræmis en tölurnar frá 2013 innihalda húsin tvö. Í 

töflu 2 má sjá þetta nánar. Athugið að einungis er fjallað um húsnæði á þeim lóðum sem eru í 

eigu Faxaflóahafna sf. og eru Harpa, Grandagarður 2 og Mýrargata t.a.m. ekki með í 

reikningum. 

 

TAFLA 2 – LÓÐIR Í EIGU FAXAFLÓAHAFNA OG FASTEIGNAFERMETRAR Á ÞEIM LÓÐUM. 

 Lóðir 

2010 2013 2018 

Stærð í m
2
 408.972  391.996 (- 4,15%) 394.787 (+ 0,71%)  

Lóðamat í kr. 5.804.064  5.760.956 (- 0,74%)  7.726.564 (+ 34,12%)  

Ársleiga í kr. 93.462.548 102.650.738 (+ 9,83%)  136.286.253 
(+32,77%)  

Fasteignir á lóðum í m
2
 

(Mýrargata 26 og Grandagarður 2 

þ.m.t.) 

 174.127 174.890 (+0,44%) 

Fasteignir á lóðum í m
2
 

(Mýrargata 26 og Grandagarður 2 

undanskylin) 

  164.357 

 

Nokkur húsnæði eru í beinni eigu Faxaflóahafna sf. og má þar helst nefna verbúðirnar, sem 

leigðar eru út til ýmissa fyrirtækja. Hins vegar voru öll fyrirtækin sem tóku þátt í könnuninni í 

ár spurð út í eignarhald húsnæðis þess og eru langflest þeirra í leiguhúsnæði, eða 162. Það að 

meirihluti fyrirtækjanna sé í leiguhúsnæði kemur ekki á óvart enda hefur það sama verið uppi 

á teningnum þau undanfarin ár sem könnunin hefur verið framkvæmd. Hins vegar er vert að 

benda á það að fyrirtækjum í eigin húsnæði hefur fækkað talsvert eða um rúmlega 30% og má 

sjá þróunina milli ára betur á mynd 10. Vekja má athygli á því að eitt fyrirtæki vantar á listann 

og er það Slysavarnaskóli sjómanna en starfsemi hans fer alfarið um borð í skipi og á því ekki 

við í þessum samanburði. 
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MYND 10 – HLUTFALL FYRIRTÆKJA Í LEIGU- OG EIGIN HÚSNÆÐI. TÖLURNAR Í STÓLPUNUM 

STANDA FYRIR FJÖLDA FYRIRTÆKJA EN PRÓSENTUNA MÁ LESA AF LÓÐRÉTTA ÁSNUM. 

 

Þá var eignarhald húsnæðis miðað við stærð þess skoðað sérstaklega og má sjá niðurstöður 

þess á mynd 11. Í fyrsta sinn síðan mælingar hófust er engin stærð með eigið húsnæði í 

meirihluta en í fyrri könnunum er fylgni milli stækkandi húsnæðis og eignarhalds, þar sem 

1000+ m
2
 hafa yfirleitt verið að meirihluta í eigin húsnæði. Fyrirtækjum hefur í stað þess 

fjölgað í þessu stærðarbili og eru nú 31 fyrirtæki í húsnæði yfir 1000 m
2
, miðað við aðeins 9 

árið 2004 og 23 við síðustu athugun 2013. Það var þó mjótt á munum hjá fyrirtækjum í 

meðalstóru húsnæði 600-799 m
2
 en þar var eignarhald jafnt. Flest fyrirtæki eru í húsnæði 

undir 200 m
2
 eða meira en helmingur allra fyrirtækja við höfnina og telja þar af 21 til 

verbúða. 

Þetta er mikil aukning en árið 2004 voru aðeins 20 fyrirtæki í húsnæði undir 200 m
2
. Þessa 

miklu aukningu má meðal annars rekja til þess að sífellt fleiri verbúðir eru nýttar undir 

atvinnustarfsemi ásamt Sjávarklasanum sem opnaði 2012 og hýsir yfir 50 fyrirtæki.  

 

 
MYND 11 – FYRIRTÆKI FLOKKUÐ EFTIR STÆRÐ HÚSNÆÐIS. 
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Sé hlutfall eigin og leiguhúsnæðis skoðað og borið saman við fyrri kannanir kemur í ljós að 

hlutfall eigin húsnæðis hefur aldrei verið lægra en nú, þrátt fyrir fyrri lægð við síðustu könnun 

og er því ljóst að fyrirtækjarekendur kjósa leiguhúsnæði í enn meira mæli. Einnig er hægt að 

álykta að smærri fyrirtækjum sé að fjölga í höfninni og þau kjósi leiguhúsnæði frekar en eigið 

húsnæði. Árið 2004 voru fleiri fyrirtæki en ekki í eigin húsnæði en eru nú ekki nema 19%. 

Fyrirtæki voru einnig spurð út í lóðastærðir en þær tölur eru vandfundnar og erfitt að kasta 

mati á. Þess vegna var spurningin að þessu sinni aðalega með það í huga ef fyrirtæki væru 

með starfsemi utandyra og svöruðu 93 fyrirtæki því játandi. Eiginleg starfsemi var skilgreind 

allt frá því að vera verönd fyrir viðskiptavini, sbr. Verbúðirnar, og ruslasvæði í það að vera 

stærri og umfangsmeiri starfsemi, sbr. Slippurinn og löndun. 

Nokkuð bar á því að forsvarsmenn fyrirtækja höfðu ekki nákvæmar upplýsingar um lóða- og 

húsnæðisstærðir og gátu sér því til um tölurnar. Tilgáturnar voru síðan staðfestar með 

þjóðskrá en einnig var algengt var að fyrirtæki deildu húsnæði með öðrum fyrirtækjum og í 

þeim tilfellum eru einstaka stærðir námundaðar við tug eða hundrað. Í þessum tilfellum kom 

skipting stærðanna sér vel.  

3.3.1 Eignarhald eftir atvinnugreinum 

Sé eignarhald skoðað eftir flokkunarlyklinum má sjá að Fiskvinnsla og útgerð bera höfuð og 

herðar yfir aðra flokka þegar kemur að eigin húsnæði. Fiskvinnsla og útgerð var að 

meirihluta, eða 69%, í eigin húsnæði við síðustu könnun 2013, en er nú aðeins í 37,5%. Það er 

því ljóst að flokkurinn er á leið í gamlar horfur en meiri hluti fiskvinnslu- og útgerðafyrirtækja 

voru í leiguhúsnæði árin 1994 og 2008. Fiskvinnsla og útgerð eru þó aðeins hlutfallslega 

stærstir í eigin húsnæði en Þjónusta er fjölmennust með 11 fyrirtæki í eigin húsnæði.  
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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. Fyrirtæki voru síðan 

hvött til þess að merkja við 3 ef þau voru hlutlaus. Forsvarsmenn allra 201 fyrirtækjanna voru 

spurðir þessarar spurningar, en ekki einungis fyrirtækin á lóðum í eigu Faxaflóahafna sf. 

Meðaltalið að þessu sinni er 3,67 og er það örlítil hækkun frá árinu 2013, en þá var það 3,56. 

Algengasta svarið var 5 en sjá má skiptinguna nánar í töflu 3 hér að neðan þar sem fjöldi 

svara er undir hverju mögulegu svari ásamt meðaltali.  

 

TAFLA 3 – DREIFING SVARA ÞEGAR SPURT VAR UM MIKILVÆGI STAÐSETNINGAR. 

1 2 3 4 5 Meðaltal 

20 15 47 49 70 3,67 

 

Séu einkunnir flokkaðar eftir flokkunarlyklinum kemur í ljós að hæsta meðaltalið er 4,04 í 

flokknum Ferðaþjónusta en túlka má svörin á þann veg að fyrirtækjum í öllum flokkum telji 

staðsetninguna almennt mikilvæga þar sem öll meðaltöl einstakra flokka eru hærri en 3, fyrir 

utan Geymslur en það er aðeins eitt fyrirtæki sem fellur í þann flokk. Tölfræðin var unnin á 

sama hátt árið 2008 og 2013, það er því áhugavert að bera þær niðurstöður saman við nýjustu 

tölur. Tafla 4 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 og 2013. 

 
TAFLA 4 – MIKILVÆGI STAÐSETNINGAR, MEÐALEINKUNN EFTIR ATVINNUGREINUM SL. 3 

KANNANIR. 

 Meðaleinkunn 
2008 

Meðaleinkunn 
2013 

Meðaleinkunn 
2018 

Fiskvinnsla og 
útgerð 

4,00 3,75 3,94 

Iðnaður 3,21 2,96 3,25 

Tækni og hugverk N/A N/A 3,56 

Þjónusta 3,56 3,87 3,71 

Ferðaþjónusta N/A N/A 4,04 

Smásala og 
veitingar 

3,84 3,69 3,69 

Heild- og 
umboðssala 

2,89 2,95 3,73 

Geymslur 5,00 5,00 1,00 

Annað 3,18 3,54 3,43 

Heildar 
meðaleinkunn 

3,47 3,56 3,67 



17 

 

 
MYND 13 – MIKILVÆGI STAÐSETNINGAR EFTIR ATVINNUGREINUM 2018. 

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

framtíðarhorfur fyrirtækjanna skoðaðar. Forsvarsmenn fyrirtækjanna voru þar af leiðandi 

spurðir hvort þeir hefðu hugað að stækkun eða minnkun á athafnasvæði þess við Gömlu 

höfnina og hvort þeir hefðu hugað að því að flytja starfsemina annað. Spurningin er snéri að 

breytingum á athafnasvæði var fyrst lögð fyrir árið 2008. Nú, árið 2018, hugðust flestir halda 

því óbreyttu, eða 159. Voru þá 36 sem stefndu að stækkun þess og aðeins 6 sem huguðu að 

minnkun. Talsvert fleiri huguðu að stækkun þegar könnunin var síðast framkvæmd 2013. Það 

er verðugt að nefna að könnunin árið 2008 var framkvæmd í nóvember 2008 þegar 

efnahagshrunið var nýskollið á og talsverðar óvissu gætti í þjóðfélaginu en þá voru þó ekki 

nema 18 sem huguðu að því að minnka við sig. Hlutfall þeirra sem stefna að því að halda 

athafnasvæði sínu óbreyttu er nú 79% miðað við rúmlega 66% bæði árin 2008 og 2013. Það 

má því álykta að ákveðinn stöðugleiki ríki á hafnarsvæðinu þrátt fyrir að svæðið sé undir 

sífelldum breytingum. Mynd 14 sýnir samanburð miðað við síðustu 2 kannanir. 

3,94 

3,25 

3,56 
3,71 

4,04 

3,69 3,73 

1,00 

3,43 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

Mikilvægi staðsetningar eftir 
atvinnugreinum 2018 



18 

 

 
MYND 14 – NIÐURSTÖÐUR VIÐ SPURNINGUNNI „HUGA FORSVARSMENN AÐ BREYTINGU Á 

ATHAFNASVÆÐI ÞESS VIÐ GÖMLU HÖFNINA“, BORIN SAMAN VIÐ SVÖR SÍÐUSTU TVEGGJA 

KANNANA. 

 

Eins og áður var tekið fram voru viðmælendur einnig 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 eða 170 fyrirtæki. Fyrirtækin voru hins vegar spurð hvort þau hugðust 

flytja starfsemi sína annað og sögðu flestir nei, eða 177, en 24 fyrirtæki svöruðu því játandi. 

Af þeim 24 voru 13 sem töldu sig gera það gegn eigin vilja. Eins voru fyrirtæki spurð hvort 

þau vildu að fyrirtækið væri staðsett annarsstaðar. Aftur voru flestir ósammála þeirri 

staðhæfingu eða 183 en þó bar á að fyrirtæki óskuðu þess eða samtals 18. Af þeim 18 voru þó 

7 sem hugðust þó ekki ætla að flytja, þó þeim langaði það, en það má sjá hvernig þetta raðast 

upp á mynd 15. 

 

 
MYND 15 – SÝNIR FJÖLDA ÞEIRRA FYRIRTÆKJA SEM SVÖRUÐU JÁTANDI VIÐ ANNAÐ HVORT 

FLUTNINGUM EÐA VILJA ÞESS TIL AÐ FLYTJA OG MÁ LESA FJÖLDANN AF LÓÐRÉTTA ÁSNUM. 

SKYGGÐA SVÆÐIÐ SÝNIR AFTUR Á MÓTI ÞÁ SEM TÖLDU ÞAÐ GEGN EIGIN VILJA. 

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

staðar, betra aðgengi og sýnileiki fyrir ferðamenn og aðra, viðskiptavinir staðsettir 
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annarsstaðar, starfsemin henti betur fjær byggð, ekki nógu góðar umferðartengingar í 

Vesturhöfn og of lítið næði. 

4 Sérstakar spurningar 
Umferðarmál og tengingar í Gömlu höfninni hafa mikið verið í umræðunni í nokkurn tíma. 

Síðustu þrjár kannanir voru forsvarsmenn spurðir hvað þeim þætti um umferðarmálin 

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

spyrja um þau mál á ný að þessu sinni. 

4.1 Skoðanir á umferðarmálum í Gömlu höfninni 
Alls voru 146 af þeim 201 sem höfðu skoðun á umferðarmálum í Gömlu höfninni. Fyrst var 

spurt „Hvað finnst þér um umferðarmál í Gömlu höfninni“ og viðmælendum gert grein fyrir 

því að hér væri aðeins átt við innan hafnarsvæðisins, þ.e. Örfirisey. Það voru aðeins 28 sem 

fannst umferðin vera í lagi innan hafnarsvæðisins af þeim 146 sem höfðu skoðun á málinu. 

Það er talsvert versnandi en í síðustu könnun voru 76 sem fannst hún lagi, breytinguna má 

einnig lesa úr töflu 5. Það má því álykta að umferðamál fari versnandi innan svæðisins og 

voru flestir þeirrar skoðunar að umferðin væri of hröð og mikil. Hér fyrir neðan verða tekin 

saman þær fimm athugasemdir sem stóðu upp úr en öll svörin í heild má finna í viðauka B. 

Völdum athugasemdum er ætlað að fanga meginatriði og tíðaranda allra svaranna og má sjá 

götuheiti þeirra fyrirtækja sem svörin koma frá. Endurteknar skoðanir verða því ekki tvíteknar 

og reynt verður að hafa mengið sem fjölbreyttast. Helst má nefna að mikið bar á kvörtunum 

vegna olíutankanna og frá olíubílum. Einstefnugötur voru títt nefndar sem lausn. 

 

TAFLA 5 – FJÖLDI ÞEIRRA SEM FANNST UMFERÐ INNAN GÖMLU HAFNARINNAR VERA GÓÐ. 

 2013 2018 

Jákvæð 

svör 

76 28 

 

1) „Það hefur þrengt að umferð á Grandagarðinum með vaxandi þjónustustarfsemi þar 

og umferð á Fiskislóð hefur að sama skapi aukist mikið. Aðstaða fyrir gangandi 

vegfarendur gæti verið mun betri, einkum við Fiskislóð í kringum verslanir þar. Það 

hefur þó mun meiri áhrif fyrir okkur að tvær aðalæðarnar að svæðinu, þ.e. Sæbraut og 

Miklabraut, eru mikið til stíflaðar á ákveðnum tímum dags sem er mikil breyting frá 

því sem áður var. Það er í raun mikilvæg forsenda fyrir okkar starfsemi að félagar 

komist greiðlega í útköll frá öðrum hlutum borgarinnar.“ 

Grandagarði 

2) „Umferð um Grandagarð hættuleg þar sem mikið er um gangandi vegfarendur“ 

Grandagarði 

3) „Umferðamálin eru miður góð. Því miður. Að koma og fara af Grandanum er erfitt. 

Aðgengi að grandanum er orðin erfið. Fjölgun á verslunum og veitingastöðum er 

hamlandi. Hefur ekki góð áhrif á mína starfsemi. Túristi og atvinnulíf fer ekki saman.“ 

  Grandagarði 

4) „Höfnin var einu sinni höfn, nú er þetta orðið allt annað. Orðið hættulegt að keyra 

þarna. Svo eru olíuflutningarnar þarna á fullu að keyra þarna í gegn. Þetta finnst mér 

bara vera klikkun. Það er bara beðið eftir stóra slysinu. Umferðin þarna mætti vera 

hægari. Þetta fer ekki saman, með krökkunum og fjölskyldunum.“ 

Grandagarði 
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5) „Það vantar bílastæði og vegakerfið annar engan veginn umferð sem er hvorutveggja 

hamlandi fyrir viðskipti á gömlu höfninni“ 

Grandagarði 

4.2 Skoðanir á umferðartengingum að Gömlu höfninni 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 árið 2018 þar sem ekki hafði komið til neinna framkvæmda og því 

áhugavert að sjá hvort svör viðmælenda hafi breyst. Fjöldi viðmælenda sem þóttu aðstæður 

vera í lagi voru nú aðeins 15 af þeim 127 sem höfðu skoðun á málinu. Það er dramatísk 

lækkun en síðast liðnar tvær kannanir, 2008 og 2013, höfðu rúmlega 60 þeirra viðmælanda 

þótt þær viðunandi. Í töflu 6 má sjá hvernig svör hafa þróast sem hlutfall af heildarþátttöku 

þau ár. 

 

TAFLA 6 – HLUTFALL JÁKVÆÐRA SVARA AF HEILDARFJÖLDA SVARANNA M.T.T. 

UMFERÐARTENGINGA. HLUTLAUS SVÖR ERU EKKI TALIN SEM HEILDARFJÖLDI SVARA. 

 2008 2013 2018 

Jákvæð 65 62 15 

Hlutfall af 

heildarskoðunum 

59,63% 48,82% 11,81% 

 

Ekki bar eins mikið á tali um að setja ákveðnar götur í stokk eða öðrum lausnum sem og 

neðanjarðargöngum eins og hefur verið síðustu ár. 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. Viðmælendur tjáðu sig helst um framkvæmdirnar við Geirsgötu vegna 

hótels sem nú er verið að reisa þar og hvaða afleiðingu þær framkvæmdir hafa á umferðina. 

Einnig bar mikið á að umferðin væri of þung fyrir þröngar götur sem raun ber vitni. Hér fyrir 

neðan má sjá vel valdar athugasemdir frá viðmælendum sem kunna að fanga tíðarandann að 

þessu sinni. Endurteknar skoðanir verða ekki tvíteknar og reynt verður að hafa mengið sem 

fjölbreyttast. Allar athugasemdirnar í heild sinni má finna í viðauka B en götuheitin hér fyrir 

neðan tákna staðsetningu fyrirtækjanna sem valin svör eru frá. 

 

1) „Þær þjóna ekki atvinnustarfsemi Gömlu hafnarinnar. Það þarf að vera greitt aðgengi 

fyrir atvinnustarfsemina, sem eins og er þarf að troðast í gegnum mikla umferð á 

þröngum götum. Það er eitthvað skakkt hugsað í þessu.“ 

Grandagarði 

2) „Erfiðara fyrir bæði bíla og gangandi vegfarendur eins og er, það vantar betri 

hjáleiðir fyrir gangandi vegfarendur á meðan á framkvæmdum stendur. Þetta verður 

vonandi betra eftir breytingar. Mikilvægt er að hjóla- og göngustígar verði dregnir 

alla leið úr miðbænum og merkingum fjölgað til að vísa gangandi, hjólandi og akandi 

vegfarendum öllum betri leið út á Grandasvæðið.“ 

Fiskislóð 
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3) „Hún er að verða takmörkuð en það ætti eindaldlega að þróa almennar samgöngur til 

að leysa málið.“ 

Fiskislóð 

4) „Afleidd. Ef það á að gera einstefnu í Geirsgötunni verður þetta óviðunandi. Hefðu átt 

að athuga stokk áður en þeir fóru að samþykkja framkvæmdir við Hörpuna.“  

Grandagarði 

5) „Það er skandall að sjá hvað þrengt er að umferð þar, eykur bara mengun og CO 

útblástur að hægja svona á umferð og þrengja að, auk skaða vegna glataðra 

vinnustunda.“ 

Grandagarði 

4.3 Uppbygging fyrirtækja í Gömlu höfninni 
Mikil breyting hefur átt sér stað við Gömlu höfnina, bæði hvað varðar skipulagsmál og 

atvinnustarfsemi, síðastliðin 10 ár. Það þótti því við hæfi að spyrja fyrirtæki hverrar skoðunar 

þau væru á uppbyggingu fyrirtækja við Gömlu höfnina. Af þeim 149 sem höfðu skoðun á 

málinu voru 113 sem litu uppbygginguna jákvæðum augum, eða rúmlega 75%. Meirihluti er 

því ánægður með þróunina þó eitthvað hafi borið á svörum sem andmæltu þróuninni. Fannst 

þá atvinnurekendum vera þrengt að sér með tilkomu túrista og aukinnar umgengni ásamt því 

að finnast uppbyggingin einsleit, þ.e. of mikið af veitingastöðum. Þá var einnig títt bent á að 

gera þyrftir öryggisráðstafanir með öllu þessu fólki á meðan hér væri enn stóriðja. Hér fyrir 

neðan má sjá þær athugasemdir sem stóðu upp úr. Allar athugasemdirnar í heild sinni má 

finna í viðauka B en götuheitin hér fyrir neðan tákna staðsetningu fyrirtækjanna sem valin 

svör eru frá. Ekki var hægt að bera niðurstöðurnar saman frá fyrri skýrslu þar sem niðurstöður 

voru ekki teknar saman árið 2013. 

 

1) „Gaman að sjá uppbyggingu, en hún mætti vera fjölbreyttari og ekki byggð á 

fyrirtækjum sem draga að sér viðskiptavini á bílum. Nóg er komið að 

veitingastöðum.“ 

Fiskislóð 

2) „Mér finnst hún mjög skemmtileg og á réttri leið. Styðja við nýsköpun og 

frumlegheit.“ 

Fiskislóð 

3) „Of mikil áhersla lögð á ferðaþjónustu sem að lokum mun þrengja að starfsemi 

annarra rótgróinna fyrirtækja.“ 

Grandagarði 

4) „Svæðið hentar vel fyrir blandaða verslun, léttan iðnað og íbúðabyggð.“ 

Fiskislóð 

5) „Efast um að túristar séu að koma inn á höfn til að skoða búðir. Ég held þeir vilji 

skoða fisk og troll. Þeir vilja sjá eitthvað sem þeir sjá ekki úti í heimi. Þeir taka oft 

myndir af sér hérna hjá trollunum.“ 

Grandagarði 

4.4 Uppbygging fyrirtækja við Grandagarð 
Þótti við hæfi að spyrja fyrirtæki hvað þeim þætti um uppbygingu fyrirtækja við Grandagarð, 

þar sem verbúðirnar standa öðru meginn við götuna, en mikil breyting hefur verið á starfsemi 

innan verbúðanna. Viðmælendum þótti þróunin við Grandagarð mest megnis jákvæð, eða 

tæplega 90%. Þó bar mest á ummælunum frá þeim viðmælendum sem ekki voru hlynntir 
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þróuninni. Má þar helst nefna að viðmælendum fannst aukin umferð sem hlýst af þróuninni 

skyggja á sinn atvinnurekstur með færri lausum bílastæðum og hálfgerðri aðför að iðnaði og 

hafsækinni starfsemi. Eins og áður segir þótti þó flestum þróunin góð þó huga mætti betur að 

aðkomu skipulagi og fjölbreytni fyrirtækja. Hér fyrir neðan verða tekin saman þær fimm 

athugasemdir sem stóðu upp úr en allar athugasemdirnar í heild sinni má finna í viðauka B. 

Götuheitin hér fyrir neðan tákna staðsetningu fyrirtækjanna sem valin svör eru frá. 

 

1) „Mjög skemmtileg og lífleg, gott jafnvægi í því að halda í fagurfræðina og litlu 

beituskúrana í stað þess að rífa og byggja stórt en bæta við líflegri þjónustu og 

veitingarekstri í bland við aðra atvinnustarfsemi. Matarmarkaðurinn í 

Sjávarklasanum er nýjasta dæmið um skemmtilega viðbót og vel að honum staðið.“ 

  Fiskislóð 

2) „Mjög skemmtileg þróun, stefnir í að verða mjög lifandi og spennandi stemming hér.“ 

  Grandagarði 

3) „Frábær, sérverslanir, veitingastaðir og lítil framsleiðslu/hönnunar-fyrirtæki setja 

mikinn svip á svæðið og laða fólk að.“ 

Hólmaslóð 

4) „Frábært, mætti nýta meira af verbúðunum í búðir og þess háttar. Leigja fyrir litla 

peninga fyrir lítil fyrirtæki svo sem hönnuði og þess háttar.“  

Hólmaslóð 

5) „Lítið um það að segja. Asnalegt, ekki mörg ár síðan skilyrði var fyrir tengslum við 

sjávarútveg. Nú búið að henda því í burtu og byggja það upp sem ferðaþjónustu. Bola 

iðnaði í burtu. Verið að taka Grandann undir verslanir og ferðaþjónustu.“ 

Ægisgarði 

5 Umgengni 
Eftir auknar vinsældir hafnarsvæðisins meðal íbúa og túrista var við hæfi að athuga umgengni 

á hafnarsvæðinu nánar. Erfitt var að nálgast slíkar tölur enda ekki farið fram nein talning frá 

Hagstofu eða sambærilegri stofnun hingað til. Því var gripið á það ráð að spyrja fyrirtækin 

hversu marga viðskiptavini þau afgreiða á hafnarsvæðinu á dag. Niðurstaðan er auðvitað langt 

frá því að vera fagleg og gerir t.d. ekki ráð fyrir þeim viðskiptavinum sem koma aðeins til að 

skoða og gætu einnig verið margtaldir komi þeir við á fleiri en einum stað. Misjafnt er einnig 

eftir árstíðum hversu marga viðskiptavini fyrirtæki afgreiða en í flestum tilfellum var heildar 

afgreiðslum á árinu deilt með fjölda daga. Í þeim tilfellum sem fyrirtæki gáfu heildar 

viðskiptavini upp sem bil var miðgildið notað í þessa reikninga. Einnig ber að nefna að mörg 

fyrirtæki eru í rekstri þar sem það afgreiðir enga viðskiptavini beint á hafnarsvæðinu. 

Lokatölur eru þó samtals 21.494 viðskiptavinir sem leggja leið sína á hafnarsvæðið á dag. Til 

viðbótar má nefna að rúmlega 80% fyrirtækja eru að einhverju eða öllu leiti með viðskiptavini 

utan hafnasvæðisins, eða 167 fyrirtæki. Það má því segja að mikil umgengni sé á svæðinu á 

degi hverjum, en það má lauslega bæta þeim rúmlega 3.000 starfsmönnum sem vinna á 

svæðinu við þessa tölu til að fá heildartölu. 

6 Umhverfismál 
Umhverfismál hafa mikið verið í umræðunni upp á síðkastið. Plastmengun, kolefnisspor og 

hlýnun jarðar eru málefni sem hafa sérstaklega verið í deiglunni og því við hæfi að spyrja 

fyrirtæki hversu vel þau væru upplýst um umhverfismál á hafnarsvæðinu. Nokkuð bar á því 

að fyrirtæki nefndu rusl sem vandamál og eitthvað sem betur mætti fara á hafnarsvæðinu. Sem 



23 

 

dæmi má nefna að fólk sé að skilja eftir gamla þurrkara, rúm og skápa bakvið gáma hér á 

hafnarsvæðinu, fyrirtækjum til mikils ama, enda séu þau rukkuð fyrir að henda þessu síðan í 

sitt rusl. Vakti það athygli hversu mörg fyrirtæki töldu sig ekkert upplýst um umhverfismál á 

hafnarsvæðinu en það voru samtals 44 sem sögðust vera lítið eða ekkert upplýst af þeim 169 

sem svöruðu með samtals meðaltal upp á 3,21.  Niðurstöðurnar má sjá í töflu 7 hér að neðan. 

 

TAFLA 7 – FYRIRTÆKI VORU BEÐIN UM AÐ SVARA ÞVÍ HVERSU VEL ÞAU VÆRU AÐ SÉR Í 

UMHVERFSIMÁLUM Á SKALANUM 1 TIL 5, ÞAR SEM 1 STÓÐ FYRIR MJÖG ILLA OG 5 FYRIR MJÖG 

VEL. TAFLAN SÝNIR SAMTALS FJÖLDA ÞEIRRA SEM MERKTU VIÐ HVERN VALMÖGULEIKA. 

Fjöldi 1 Fjöldi 2 Fjöldi 3 Fjöldi 4 Fjöldi 5 Meðaltal 

24 20 52 43 30 3,21 

7  Athugasemdir til Faxaflóahafna 
Í lok spurningalistans var fyrirtækjum boðið að koma á framfæri sérstökum athugasemdum til 

Faxaflóahafna sf. Svörin stóðu ekki á sér en samtals bárust 79 athugasemdir frá þeim 201 

fyrirtækjum sem tóku þátt. Sorphirðu þótti ábótavant en samtals kvörtuðu 4 fyrirtæki beinlínis 

yfir rusli og kölluðu eftir tiltekt. Önnur fyrirtæki lýstu yfir áhyggjum af umhverfisstefnu, en 

eins og áður hefur komið fram er drjúgur hluti fyrirtækja mjög óupplýstur um þau mál. 

Nokkur fyrirtæki nefndu gönguleiðir og skort á stígum á höfninni fyrir gangandi og hjólandi 

vegfarendur. Einhverjir nefndu blandaða byggð í auknu mæli til að skapa enn meira líf á 

höfninni en þau svör áttu jafn marga ef ekki fleiri andstæðinga þegar búið var að fara yfir allar 

athugasemdir. Fólk er almennt ánægt með þróun verbúðanna og hvetja til þess að haldið verði 

áfram að losa um þær fyrir fleiri verslanir, en á sama tíma var kvartað yfir þeim bílastæðum 

sem verbúðirnar merkja sér með bannmerkingum.  Mikið bar á athugasemdum sem lýstu 

áhyggjum af of mörgum veitingastöðum sem leiðir af sér einsleitni á svæðinu. Kvartað var 

undan umferðartengingum á höfninni en það er lamandi fyrir atvinnulíf á svæðinu að eyða 

miklum tíma í umferð. Þá voru olíustöðvarnar títt nefndar og flestir þeirrar skoðunar að hún 

eigi ekki erindi á þetta svæði enda komi hún með þunga og hraða umferð olíu- og iðnaðarbíla 

og þá sérstaklega þegar keyrt er í gegnum Grandagarð sem iðar yfirleitt af lífi. Mörg 

fyrirtækjanna kölluðu einnig eftir skiltum sem annað hvort töldu upp fyrirtækin á svæðinu 

og/eða bentu á hvar þau væru til húsa og máli sínu til stuðnings bentu þau á sambærileg dæmi 

annars staðar í borginni. Þessi fyrirtæki furðuðu sig á sama tíma á því að mega ekki merkja 

leiðina til sín sjálf. Einnig bárust fyrirspurnir um aukna lýsingu á hafnarbakkanum og að mála 

göngulínurnar aftur á hafnarbakkann, þá helst á milli Hörpunnar og að Granda. Nokkrar 

kvartanir bárust vegna fýlu á svæðinu þá ýmist úr holræsum eða frá verksmiðju Lýsi hf. 

Hér fyrir neðan verða teknar þær athugasemdir sem stóðu upp úr. Svörin í heild má finna í 

viðauka C en götuheitin tákna staðsetningu fyrirtækisins sem athugasemdin barst frá. Völdum 

athugasemdum er ætlað að fanga meginatriði og tíðaranda allra svaranna. Endurteknar 

skoðanir verða því ekki tvíteknar og reynt verður að hafa mengið sem fjölbreyttast.  

7.1 Gangandi vegfarendur 
1) „Það væri gaman ef hægt væri að bjóða ferðafólki uppá að ganga hringinn. Það er 

tengja innsiglinguna saman með ferju. Þannig gæti fólk gengið útá Granda úr 

miðbænum og endað aftur þar án þess að þurfa að labba sömu leið til baka.“ 

Hólmslóð 

2) “Búa betur að gangandi vegfarendum, hægja á umferð, gera svæðið meira aðlaðandi 

með gróðri og bekkjum og ruslaílátum.“ 

Grandagarði 
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3) “Búa til fótalaug með affallsvatni líkt og á Gróttu og sjósundsaðstöðu á Eyjaslóðinni 

til að teygja og lengja göngutúr fólks um þetta gróskumikla svæði.“ 

Hólmaslóð 

7.2 Umhverfistenging 
4) „Það kemur af og til afar vond „efnafýla“ upp úr niðurföllum. Virðist sem einhverjir 

séu að setja spilliefni í kerfið og gýs þetta upp í ákveðinni vindátt og er mjög bagalegt. 

Væri gott ef þið hefðuð tök á að kanna hvernig spilliefna urðun er háttað hjá 

fyrirtækjum á svæðinu?“ 

Fiskislóð 

5) „Klárlega að huga að baklóðinni á Grandagarði 1 að verðbúðum. Sé fyrir mér að 

Grandinn með öllum þessu ungu fyrirtækjum og frumkvöðlum geti orðið grænn og 

sjálfbær. Að Grandi gæti orðið fyrirmynd í Sorpmálum og matarsóun og flokkun. Væri 

hægt í þrepun í samstarfi með öllum helstu aðilum. Færi útfyrir landið í landkynningu. 

Væri stutt sem fyrirmyndarmódel.“ 

Grandagarði 

6) „Vantar bílastæði við Geirsgötu fyrir viðskiptavini. Skreyta með blómum og grasblett 

fyrir börnin.“ 

Geirsgötu 

7) „Losa okkur við olíudraslið. Bæta umferðaflæðið. Vantar að flokka rusl hjá 

Sjávarklasanum. Vantar fleiri ruslatunnur á Gömlu höfninni.“ 

Grandagarði 

8) „Svæðið við Grandagarð og Fiskislóð mætti þrífa betur og gera kröfur á húseigendur 

um frágang á lóðum sínum. Þá eru timburhúsarústir á svæðinu sem skapa eldhættu, 

og ætti að rífa eða flytja í burtu. Heimilislausir hafa aðstöðu í nágrenninu og þeim 

fylgir mikið rusl og nokkur óþrifnaður. Slíkt hentar ekki í nágrenni matvæla- og 

líftækniiðnaðar. Nú verið er að byggja upp ferðamannaiðnað á þessu svæði og slíkur 

óþrifnaður ætti ekki að sjást. Engin sýnileg vöktun er á svæðinu.“ 

Fiskislóð 

9) „Vantar ruslatunnur ef ég er með hundinn með mér.“ 

Grandagarði 

10) „Halda svæðum sem þeim tilheyra snyrtilegum.“ 

Fiskislóð 

11) „Mættu fylgjast betur með draslinu i kringum fyrirtækin. Verða að vera reglur hvert á 

að leita ef þarf að setja út á eitthvað. Það er hent rúmum og þvottavélum hérna í 

grenndinni. Svo erum við fyrirtækin rukkuð fyrir að henda ruslinu sem þau henda 

hingað.“ 

Fiskislóð 

12) „Loka Lýsi, svona verksmiðja á ekki heima á svona staðsetningu lengur. 

Lyktarvörnum er ábótavant hjá þeim.“ 

Fiskislóð 

13) „Holræsavandamál. Rottukirkjugarður sem lyktar inn í fyrirtækið.“ 

Grandagarði 
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7.3 Húsnæðistengt 
14) „Hverfið má ekki verða of dýrt fyrir skapandi geirann.“ 

Fiskislóð 

15) „Endilega að halda áfram þessari skemmtilegu þróun hafnarinnar og líka að huga 

enn betur að umhverfisþáttum, menningu og listum. Höfnin þolir ekki 

græðgisvæðingu.“ 

Grandagarði 

16) „Við erum bara nokkuð þakklát það má koma því til skila - það hefur verið mikill 

heiður að fá að vera ein af þeim fyrstu að taka þátt í uppbyggingunni á svæðinu sem 

hefur mikla möguleika.“ 

Grandagarði 

17) „Ég er til í að sjá minni fyrirtæki við gömlu höfnina. T.d. finnst mér verðbúðirnar 

skemmtilegar og fjölbreyttar. Einnig þætti mér gaman að sjá íbúahúsnæði blandast 

við atvinnuhúsnæðin.“ 

Fiskislóð 

18) „Bara klára að losa restina af verbúðunum og henda inn fleiri búðum.“ 

Grandagarður 

19) „Merkingar úti á Fiskislóð (t.d. við okkar afleggjara að Fiskislóð 39) þurfa að vera 

samræmdar - stór skilti með öllum þeim fyrirtækjum sem eru á þessum húsnúmerum, 

hér 23-43) þurfa að rísa við götuhornin á afleggjurunum. Eins og gert er í Borgartúni, 

Dalvegi o.s.frv. eða bara allstaðar á svipuðum svæðum. Þetta vantar ábyggilega á 

fleiri stöðum, t.d. við innkeyrslu að Fiskislóð nr. 22, 26 etc. (skúrarnir hægra megin á 

Fiskislóð þegar keyrt er úteftir). Það er alveg fáránlegt hversu erfitt er fyrir 

viðskiptavini að finna fyrirtæki á þessu svæði (ekki bara okkar) nema þau séu alveg úti 

við aðalbrautina vegna þess hve illa er staðið að merkingarmálum hjá 

skipulagsyfirvöldum (hér Faxaflóahafnir) og ekki gert ráð fyrir að fyrirtæki geti merkt 

leiðina til sín sjálf.“ 

Fiskislóð 

20) „Höfnin er höfn, ekki aðsetur fyrir íbúðir og ísbúðir.“ 

Grandagarði 

21) „Ekki leyfa hótel, íbúðir, það er mikilvægt að halda áfram að vera með fyrirtæki 

nálægt miðbænum.“ 

Fiskislóð 

22) „Ég óska eftir því að það verði athugað um fjölbreytni í verslunum og starfsemi. 

Upphaflega var gert ráð fyrir hönnuðum og myndlistarmönnum, það er þegar búið að 

eyðileggja það markmið með matarverslunum og veitingastöðum.“ 

Grandagarði 

23) „Sú þróun sem á sér stað við Grandagarð er vel heppnuð og vonandi verður gengið 

enn lengra.  Það er ljóst að höfnin hefur mikið aðdráttarafl.“ 

Grandagarði 

24) „Breyta fleiri verðbúðum í veitingastaði.“ 

Fiskislóð 

25) „Teygja umferðina lengra til okkar. Erum með Marshall húsið og gallerí sem ekki 

margir vita af.“ 

Fiskislóð 
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26) „Bæta aðkomuna. Veit ekki hvernig á að koma aðföngum til og frá fyrir stóru 

fyrirtækin.“ 

Grandagarði 

7.4 Almennt 
27) „Þessi hafnartengda starfsemi er að hverfa. Það er dapurt og öfug þróun. 

Hafnartengda starfsemin er á undanhaldi. Því miður, ekki góð þróun.“ 

Grandagarði 

28) „Mætti gjarnan skipta betur niður milli svæða þeim fjármunum sem varið er til 

uppbygginga í ferðaþjónustunni, mikið misræmi milli Grandagarðs og Suðurbugtar til 

dæmis.“ 

Geirsgötu 

29) „Ef það verður þrengt meira að slippnum en nú þegar hefur verið ákveðið þá er 

sjálfhætt að reka slippinn á þessu svæði. Viljum ekki fara en gætum orðið að fara.  

Vont með íbúðir sem er verið að byggja upp í kok á okkar starfsemi.“ 

Ægisgarði 

30) „Hafnarstarfsmenn vilja allt fyrir mann gera en það þarf þó eitthvað að fara stíga á 

bremsuna og stjórna þessu aðeins betur varðandi túristana.“ 

Grandagarði 

31) „Hefði viljað sjá betri aðstöðu úti á eyjunni fyrir skemmtibáta og atvinnubáta. Svo 

fólk þurfi ekki að fara inn í Elliðavog til að dunda sér við það. Hefði viljað sjá 

sportbátahöfn. Fyrir neðan Skúlagötu 4 væri frábært að hafa skemmtiferðaskipin. 

Hefði mátt taka aðeins til á baklóðunum og burtu með þessa gáma á Fiskislóðinni. 

Þeir eru mjög sóðalegir og fólk er að henda rusli þar. Fólk á bara að hafa sitt drasl 

inni í húsum. Fyrir neðan Fiskislóð 41-71 þar hefur fólk verið að sturta rusli bakvið 

gámana, sófasettum og þvottavélum. Höfnin verður bara að koma á almennilegri 

aðstöðu fyrir gámana, ekki í byggðinni. Nóg er plássið!“ 

Hólmaslóð 

8 Samantekt 
Sumarið 2018 var í sjötta sinn framkvæmd könnun á atvinnustarfsemi í Gömlu höfninni. Alls 

tóku forsvarsmenn 201 fyrirtækja þátt í henni með því að svara stöðluðum spurningum er 

varða fyrirtækin og ýmis önnur málefni. Árið 2013 voru fyrirtækin 193 talsins og níu árum 

áður aðeins 80. Fjölgunin er því rúmlega 150% á 14 árum. Hinsvegar voru fyrirtækin 91 árið 

1994 og 109 árið 1998. Það varð því talsverð fækkun árið 2004 en eftir það tók þeim að fjölga 

á ný. Tafla 8 sýnir þróun í fjölda fyrirtækja við Gömlu höfnina hvert rannsóknarár. 

 
TAFLA 8 – SÝNIR ÞRÓUN Í FJÖLDA FYRIRTÆKJA VIÐ GÖMLU HÖFNINA. 

 1994 1998 2004 2008 2013 2018 

Fjöldi 

fyrirtækja 

91 109 80 167 193 201 

 

Þegar fyrirtækjum var skipt niður eftir flokkunarlykli kom í ljós að flest fyrirtækin í Gömlu 

höfninni störfuðu á sviði þjónustu, eða 49 fyrirtæki. Flokkurinn Fiskvinnsla og útgerð stóð í 

stað síðustu tvær kannanir með 16 fyrirtæki ásamt iðnaði sem einnig 16 fyrirtæki. Fámennasti 

flokkurinn er nýr flokkur Tækni og hugverk með 9 fyrirtæki. Aðeins tveir yfirflokkanna hafa 
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bætt við sig fyrirtækjum frá síðustu könnun, en það má rekja fækkunina í Þjónustu til nýs 

flokks, Ferðaþjónusta. Tafla 9 sýnir umtalaða þróun í heild sinni. 

 

TAFLA 9 – SÝNIR ÞRÓUN Í FJÖLDA FYRIRTÆKJA EFTIR ATVINNUGREINUM. 

 2008 2013 2018 

Fiskvinnsla og útgerð 16 16 (+0) 16 (+0) 

Iðnaður 19 28 (+9) 16 (-12) 

Tækni og hugverk   9 

Þjónusta 52 70 (+18) 49 (-21) 

Ferðaþjónusta   23 

Smásala, veitingar 25 32 (+7) 42 (+10) 

Heildverslun 18 22 (+4) 15 (-7) 

Geymslur 37 26 (-11) 1 (-25) 

Annað 34 24 (-10) 30 (+6) 

 

Hafsækin fyrirtæki voru sérstaklega tekin saman og kom í ljós að þau voru 44 talsins, eða 

21,9% af heildarfjölda fyrirtækja, sem er mikil lækkun frá því að könnunin var síðast 

framkvæmd 2013. Tafla 10 sýnir umtalaða þróun fyrir öll rannsóknarár. 

 

TAFLA 10 – SÝNIR ÞRÓUN Í FJÖLDA HAFSÆKINNA FYRIRTÆKJA. 

 1994 1998 2008 2013 2018 

Fjöldi 

hafsækinna 

fyrirtækja 

46 47 62 73 44 

Hlutfall af 

heildarfjölda 

50,0% 43,0% 38,1% 37,8% 21,9% 

 

Fjöldi starfsmanna í fullu starfi í Gömlu höfninni taldi nú 3.216 starfsmenn, þ.s. sjómenn, 

verktakar og starfsmenn í óreglulegum hlutastörfum eru ekki taldir með en þeir síðast nefndu 

telja 1.547 til viðbótar. Þá var kynjahlutfall kannað og reyndist vera tæpur þriðjungur 

starfsaflans, eða 1.163 starfsmenn af þeim 3.216 sem eru í fullu starfi. Tafla 11 sýnir þróun í 

fjölda starfsmanna í fullu starfi í heild sinni. 

 

TAFLA 11 – SÝNIR ÞRÓUN FJÖLDA STARFSMANNA. 

 1994 2004 2008 2013 2018 

Fjöldi 

starfsmanna 

1.345 1.014 1.614 2.024 3.216 

 

Athygli vakti að aðeins tveir flokkar, sem saman telja sjöttung fyrirtækja, ráða rúmlega  

þriðjung starfsmanna eða 1.281. Flokkurinn Fiskvinnsla og útgerð sem einungis innihélt 16 

fyrirtæki var hinsvegar fjölmennastur með 647 starfsmenn. Þetta ræðst m.a. af stærð 

fyrirtækjanna sem falla í þessa tvo áður nefnda flokka. Tafla 12 sýnir fjölda starfsmanna í 

fullu starfi eftir atvinnugreinum sem og hlutfall kvenna af heildarstarfsmönnum.  
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TAFLA 12 – FJÖLDI STARFSMANNA EFTIR ATVINNUGREINUM 2018. 

 Fjöldi 

starfsmanna 

Hlutfall starfsmanna 

í atvinnugrein af 

heildarstarfsmönnum 

Þar af 

konur 

Hlutfall af 

heildarstarfsmönnum 

í atvinnugrein 

Fiskvinnsla og 

útgerð 

647 20,1% 314 48,5% 

Iðnaður  634 19,7% 130 20,5% 

Tækni og hugverk 246 7,6% 49 19,9% 

Þjónusta 486 15,1% 106 21,8% 

Ferðaþjónusta 426 13,2% 200 46,9% 

Smásala og veitingar 460 14,3% 215 46,7% 

Heild- og 

umboðssala 

81 2,5% 39 48,1% 

Geymslur 2 0,1% 1 50,0% 

Annað 234 7,3% 109 46,6% 

Samtals 3.206  1.163  

 

Húsnæðisnotkun og eignarhald þess var einnig skoðað og kom í ljós að 162 fyrirtæki voru í 

leiguhúsnæði og aðeins 38 í eigin. Þá voru langflest fyrirtækjanna í húsnæði undir 200 m
2
 eða 

58,0%. Hlutfall fyrirtækja í eigin húsnæði hafði aldrei verið lægra árið 2013 en ljóst er að það 

er ennþá lægra nú, eða 19%. Fiskvinnslu- og útgerðafyrirtæki eru ennþá hlutfallslega 

fjölmennust í eigin húsnæði eða 37,5% af fyrirtækjunum, sem er mikil lækkun frá því að 

könnunin var síðast framkvæmd þegar hlutfallið var 69,0%. Tafla 13 sýnir skiptinguna í heild 

sinni, eftir atvinnugreinum, þetta árið. 

 

TAFLA 13 – SKIPTING EIGNARHALDS HÚSNÆÐIS EFTIR ATVINNUGREINUM 2018. 

 Eigið Leigu 

Fiskvinnsla og útgerð 6 10 

Iðnaður  2 14 

Tækni og hugverk 0 9 

Þjónusta 11 38 

Ferðaþjónusta 5 18 

Smásala og veitingar 7 35 

Heild- og umboðssala 2 13 

Geymslur 0 1 

Annað 6 24 

Samtals 39 162 
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Fyrirtækjum við Gömlu höfnina þótti staðsetningin við höfnina almennt mikilvæg og voru 

aðeins 35 fyrirtæki sem merktu við neðri hluta skalans. Viðmælendur voru beðnir að lýsa 

mikilvægi staðsetningarinnar á skalanum 1 til 5 þar sem 5 stóð fyrir mjög mikilvæg og 1 fyrir 

alls ekki mikilvæg. Meðaleinkunnin var 3,67 sem er hækkun frá árinu 2013 þegar hún var 3,56 

eins og kemur fram í töflu 14. 

 

TAFLA 14 – ÞRÓUN MEÐALEINKUNNAR FYRIR MIKILVÆGI STAÐSETNINGAR. 

 2008 2013 2018 

Meðaleinkunn 3,47 3,56 3,67 

 

Fyrirtæki voru spurð út í framtíðarhorfur, þá hvort að stækkun eða minnkun á athafnasvæði 

þess væri í kortunum. Aldrei hafa jafn fáir lýst yfir breytingum og samtals 159 fyrirtæki sem 

hugðust halda athafnasvæði sínu óbreyttu. Tafla 15 sýnir niðurstöðurnar og samanburð við 

fyrri ár. 

 
TAFLA 15 – FRAMTÍÐARHORFUR Á ATHAFNASVÆÐI FYRIRTÆKJA. 

 2008 2013 2018 

Stækkun 36 59 36 

Óbreytt 111 128 159 

Minnkun 18 6 6 

 

Fleiri höfðu bæði hugað að því að flytja starfsemina og lýstu yfir vilja til að flytja starfsemina 

en áður. 24 hugðust flytja og 18 vildu flytja samanborið við 9 og 18, í sömu röð, síðast þegar 

könnunin var framkvæmd. Ástæður þeirra sem stefndu að hvoru tveggja, voru ýmiss konar og 

má þá helst nefna þá sem eru með sjávarútvegstengda starfsemi finnist vera þrengt að sér með 

aukinni blandaðri atvinnustarfsemi í höfninni og sumum finnst þeir beinlínis vera  óvelkomnir 

á hafnarsvæðinu. 

Athygli vakti að 13 af þeim 24 sem ætla að flytja vilja það ekki og að sama skapi eru 7 sem 

ekki ætla að flytja en vilja það þó. Tafla 16 sýnir niðurstöður bornar saman við fyrra 

rannsóknarár. 

 

TAFLA 16 – FJÖLDI ÞEIRRA SEM VILJA EÐA ÆTLA AÐ FLYTJA. 

 Flytja Vilja 

2013 2018 2013 2018 

Já 9 24 12 18 

Nei 178 177 179 183 

 

Viðmælendur voru m.a. spurðir um skoðanir sínar á umferðarmálum innan Gömlu hafnarinnar 

og voru aðeins 28 svör sem töldust jákvæð, miðað við 76 jákvæð og aðeins 33 neikvæð í 

könnuninni sem framkvæmd var árið 2013. Að auki var spurt um umferðatengingar að Gömlu 

höfninni og voru aðeins 15 jákvæð svör miðað við 62 í síðustu könnun. Tafla 17 sýnir 

niðurstöður bornar saman við niðurstöður fyrri ára. 
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TAFLA 17 – FJÖLDI JÁKVÆÐRA SVARA SL. RANNSÓKNARÁR ER VARÐA UMFERÐ. 

 Umferð innan Gömlu 

hafnarinnar 

Umferðatengingar að Gömlu 

höfninni 

2009 2013 2018 2009 2013 2018 

Jákvæð 65 62 15 53 76 28 

 

Að lokum var spurt um uppbyggingu fyrirtækja í Gömlu höfninni annars vegar og 

uppbyggingu fyrirtækja við Grandagarð hins vegar. Svörin við hvoru tveggja voru að 

langmestu leiti jákvæð eins og sjá má í töflu 18 hér að neðan, þar sem neðsti dálkurinn er 

hlutfall jákvæðra svara af heildarsvörum. 

 

TAFLA 18 – VIÐHORF FYRIRTÆKJA TIL ÞRÓUN FYRIRTÆKJA Í GÖMLU HÖFNINNI. 

 Þróun fyrirtækja 

í heild 

Þróun fyrirtækja við 

Grandagarð 

Jákvæð svör 113 92 

Hlutfall af heildarsvörun 75,84% 89,32% 

 

Þekking á umhverfismálum í Gömlu höfninni var á heildina litið yfir meðallagi, með meðaltal 

upp á 3,21, en viðmælendur voru beðnir um að gefa þekkingu fyrirtækisins á þeim málum 

einkunn á bilinu 1-5 þar sem 1 stóð fyrir mjög illa og 5 fyrir mjög vel. Einkunnadreifingu má 

sjá nánar í töflu 19. 

 

TAFLA 19 – ÞEKKING FYRIRTÆKJA Á UMHVERFISMÁLUM. 

Fjöldi 1 Fjöldi 2 Fjöldi 3 Fjöldi 4 Fjöldi 5 Meðaltal 

24 20 52 43 30 3,21 

 

Umgengni, álag og umferð voru í fyrsta sinn skoðuð sérstaklega og voru fyrirtæki beðin um 

að svara hversu marga viðskiptavini það afgreiðir á hafnarsvæðinu á dag. Séu þær tölur settar 

saman við fjölda starfsmanna má áætla að rétt rúmlega 25.000 manns eigi leið sína um 

hafnarsvæðið á degi hverjum. Þar að auki voru vinnustundir fyrirtækja teknar lauslega saman 

svo hægt verður að fara í nánari greiningu þegar kemur að því að bera saman gögn við næstu 

athugun. Tafla 20 sýnir sundurliðun umgengninnar nánar. 

 

TAFLA 20 – ÁÆTLUÐ UMGENGNI Í GÖMLU HÖFNINNI Á DAG. 

 Viðskiptavinir 

á dag 

Starfsmenn 

í fullu 

starfi 

Starfsfmenn 

í hlutastarfi 

Samtals 

Fjöldi 21.754 3.216 1.547 26.517 

 

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 ná tali af forsvarsmönnum fyrirtækja sökum 

sumarfría eða annara anna, þó það hafi heyrt til undantekningartilfella.  
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13 Viðauki B 

1 Hvað finnst þér um umferðamál í Gömlu höfninni? 
 

13.1 Eyjarslóð 

„Fín.“ 

„Mega klúður.“ 

„Sí vaxandi umferð.“ 

„Mikil umferð og þröngt.“ 

„Viðunandi.“ 

„Ömurleg.“ 

„Glötuð.“ 

 

13.2 Fiskislóð 

„Þarf að loka hafnarsvæðið af fyrir almennri umferð.“ 

„Mjög svo versnandi.“ 

„Sæmilegt ástand.“ 

„Ágæt.“ 

 

„Mér finnst þau í lagi, en það umferðin má ekki aukast án þess að það verði ekki gert neitt í 

málunum.“ 

„Afleitt að komast í gegn um miðbæinn.“ 

„Mætti bæta.“ 

„Erfitt er fyrir gangandi vegfarendur að komast út á Granda, sértaklega í með hliðsjón af 

þeim framkvæmdum sem hafa verið í gangi við Slippinn/Mýrargötu undanfarið. Merkingar 

fyrir túrista til að ná þeim út á Grandasvæðið þar sem mikið er um að vera er mjög 

ábótavant, gönguumferð stoppar eiginlega alveg við Slippinn. Bílaumferð er sömuleiðis treg 

á því svæði eins og stendur. Aðgengi fyrir bíla úr Ánanaustum er mun betra og nokkuð greið 

leið úti á Fiskislóð og allan Granda. Merkingar eru hins vegar mjög lélegar og ekki gefst 

fyrirtækjum kost að merkja afleggjarana af Fiskislóð almennilega í samráði við 

skipulagsyfirvöld, því eru ýmis skilti á tvist og bast frá mismunandi fyritækjum, sum þeirra 

eru fjarlægð án fyrirvara og reynist viðskiptavinum mjög erfitt að rata á rétta staði.“ 

„Ekki er gert ráð fyrir gangbrautum yfir bílagötuna á Fiskislóð og myndi vanta betri hjóla og 

gangbrautir þar, sem myndi einnig hægja á bílaumferðinni, sem er alltof hröð.“ 

„Bara fín.“ 

„Ágætar.“ 

„Góð.“ 

„Umferðin er farin að þyngjast verulega.“ 

„Ekki góð.“ 

„Good.“ 

„Of mikill hraði á Fiskislóð.“ 
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„Allt í lagi.“ 

„Sæmileg.“ 

„Í nokkuð góðu lagi, en umferðarþungi er talsverður.“ 

„Þung umferð seinnipart dagsins.“ 

„Góð.“ 

„Mætti laga aðeins.“ 

„Mjög slæm, hringtorg alltaf full, ný búið að bæta við óþarfa ljósum hjá olís. Gatnamót erfit ( 

götur mjög breiðar) hringtorg hentug?“ 

„Það er að verað mikil umferð þarna.“ 

„Toppmálum.“ 

„Umferð er enn ásættanleg en þyngist ár frá ári.“ 

„Ok.“ 

„Ég hefði persónulega viljað að hafnarsvæðið væri lokað einungis fyrir aðila sem eiga erindi 

hingað inn.“ 

„Hræðileg, þarf að breyta aðgengi frá Hörpu um Mýrargötu. T.d. Hafa tvær akreinar í báðar 

áttir, eða breyta því þannig að Mýrargata sé tvöföld Einstefna í eina átt og svo myndi 

vesturgata vera tvöföld einstefna í hina áttina. Málið leyst.“ 

„Leiðileg. Mjög erfitt að komast að.“ 

„Ekki góð tenging við miðbæinn. Annars er umferðin á grandanum góð.“ 

„Mættu vera betri strætó samgöngur.“ 

„Fín á höfninni.“ 

„Það er að þyngjast umferðin.“ 

„Ekki nógu vel skilgreind og of hæg á álagstímum.“ 

„Mjög fín málin á því sviði.“ 

„Hræðileg. Ekkert nema rútufyrrtæki. Lífshætta að labba út á bílastæði. Keyrt mjög hratt!“ 

„Hringtorgið og framkvæmdirnar loka á aðkomu, hefur verið stanslaust í 10-15 ár.“ 

„Ekkert sem ónáðar okkur annað en skrens og fíflalæti á kvöldin.“ 

„Virkilega ábótavant.“ 

„Á tímabili var engin gömguleið opin að Fiskislóðinni vegna framkvæmda. Umferðamál ekki 

nógu góð. Alltof fá bílastæði. Erfið aðstæða að samtvinna fiskvinnslu og túrista og þjónustu 

aðstöðu. Viðskiptavinir kvarta yfir stæðum.“ 

„Ekki góð.“ 

„Neikvætt.“ 

 

13.3 Geirsgötu 

„Soldið erfið .. eins og á að vera við höfn!“ 

„Umferð gangandi vegfarenda (að mestu erlendra ferðamanna) er enn í hálfgerðu lamasessi 

vegna framkvmæmda í og við Austurhöfn og auknar/skilvirkari merkingar nauðsynlegar.“ 

„Þröngt, mikið álag.“ 

„Mjög mikil umferð um þrönga götu.“ 

„Alveg skelfileg.“ 

„Afleit eins og er.“ 
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„Alls ekki gott ástand.“ 

„Skortur á bílastæðum í kringum Geirsgötu.“ 

„Það vantar bílasæði og vegakerfið annar enganveginn umferð sem er hvorutveggja 

hamlandi fyrir viðskipti á gömlu höfninni.“ 

 

13.4 Grandagarði 

„Vantar stæði.“ 

„Mjög slæm.“ 

„Slæm.“ 

„Draga þarf úr umferðarhraða.“ 

„Ok.“ 

„Má hægja á umferð.“ 

„Þau eru viðunandi núorðið en álagið hefur aukist mikið og gangbrautir blindar v. bíla.“ 

„Mætti vera betra en það hefur lagast mikið og mér skilst að það sé verið að vinna með það í 

samræmi við uppbygginguna sem er á svæðinu.“ 

„Það hefur þrengt að umferð á Grandagarðinum með vaxandi þjónustustarfsemi þar og 

umferð á Fiskislóð hefur að sama skapi aukist mikið. Aðstaða fyrir gangandi vegfarendur 

gæti verið mun betri, einkum við Fiskislóð í kring um verslanir þar. Það hefur þó mun meiri 

áhrif fyrir okkur að tvær aðalæðarnar að svæðinu, þ.e. Sæbraut og Miklabraut, eru mikið til 

stíflaðar á ákveðnum tímum dags sem er mikil breyting frá því sem áður var. Það er í raun 

mikilvæg forsenda fyrir okkar starfsemi að félagar komist greiðlega í útköll frá öðrum hlutum 

borgarinnar.“ 

„Eru slæm. Vona að það sé tímabundið.“ 

„Allt í lagi.“ 

„Mætti vera fleiri merkt stæði fyrir gesti.“ 

„Erfitt að komast út á Granda og enn erfiðara að komast frá vegna framkvæmda við 

Hörpusvæðið.“ 

„Það vantar bílastæði.“ 

„Það hefur verið þrengt að allri aðkomu bílaumferðar sem er náttúrulega skrítið þegar horft 

er til þess að stærsta sjávarútvegsfyrirtæki landsins er staðsett yst á grandanum. Umferðin í 

gegnum Reykjavík er orðin mjög hægt, sérstaklega á álagstímum, en líka utan þess. Það er 

því betra að vinna annars staðar á höfuðborgarsvæðinu vegna umferðar.“ 

„Mætti vera betri, of mikil og of hröð umferð um Grandagarð.“ 

„Hef áhyggjur af bílastæðaskorti við Hús Sjávarklasans annars í góðu lagi.“ 

„Mýrargatan mjög slæm.“ 

„Mjög slæm.“ 

„Allt í fína.“ 

„Umferð þyngist stöðugt.“ 

„Vantar bílastæði.“ 

„Umferð um Grandagarð hættuleg þar sem mikið er um gangandi vegfarendur.“ 

„Ekki nógu góð. Umferðin hröð og ekki næg bílastæði.“ 

„Það þarf að hægja á umferð á Grandanum við Verbúðirnar.“ 
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„Umferðamálin eru miður góð. Því miður. Koma og fara af grandanum er erfitt. Aðgengi Ð 

grandanum er orðin erfið. Fjölgun á verslunum og veitingastöðum er hamlandi. Hefur ekki 

góð áhrif á mína starfsemi. Túristi og atvinnulíf fer ekki saman.“ 

„Viðunnandi ástand. Mikið af gangandi og hjólandi fólki.“ 

„Umferð er meiri en við áttum von á, en hefur ekki neikvæð áhrif á okkur.“ 

„Mér finnst ganga hægt að komast að og frá. Miklir flöskuhálsar. Mýrargatan er alveg 

skelfileg og ekki hjálpa framkvæmdirnar við hótelið.“ 

„Snertir mig ekki. Nóg af stæðum.“ 

„Fælir frá viðskiptavinir - erfitt aðgengi.“ 

„Varasöm.“ 

„Góð nema mætti draga úr þungaflutningum.“ 

„Ekki góð á meðan á framkvæmdum stendur við Hörpu.“ 

„Of hraður akstur á Grandagarði.“ 

„Í góðu lagi.“ 

„Mér finnst umferðamál almennt mjög góð.“ 

„Of mikil umferð.“ 

„Of hröð umferð á Grandagarði.“ 

„Ekkert.“ 

„Ágæt.“ 

„Ekki góð.“ 

„Ágæt.“ 

„Megi gera aðeins meira í að takmarka hraða. Vantar fleiri bílastæði, hægt að minnka götu 

og bæta við stæðum. Það koma svo margir á bílum vegna nýju veitingastaðanna. Sérstaklega 

í góðu veðri.“ 

„Seinleg umferð teppir möguleika starfseminar.“ 

„It has picked up. Increase in the evenings.“ 

„Fáránleg í kringum Hörpuna, þetta er bara í rugli.“ 

„Myndi vilja sjá meiri lokanir á vinnusvæðum.“ 

„Höfnin var einu sinni höfn, nú er þetta orðið allt annað. Orðið hættulegt að keyra þarna. 

Svo eru olíuflutningarnar þarna á fullu að keyra þarna í gegn. Þetta finnst mér bara vera 

klikkun. Það er bara beðið eftir stóra slysinu. Umferðin þarna mætti vera hægari. Þetta fer 

ekki saman, með krökkunum og fjölskyldunum.“ 

„Hræðileg, vont að komast að.“ 

„Þyngist, þrengist við kaffivagninn. Ekki á móti einstefnu inn Grandagarðinn, vegna 

gangandi vegfarenda.“ 

„Skelfileg, mikið breyst til hins verra.“ 

„Svæðið er þröngt fyrir okkar starfsemi ss. hópferðabíla.“ 

„Alltof mikið af hvalaskoðunarfíflagangi.“ 

 

13.5 Hólmaslóð 

„Í lagi eins og þau eru en það má alls ekki þrengja að umferð á Fiskislóð.“ 

„Sæmileg.“ 

„Kaótísk.“ 
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„Skipulag gatnakerfis ekki nógu gott.“ 

„Ágætar.“ 

„Ágæt.“ 

„Fín en vantar betri samgöngur fyrir reiðhjólamenn.“ 

„Of mikil umferð olíubíla og bíla tengdum Granda hf.“ 

„Aðgengi að frá bæði miðbænum og vesturbænum þyrfti að vera betra, vissulega hafa verið 

framkvæmdir sem hafa stoppað umferðina svo það á eftir að koma betur í ljós. Endurverkja 

og -merkja þyrfti gönguleiðir sem og setja nýtt kort og merkingar.“ 

„Fullmiklar tafir vegan hraðahindrana.“ 

„Góð, eini gallinn er að ákveðinn flöskuháls sem er þetta eina hringtorg sem fer inn á svæðið. 

Mér finnst óþægileg umfrerð frá olíubílum, eiga það til að keyra greitt.“ 

„Hröð. Fólk að keyra of hratt.“ 

„Losna við olíutrukkana og tankana.“ 

„Kann ágætlega við hana. Óska eftir því að maður verði ekki gerður burtækur héðan.“ 

„Þröngt og leiðinlegt í hringtorginu við Ánanaust, væri gott að fá göng við Tryggvagötuna. 

Slysagildra.“ 

„Allt gott innan eyjarinnar. En það er orðin helvíti mikil umferð í gegnum Grandagarðinn.“ 

„Alltof mikil umferð um bryggjurnar. Erum við hliðina á skóla sjómanna og allir koma á bíl, 

svo það er ekkert pláss fyrir starfsmenn að leggja bílum og svo á að byggja hótelið við hliðina 

sem mæta líka á bíl. Svo er mikið að fólki að labba á bryggjunum sem er ekki viðeigandi á 

vinnusvæði.“ 

„Það er verið að fara í miklar framkvæmdir á Vesturbugtinni og öll aðkoma er mjög slæm. 

Bæði fyrir gangandi vegfarendur og bílaumferð“ 

 

13.6 Mýrargötu 

„Það er erfitt að komast um þegar framkvæmdir eru og það vantar mikið uppá merkingar.“ 

 

13.7 Ægisgarði 

„Of mikil oviðkomandi umferð.“ 

„Erfið, sumu leyti kaos. Sérstaklega gatan niður á Ægisgarð (frá Geirsgötu niður á 

Ægisgarð). Erfið aðkoma að reka iðnaðarfyrirtæki þarna.“ 

„Góðu lagi.“ 

 

2 Hvað finnst þér um umferðartengingar að Gömlu höfninni um 
Geirsgötu og Mýrargötu? 

 

13.8 Austurbakki 

„Í lamasessi eins og er.“ 

„Ekki gott eins og er.“ 

„Hefði viljað sjá Geirsgötuna í Stokk. Hefur verið vandamál alla tíð og verður um ókomna 

tíð.“ 

„Þegar framkvæmdum er lokið eru þær eflaust góðar.“ 
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13.9 Eyjarslóð 

„Ekki nógu góðar.“ 

„Glatað.“ 

„Hægðateppa eins og öll umferð í henni Reykjavík.“ 

„Hræðileg. Engin leið til að hjóla. Mikil traffík og mikil bið.“ 

„Þröngt, erfitt fyrir aðra umferð en akandi.“ 

„Ömurleg.“ 

„Döpur.“ 

 

13.10 Fiskislóð 

„Mjög þraungt og hæg.“ 

„Skelfilegar vægast sagt.“ 

„Eru hægar vegna vinnu við götuna.“ 

„Búið að vera mjög slæmt ástand í langan tíma.“ 

„Mjög erfitt undanfarið að eiga við þrengingarnar og tafir vegna þeirra.“ 

„Í lagi.“ 

„Mjög lélegar og bera lítið.“ 

„Glatað.“ 

„Erfiðar fyrir bæði bíla og gangandi vegfarendur eins og er, það vantar betri hjáleiðir fyrir 

gangandi vegfarendur á meðan á framkvæmdum stendur. Þetta verður vonandi betri eftir 

breytingar. Mikilvægt er að hjóla- og göngustígar verði dregnir alla leið úr miðbænum og 

merkingum fjölgað til að vísa gangandi, hjólandi og akandi vegfarendum öllum betri leið út á 

Grandasvæðið.“ 

„Ekki góðar, og oft stíflaðar.“ 

„Slæmar.“ 

„Mætti vera betri.“ 

„Hún er að verða takmörkuð en það ætti eindaldlega að þróa almennar samgöngur til að 

leysa málið.“ 

„Skelfileg. Eitt stórt slys.“ 

„Could be better.“ 

„Erfið“ 

„Umferðin hefur auðvitað raskast þar umtalsvert vegna framkvæma á svæðinu.“ 

„Mér finnst þær hræðilegar á álagstímum. Alltof þröngt fyrir mikla traffík.“ 

„Þyrfti að bæta.“ 

„Þær eru slæmar.“ 

„Slæm.“ 

„alltof þröngt þarf að vera tvær akreina þó það væri bara einstefna.“ 

„Of mikil umferð en vill hafa tenginguna.“ 

„Hún er vel hönnuð og falleg.“ 

„Mjög þung á álagstímum.“ 

„Verður allt í lagi.“ 
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„Hræðileg. Geirsgata verður komin í lag þegar framkvæmdir við Hörpu hótel klárast, en 

Mýrargata virðist áfram eftir að verða í ruglinu.“ 

„Hræðilegt. Það tekur yfir 15 mín að komast inn á hringbraut.“ 

„Slæmar tengingar.“ 

„Óþolandi á meðan framkvæmdir eru.“ 

„Afleytar tengingar, framkvæmda aðilum við göturnar gefin allt of mikið pláss á kostnað 

eðlilegs umferðarflæðis.“ 

„Bara í orden.“ 

„Slæmar“ 

„Would like to see a walking park or gangbraut.“ 

„Þær eru slæmar. Þarf mjög lítið til að það myndist flöskuháls.“ 

„Virkilega ábótavant, mikil þörf á bættum tengingum fyrir atvinnustarfsemi. Göng undir 

höfnina frá Hörpu að Örfirsey.“ 

„Ömurleg.“ 

„Neikvætt, langur tími.“ 

 

13.11 Geirsgata 

„Þröngt .. eins og á að vera.“ 

„Fara skánandi.“ 

„Allt of þröngt, mikið að stórum, þungum sendibílnum.“ 

„Frekar erfiðar vegna þess hversu þung umferð er á þessum götum.“ 

„Slæm.“ 

„Alls ekki gott.“ 

 

13.12 Grandagarði 

„Mjög slæm.“ 

„Vonlaus.“ 

„Draga þarf úr umferð olíuflutningabíla.“ 

„Léleg.“ 

„Búið að vera of langur framkvæmdatími.“ 

„Það er farinn að myndast tappi þar v. bygginga og aukins álags.“ 

„Fínt.“ 

„Fín.“ 

„Slæmar.  Vona að að sé tímabundið.“ 

„Skelfilegar, það er varla hægt að komast héðan á annatíma.“ 

„Myndast oft hnútur.“ 

„Veit ekki.“ 

„Hún er slæm og þarf að bæta.“ 

„Þær þjóna ekki atvinnustarfsemi Gömlu hafnarinnar. Það þarf að vera greitt aðgengi fyrir 

atvinnustarfsemina, sem eins og er þarf að troðast í gegnum mikla umferð á þröngum götum. 

Það er eitthvað skakkt hugsað í þessu.“ 

„Of mikil umferð og of hröð þá leið. Mætti vera meira gert þar fyrir gangandi og hjólafólk.“ 
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„Ok.“ 

„Ekki góðar.“ 

„Mjög takmarkaðar.“ 

„Slæmt.“ 

„Mjög slæmar.“ 

„Afleitt.“ 

„Alls ekki góð.  Mættu vera tvær akreinar frá hafnarsvæðinu.  Myndast oft mikil stífla á 

álagstímum / seinni partinn.“ 

„Ágætar.“ 

„Getur verið þröngt.“ 

„Það mætti allveg vera betri tenging, allar þessar frammkvæmdir hafa haft áhrif á sölu 

srinustu 2 ár.“ 

„Ekki nógu góð, fyrir utan það hvað núverandi framkvæmdir nær Hörpu hafa gríðarlega 

áhrif á straum fólks á Grandann.“ 

„Slæm.“ 

„Eiga það til að vera full þétt settar.“ 

„Afleidd. Ef það á að gera einstefnu í Geirsgötunni verður þetta óviðunnandi. Hefðu átt að 

athuga stokk áður en þeir fóru að samþykkja framkvæmdir við Hörpuna.“ 

„Skelfilegar. Bensínbílarnir eru fáránlegir. Mjög vitlaust því það þarf ekkert að vera hérna.“ 

„Slæmt.“ 

„Í lagi.“ 

„Í lagi.“ 

„Ekki með miklar skoðanir.“ 

„Þröngt.“ 

„Mættu vera betri. Þung umferð um þröngar götur.“ 

„Almennt eru umferðartengingar að Gömlu höfninni mjög góðar.“ 

„Mætti vera betri.“ 

„Ekkert.“ 

„Slæm - slæmt aðgengi vegna framkvæmda.“ 

„Ekki góð.“ 

„Heldur þröngar.“ 

„Afleit.“ 

„Mjög góðar.“ 

„Það er skandall að sjá hvað þrengt er að umferð þar, eykur bara mengun og CO útblástur 

að hægja svona á umferð og þrengja að, auk skaða vegna glataðra vinnustunda.“ 

„Fínt.“ 

„Skelfilegt.“ 

„Slæmar meðan byggingarframkvæmdir.“ 

„Slæmt - framkvæmdir tefja mjög akstur á svæðinu.“ 

 

13.13 Hafnarstræti 

„Hræðilegt“ 
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13.14 Hagamelur 

„Í lagi eins og er þó tímabundnar tafir hafa verið vegna framkvæmda.“ 

 

13.15 Hákotsvör 

„Fínt.“ 

 

13.16 Hólmaslóð 

„Ónothæf, vegna mjög mikilla tafa.“ 

„Afleit.“ 

„Mætti bæta.“ 

„Skelfileg.“ 

„Afleiddar.“ 

„Þar eru þrengsli og oft tafir.“ 

„Þröngt og of mikið um stóra bíla.“ 

„Vonandi batnar þetta þegar framkvæmdum lýkur, tíminn sem tekur að fara þennan stutta 

spotta er allt of langur sem stendur.“ 

„Ónothæf vegan mikilla tafa.“ 

„Fínar.“ 

„Geirsgatan er lömuð. En það á nú eftir að breytast.“ 

„Vera í stokk, sjá að ofan.“ 

„Hannes var eitt sinn hafnastjórinn og var prímus mótor í því að láta breyta 

gegnumkeyrslunni í gegnum Miðbakkann. Ég man hvað kallinn var ánægður þegar hann fékk 

‚Hraðbrautina‘ í gegn og maður gat brunað til og frá Grandanum. Nú er ég í 25-30 mín út.“ 

„Þær eru að verða skelfileg. Gatnamótin hjá Hörpu og Hafnaborgar, þetta virðist vera 

framtíðarvandamál.“ 

 

13.17 Mýrargata 

„Vantar betri merkingar fyrir umferð gangandi.“ 

 

13.18 Norðurgarður 

„Hefur þrengt að.“ 

 

13.19 Ægisgarði 

„Ekki góðar.“ 

„Mjög erfiðar. Erfitt eftir tilvonandi breytingar.“ 

 

3 Hvað finnst þér um uppbyggingu fyrirtækja á Gömlu höfninni? 
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13.20 Austurbakka 

„Ánægjulegt.“ 

„Það er framtíðarsvæðið, gætum þess að huga að gömlu líka. Verði blanda af nýjum og 

gömlum tímum.“ 

„Mjög jákvætt.“ 

 

13.21 Eyjarslóð 

„Flott.“ 

„Skemmtileg þróun.“ 

„Káfar ekki uppa mig.“ 

„Frábær.“ 

„Meðalhófið best.“ 

„Í lagi ef það væri bílastæði.“ 

 

13.22 Fiskislóð  

„Gott mál ef það er pláss.“ 

„Gaman að sjá uppbyggingu, en hún mætti vera fjölbreyttari og ekki byggð á fyrirtækjum sem 

draga að sér viðskiptavini á bílum. Nóg er komið að veitingastöðum.“ 

„Mjög gott.“ 

„Gleðilegt.“ 

„Gott mál.“ 

„Mjög jákvæð og vel að flestu staðið.“ 

„Spennandi!“ 

„Mér finnst hún mjög skemmtileg og á réttri leið. Styðja við nýsköpun og frumlegheit.“ 

„Í lagi svo lengi sem það eru hafnsækin starfsemi.“ 

„Frábær þróun.“ 

„Það er að myndast skemmtileg flóra af fjölbreyttum fyrirtækjum og söfnum á grandasvæðinu 

og í gömlu höfninni. Það vantar hins vegar oft upp á að fyrirtækin kannist við hvort annað, 

margir þekkja lítið til þeirra nýju fyrirtækja og þjónustuaðila sem eru að spretta upp á 

svæðinu - það mætti gera meira til að efla samvinnu fyrirtækja á svæðinu.“ 

„Hið besta mál.“ 

„Frábært.“ 

„Flott.“ 

„Það hafa verið stórbreytingar síðan við fluttum 2002 og ég tel nauðsýnlegt að halda áfram 

að tileinka svæðinu fyrirtæki af ýmsum atvinnugreinum.“ 

„Öll hafnsækin starfsemi að kverfa svo kverfa skipin líka.“ 

„Good.“ 

„Mjög vel.“ 

„Bara besta mál.“ 

„Mér finnst það frábær þróun! Ég ólst upp við að vera mikið á þessu svæði og langafi minn 

átti sjoppu þarna í gamla daga. Virkilega ánægjulegt hvað allt er að lifna við á þessu frábæra 

svæði.“ 
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„Jákvæð þróun á meðan hafnsækin starfsemi þarf ekki að hopa vegna hækkandi húsaleigu.“ 

„Mér finnst mikilvægt að áfram sé unnið að uppbyggingu blandaðrar starfsemi“ 

„Fín uppbygging en gæta þarf að umferðarþunga.“ 

„Góð.“ 

„Flott.“ 

„Mjög góð.“ 

„Frábært.“ 

„Mættu vera fleir og fjölbreyttari.“ 

„Svæðið hentar vel fyrir blandaða verslun, léttan iðnað og íbúðabyggð.“ 

„Mjög Góð.“ 

„Ekki góð. Ekki hafsækin. Ekki lengur spurð álits hvernig mér finnst að fá kaffihús við hliðina 

á lyftarageymslunni minni. Slysahætta. Flutningavagnarnir geta ekki lengur komist hringinn í 

kringum húsið.“ 

„Snilld, vantar samt meiri fjölbreytileika.“ 

„Verð ekki var við það. Lýst ekkert á að það eigi að byggja fyrir framan okkur og skyggja á 

útsýnið!“ 

„Mjög góð. Orðið frábært svæði. Halda því afram að byggja þetta upp.“ 

„Góður vöxtur. Gaman að vera hér.“ 

„Mjög fín.“ 

„Jákvæður.“ 

„Mætti vera fjölbreyttari.“ 

„Mér finnst það mjög fallegt og fínt.“ 

„Positive. Grandi mathöll er mjæg góð. Amazing development. More lively. I want to stay 

more at the ares bevause of that.“ 

„Mjög flott.“ 

„Mér finnst hún fín. Ég nýt góðs af henni svo ég get ekki verið annað en sáttur.“ 

„Virkilega góð.“ 

„Lýst mjög vel. Finnst hún æðislegt. Gaman að koma lífi í höfnina.“ 

„Hef enga skoðun.“ 

 

13.23 Geirsgötu 

„Sáttur.“ 

„Klárum þetta.“ 

„Hér í kringum okkur er orðin mjög einsleit starfsemi miðað við hvernig þetta var í upphafi. 

Þá voru alls konar fyrirtæki og listafólk á staðnum, nú er þetta meira og minna kaffihús og 

veitingahús - mörg þeirra í eigu hvalaskoðunarfyrirtækjanna. Þetta gerir það að verkum að 

færri gangandi vegfarendur eru á ferð hér um heldur en var, þ.e. nú þegar starfsemin snýst 

aðallega um að finna sér stað að borða á.“ 

„Flott borgarmynd þegar uppbyggingu er lokið.“ 

„Nokkuð góð.“ 

„Hefur verið unnið mjög gott starf en á þó eftir að þróast næstu ár.“ 

„Flott! Verið að gera þetta svæði enn skemmtilegra.“ 

„Mjög góð þróunn og lífgar upp á svæðið.“ 
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13.24 Grandagarði 

„Frábærlega vel heppnað og Gamla höfnin er að verða mjög skemmtilegt svæði.“ 

„Góð.“ 

„Of ferðamannatengt.“ 

„Frábær uppbygging sem hefur átt sér stað.“ 

„Jákvætt.“ 

„Fín. Vantar fjölbreyttni.“ 

„Gleðilegt.“ 

„Mjög erfitt að fá menn til að koma og gera við vegna túrismans.“ 

„Mjög ánægður.“ 

„Góð.“ 

„Bara gott mál.“ 

„Gott mál og fjölbreytni.“ 

„Frábært - þarf bara að gera ráð fyrir bílastæðum og umferðinni og passa uppá að það sé 

snyrtilegt og áhættulaus vinnusvæðin á meðan á þeim stendur. Stundum hafa framkvæmdir 

fælt okkar kúnna frá....“ 

„Jákvæð.“ 

„Vona að sú uppbygging valti ekki yfir þá starfsemi sem var fyrir.“ 

„Frábær.“ 

„Góð, mætti vera meiri.“ 

„Mér finnst fínt það sem komið er en vanta að klára dæmið alla leið og fá fleiri búðir að þarf 

til að draga fleiri að.“ 

„Hún er góð.“ 

„Hún er frábær. Mikilvægt samt að halda tengingu við hafið og hafntengda starfsemi svo 

þetta verði ekki hverfi með ísbúðum og hönnunarbúðum. Það geta ekki og mega ekki allir lifa 

á því að selja ferðamönnum ískúlur og hraun-armbönd.“ 

„Allt í fínu þar. Best að fá sem fjölbreytilegasta starfsemi á svæðinu.“ 

„Mjög jákvæð þróun og spennandi hlutir að gerast.“ 

„Of mikil áhersla lögð á ferðaþjónustu sem að lokum mun þrengja að starfsemi annarra 

rótgróinna fyrirtækja.“ 

„Fín.“ 

„Mjög spennandi og skemmtilegt svæði, eini gallinn eru umferðarmálin.“ 

„Mér finnst að það eigi að styrkja við bakið á einyrkjum og grasrótarstarfsemi, þannig nær 

flóran að njóta sín og aðdráttarafl fyrir ferðamenn verður meira. Laugavegurinn hefur að 

miklu misst sjarmann en vonandi nær Grandinn að bæta það upp með fjölbreyttri þjónustu og 

verslun.“ 

„Mjög jákvætt.“ 

„Skemmtilegt umhverfi að verða til sem laðar að sér fólk.“ 

„Mjög jákvætt.“ 

„Þróunin er ágæt, mætti leggja meiri áherslu á að fá spennandi verslunarrekstur sem fólk 

þekkir og sem dregur að. Skilda ætti alla til að hafa búðarglugga og opið á dagtímanum.“ 
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„Þau eru einum of einsleit starfsemi í gangi, það vantar fjölbreytni. Einungis veitingastaðir 

og matvöruverslanir laða ekki að viðskiptavini. Það er 14 veitingastaðir í húsinum á móti 

Verbúðunum og 8 veitingastaðir og verslanir Verbúðarmegin. Það er alls ekki spennandi fyrir 

þá sem vilja koma og gera eitthvað annað en borða.“ 

„Frábær. Mjög spennandi. Passa upp á fjölbreyta flóru. Ekki of mikið af veitingastöðum.“ 

„Almennt mjög jákvætt.“ 

„Mjög fínt eins og er. Góð flóra í samvinnu við iðnaðarsvæðið.“ 

„Mjög góð.“ 

„Höfnin er nú orðið að skemmtilegu umhverfi. Mikið líf miðað við fyrir 15 árum. Betri 

þjónusta.“ 

„Lýst vel á hana.“ 

„Skemmtileg.“ 

„Jákvætt.“ 

„Jákvæð.“ 

„Mjög jákvæður gagnvart uppbyggingu fyrirtækja.“ 

„Mjög skemmtileg uppbygging.“ 

„Líst vel á.“ 

„Mjög jákvætt.“ 

„Það er frábært hvernig svæðið er að lifna við og mannlífið að aukast.“ 

„Mikið óháð sjávarútvegi.“ 

„Mjög góð.“ 

„Jákvætt.“ 

„Góð.“ 

„Ánægjulegt.“ 

„Góð uppbygging.“ 

„Góð. Megi reyndar aðeins draga úr matsölustöðum, búnir að bætast við 9 þarna hjá 

mathöllinni.“ 

„Frábær.“ 

„Efast um að túrsitar séu að koma inn á höfn til að skoða búðir. Ég held þeir vilji skoða fisk 

og troll. Þeir vilja sjá eitthvað sem þeir sjá ekki úti í heimi. Þeir taka oft myndir af sér hérna 

hjá trollunum.“ 

„Mjög jákvæð, gaman að sjá höfnina lifna við.“ 

„Allir segja að það eigi bara að ýta þessu hafnardóti í burtu. Þetta eigi ekkert að vera útgerð 

lengur, bara sport og dót.“ 

„Veiðafærin fyrir utan hús má ekki lengur, maður verður bara að hörfa eitthvert annað ef 

maður fær ekki að athafna sig. Fólk er að troða sér á milli skilta á meðan það er verið að 

landa. Ég vona að þetta lendi ekki með stórslysi. Þetta passar ekki saman. Þarf að loka 

hafnarsvæðinu eins og í Sundahöfninni.“ 

„Mér sýnist að stefnan sé að þrengja þannig að atvinnustarfsemi, öðru en veitingum, að það 

sé tæplega hægt að tala um uppbyggingu.“ 

„Gott mál., fá smá líf.“ 

„Mjög ánægður. Gaman að sjá þróunina í rétta átt.“ 

„Leiðir allt að umferðaröngþveiti og bílastæðavandamál.“ 

„Jákvæð þróun.“ 



51 

 

„Mest matarstaðir og þess háttar engin uppbygging að neinu leyti. Verið að klessa íbúðum 

þar innan um. Erfitt að finna bílastaði.“ 

„Allt of mikið verið að einblína á veitingarekstur sem ber sig illa.“ 

 

13.25 Hólmaslóð 

„Allt frekar jákvætt. Þó er ónæði af hljómsveitum á Hólmaslóð 2 efri hæð.“ 

„Mjög góð.“ 

„Mjög áhugavert.“ 

„Stefnir í að verða eingöngu túristatengt.“ 

„Góð.“ 

„Jákvætt að svæðið verði líflegra.“ 

„Góð fyrir utan umfang Granda hf.“ 

„Frábært fyrir allt samfélagið hér á Grandanum.“ 

„Hræðilegt.“ 

„Í góðu lagi.“ 

„Ánægður, skemmtileg þróun. Gott að fá líf í veitingarekstur fyrir starfsmenn og þá sem búa 

hérna.“ 

„Ósköp lítið fylgst með því.“ 

„Uppbyggingin góð.“ 

„Allt í lagi. Meðan ég fæ að vera í friði er mér alveg sama.“ 

„Frábært, meira líf. Var eyðimörk þegar við byrjuðum. Engar íbúðir.“ 

„Er hún ekki bara allt í lagi. Er ánægður með það sem er verið að gera varðandi breytingar 

og stækkanir. Finnst mjög flott það sem er verið að gera í Sudnahöfninni og Marshall húsið. 

Hins vegar hef ég enga trú á þessu íbúðahúsnæði, hún fær falleinkunn. Ég hef veirð hér í 40 

ár og veit alveg hvaða veðurvíti er hér (hlær)!“ 

 

13.26 Mýrargata 

„Mjög jákvæð þróun og mikið af áhugaverðum fyrirtækjum að koma á svæðið.“ 

 

13.27 Ægisgarði 

„Það gengur ekkert sérlega vel fyrir fyrirtæki að vaxa og dafna þarna sökum plássleysis.“ 

„Verið að útiloka iðnaðarfyrirtæki og gefa ferðaþjónustufyrirtækjum forgang.“ 

„Upphaflega vorum við fyrir öllum. Hefur einkennst af því að vera lítið skipulagsmál. Okkar 

ósk væri að byggja okkar eigið hús og fengið okkar eigið athafnasvæði.“ 
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14 Viðauki C 

1 Sérstakar athugasemdir til Faxaflóahafna sf. 

14.1 Austurbakki 

„Gengur ágætlega að túristar eru með drop-off á bryggjunum okkar. Finnst vel gert að hafa 

sett túristafrítt svæði hér hjá okkur. Ef það koma upp mengunaraðstæður, hvern við eigum að 

láta vita?“ 

 

14.2 Eyjarslóð 

„Það er steypa að vera með þessa olíustöð hérna.“ 

„Faxaflóahafnir stunda lóðaleiguokur.“ 

„Ath. betur göngutengingar út fyrir Örfiriseyna, út fyrir tankana, göng undir olíukajann. Ath. 

betur bílastæða freka starfsemi og athuga betur sorpfrágang þeirra sem framleiða mikið af 

slíku.“ 

 

14.3 Fiskislóð 

„Hverfið má ekki verða of dýrt fyrir skapandi geirann.“ 

„Það kemur af og til afar vond „efnafýla“ upp úr niðurföllum. Virðist sem einhverjir séu að 

setja spilliefni í kerfið og gýs þetta upp í ákveðinni vindátt og er mjög bagalegt. Væri gott ef 

þið hefðuð tök á að kanna hvernig spilliefna urðun er háttað hjá fyrirtækjum á svæðinu?“ 

„Ég er til í að sjá minni fyrirtæki við gömlu höfnina. T.d. finnst mér verðbúðirnar 

skemmtilegar og fjölbreyttar. Einnig þætti mér gaman að sjá íbúahúsnæði blandast við 

atvinnuhúsnæðin.“ 

„Leggja meiri áherslu á nýjar umferðaæðar“ 

„Merkingar úti á Fiskislóð (t.d. við okkar afleggjara að Fiskislóð 39) þurfa að vera 

samræmdar - stór skilti með öllum þeim fyrirtækjum sem eru á þessum húsnúmerum, hér 23-

43) þurfa að rísa við götuhörnin á afleggjurunum. Eins og gert er í Borgartúni, Dalvegi 

os.frv. eða bara allstaðar á svipuðum svæðum. Þetta vantar ábyggilega á fleiri stöðum, t.d. 

við innkeyrslu að Fiskislóð nr. 22, 26 etc (skúrarnir hægra megin á Fiskislóð þegar keyrt er 

úteftir). Það er alveg fáránlegt hversu erfitt er fyrir viðskiptavini að finna fyrirtæki á þessu 

svæði (ekki bara okkar) nema þau séu alveg úti við aðalbrautina vegna þess hve illa er staðið 

að merkingarmálum hjá skipulagsyfirvöldum (hér Faxaflóahafnir) og ekki gert ráð fyrir að 

fyrirtæki geti merkt leiðina til sín sjálf.“ 

„Ekki leyfa hótel, íbúðir, það er mikilvægt að halda áfram að vera með fyrirtæki nálægt 

miðbænum.“ 

 „To be on top of things.“ 

„Þær athugasemdir sem ég hef komið á framfæri, bæði símleiðis eða í tölvupósti, hefur ekki 

verið sinnt. T.d. að laga gangstétt við spennustöð við Hvalasafnið.“ 

„Áhugavert ef hægt væri að byggja húsnæði sem henta smærri rekstraraðilum.“ 

„Engar íbúðir eða hótel.“ 

„Halda svæðum sem þeim tilheyra snyrtilegum.“ 

„Það verður að girða sig í brók og taka til á svæðinu, velja betur þau fyrirtæki sem fá að 

starfa herna. Það er gjörsamlega vonlaust að vera með gáma fyrir heimilislausa herna 

nærri.“ 



53 

 

„Svæðið við Grandagarð og Fiskislóð mætti þrífa betur og gera kröfur á húseigendur um 

frágang á lóðum sínum. Þá eru timburhúsarústir á svæðinu sem skapa eldhættu, og ætti að 

rífa eða flytja í burtu. Heimilislausir hafa aðstöðu í nágrenninu og þeim fylgir mikið rusl og 

nokkur óþrifnaður. Slíkt hentar ekki í nágrenni matvæla- og líftækniiðnaðar. Nú verið er að 

byggja upp ferðamannaiðnað á þessu svæði og slíkur óþrifnaður ætti ekki að sjást. Engin 

sýnileg vöktun er á svæðinu.“ 

„Mættu fylgjast brtur með draslinu i kringum fyrirtækin. Verða að vera reglur hvert a að leita 

ef þarf að setja út á eitthvað. Það er hent rúmmum og þvottavélum hérna í grenndinni. Svo 

erum við fyrirtækin rukkuð fyrir að henda ruslinu sem þau henda hingað.“ 

„Loka Lýsi, svona verksmiðja á ekki heima á svona staðsetningu lengur. Lyktarvörnum er 

ábótavant hjá þeim.“ 

„(Bara lyktin.)“ 

„Breyta fleiri verðbúðum í veitingastaði.“ 

„Very positive relationship. We are going to place whale adverts on some sites you own. 9 

species in the bay 2 metrr sign!“ 

„Mjög ánægður. Því minna sem það kviknar í á svæðinu. Því betra.“ 

„Reykjavíkur Maraþonið lokar oft aðkomu að svæðinu.“ 

„Nokkuð rusl á öðrum nærliggjandi lóðum.“ 

„Bæta þarf nauðsynlega umferðamannvirki.“ 

„Bílastæði.“ 

 

14.4 Gerisgötu 

„Stoltur af að vera innan svæðis!“ 

„Hvað okkar starfsemi snertir þá er verulega þrengt að inngangi inn í okkar fyrirtæki þar 

sem fyrirtækið sem er í sama húsi og við reisti vegg á milli okkar úthurðar og gluggans hjá 

þeim. Við höfum farið fram á það við fyrirtækið að það flytji vegginn a.m.k. nær sínum glugga 

svo það sé ekki svona þröngt hjá okkur en ekki hefur verið orðið við þeirri ósk. Við höfum ekki 

rætt þetta mál við forsvarsmenn Faxaflóahafna en höfum stefnt að því að gera það.“ 

„Hvað varðar starfsemina almennt hér á okkar svæði við Gömlu höfnina þá er virkilega þörf 

á betri lýsingu á götunni sem liggur meðfram hafnarbakkanum (þegar dimmt er orðið). 

Einnig væri gott að sett yrðu upp skilti á staura sem benda á hvaða starfsemi er við Gömlu 

höfnina þar sem við erum; sbr. staurana þar sem m.a. er bent á Sjóminjasafnið og marga 

fleiri starfsemi sem er annars staðar við Gömlu höfnina eða Granda.“ 

„Einnig mætti mála aftur ,,línurnar"" sem fólk gekk eftir meðfram hafnarbakkanum fram og 

tilbaka frá Hörpu að Granda.“ 

„Síðan að sjálfsögðu að þróa starfsemina í átt að þeirri fjölbreytni sem hér átti að ríkja í 

upphafi í stað þess að bæta hverjum veitingastaðnum við af öðrum þannig að þeir verða svo 

margir að kannski enginn beri sig. Og svo er þar að auki búið að leyfa alls konar 

matarsöluvagna að starfa við hlið veitingastaðanna sem eru búnir að leggja í mikinn kostnað 

við að vera með löglega veitingahúsastarfsemi, skv. heilbrigiðisreglum, sem vagnarnir virðast 

ekki þurfa að gera. Þar sem við erum ekki með veitingahúsastarfsemi þá snertir þetta okkur 

s.s. ekkert en það virðist ákveðið óréttlæti falið í þessu.“ 

„Vantar bílastæði við Geirsgötu fyrir viðskiptavini. Skreyta með blómum og grasblett fyrir 

börnin.“ 

„Mætti gjarnan  skipta betur niður milli svæða þeim fjármunum sem varið er til uppbygginga 

í ferðaþjónustunni, mikið misræmi milli Grandagarðs og Suðurbugtar til dæmis.“ 
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„Mér finnst ótækt að ég er á annari hæð, búinn að byggja upp starfsemi. Það var ekkert í 

gangi þegar ég mætti þarna, en ég fæ hvorki forleigurétt á neinu leiguhúsnæði sem losnar eða 

nokkurn skapaðan hlut. Finnst þetta leiðilegt erum búnir að standa okkur vel að byggja upp 

svæðið. Búið að kosta milljónum aðkoma einhverjum inn fyrir neðan mig eftir að 3 fyrstu fóru 

á hausinn, áður en þeir mættu. Ekki fékk ég að leigja neðri hæðina.“ 

„Ruslaaðstaða. Erum með ruslatunnur/ruslakör á bílastæðinu hjá Stálsmiðjunni. Hann hefur 

verið heldur óhress með að við séum að geyma ruslakör þar. Erum alltaf að rúlla tunnunum 

þangað. Mætti bæta úr aðstöðu fyrir rusl sérstaklega fyrir veitningastaðina. Stundum er verið 

að leggja bílum fyrir framan veitingastaðinn, en það er eflaust bara eitthvað sem við þurfum 

að taka í okkar hendur. Skiltið er alltaf brotið eða niðri sem segir engin umferð.“ 

 

14.5 Grandagarði 

„Laga aðgengi gagandi fólks frá miðbæ úti á Granda.“ 

„Endilega að halda áfram þessari skemmtilegu þróun hafnarinnar og líka að huga enn betur 

að umhverfisþáttum, menningu og listum. Höfnin þolir ekki græðgisvæðingu.“ 

„Við erum bara nokkuð þakklát það má koma því til skila - það hefur verið mikill heiður að fá 

að vera ein af þeim fyrstu að taka þátt í uppbyggingunni á svæðinu sem hefur mikla 

möguleika.“ 

„Gæta að gönguleiðum frá miðbæ og niður á Granda.“ 

„Bara klára að losa restina af verbúðunum og henda inn fleiri búðum.“ 

„Það er orðið alltof þröngt að komast til og frá þessu svæði. Tímanum er illa varið í bílnum 

að bíða í umferð vegna erinda, funda og verkefna sem þarf að sækja frá Gömlu höfninni í 

aðra borgarhluta.“ 

„Höfnin er höfn, ekki aðsetur fyrir íbúðir og ísbúðir.“ 

„Verbúðir mega ekki taka frá öll bílastæði með ‚bannmerkingum‘“ 

„Umferðarmálin!“ 

„Ef opnað verður fyrir umsóknir á skúrunum til móts við Grandagarð 14 - þá vona ég að það 

verði unnið vel úr þeim (ekki fleiri leiðinlegar túristabúðir í RVK)!!!“ 

„Vildi gjarnan komast í húsnæði sem væri 2-300 m2 til uppbyggingar fyrirtækisins.“ 

„Það ætti að vera krafa frá þeirra hálfu að vera með verslunnar glugga í lengunni 

Grandagarður 17 til 35.“ 

„Ég óska eftir því að það verði athugað um fjölbreytni í verslunum og starfsemi. Upphaflega 

var gert ráð fyrir hönnuðum og myndlistarmönnum, það er þegar búið að eyðileggja það 

markmið með matarverslunum og veitingastöðum.“ 

„Þessi hafnartengda starfsemi er að hverfa. Það er dapurt og öfug þróun. Hafnartengda 

starfsemin er á undanhaldi. Þvi miður, ekki góð þróun.“ 

„Klarlega að huga að baklóðinni á Grandagarði 1 að verðbúðum.“ 

„Sé fyrir mér að Grandinn með öllum þessu ungu fyrirtækjum og frumkvöðlum geti orðið 

grænt og sjálfbærni. Að Grandi gæti orðið fyrirmynd í Sorpmálum og matarsóun og flokkun. 

Væri hægt í þrepun í samstarfi með öllum helstu aðilum. Færi útfyrir landið í landkynningu. 

Væri stutt sem fyrirmyndarmódel.“ 

„Holræsavandamál. Rottukirkjugarður sem lyktar inn í fyrirtækið.“ 

„Fari varlega í úthlutun á íbúða og hótelbyggingu á svæðinu.“ 

„Losa okkur við olíudraslið. Bæta umferðaflæðið. Vantar að flokka rusl hjá Sjávarklasanum. 

Vantar fleiri ruslatunnur á Gömlu höfninni.“ 
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„Sjávarklasinn er mjög mikilvægt concept.“ 

„Vantar ruslatunnur ef ég er með hundinn með mér.“ 

„Sú þróun sem á sér stað við Grandagarð er vel heppnuð og vonandi verður gengið enn 

lengra.  Það er ljóst að höfnin hefur mikið aðdráttarafl.“ 

„Búa betur að gangandi vegfarendum, hægja á umferð, gera svæðið meira aðlaðandi með 

gróðri og bekkjum og ruslaílátum.“ 

„Huga betur að öryggi hjólandi og gangandi vegfarenda.“ 

„Bara bílastæðin. Og rusl sem kemur frá fyrirtækjunum að þau sjái um sitt eigið rusl. 

Stundum er allt fljugandi í rusli hér.“ 

„Bæta aðkomuna. Veit ekki hvernig á að koma aðföngum til og frá fyrir stóru fyrirtækin.“ 

„Vil þakka gott samstarf, vinnum mikið saman.“ 

„Ég er bara guðs lifandi feginn að komast í burtu þarna, svo erfitt að komast að þessu frá þar 

sem ég bý. Ég er skíthræddur við að það verði slys hjá sjóminjasafninu og ísbúðunum. 

Iðnaðurinn keyrir svo geyst, olíubílarnir og það.“ 

„Helvítis kanturinn, brattur kantur. Vantar aflíðandi. Aðkoman að verbúðunum, athuga.“ 

„Varið ykkur á of mikilli fjölgun veitingastaða því fæst þessa fyrirtækja eru rekin með 

hagnaði.“ 

„Hafnastarfsmenn vilja allt fyrir mann gera en það þarf þó eitthvað að fara stíga á bremsuna 

og stjórna þessu aðeins betur varðandi túristana.“ 

 

14.6 Hólmaslóð 

„Hvar eru ruslatunnur fyrir Hólmaslóð2 ??“ 

„Það væri gaman ef hægt væri að bjóða ferðafólki uppá að ganga hringinn. Það er tengja 

innsiglinguna saman með ferju. Þannig gæti fólk gengið útá Granda úr miðbænum og endað 

aftur þar án þess að þurfa að labba sömu leið til baka.“ 

„Búa til fótalaug með affallsvatni líkt og á Gróttu og sjóstundsaðstöðu á Eyjaslóðinni til að 

teygja og lengja göngutúr fólks um þetta gróskumikla svæði.“ 

 

„Allt í glimrandi frá okkar bæjardyrum séð.“ 

„Nei standið ykkur alltaf vel.“ 

„Teygja umferðina lengra til okkar. Erum með Marshall husið og gallerí sem ekki margir vita 

af.“ 

„Skólastjórinn kemur úr fríi í Ágúst, hann gæti haft eitthvað að segja um þessar valfrjálsu.“ 

„Olíutankarnir ekki góðir.“ 

„Hefði viljað sjá betri aðstæðu úti á eyjunni fyrir skemmtibáta og atvinnubáta. Svo fólk þurfi 

ekki að fara inn í Elliðavog til að dunda sér við það. Hefði viljað sjá sportbátahöfn. Fyrir 

neðan Skúlagötu 4 væri frábært að hafa skemmtiferðaskipin. Hefði mátt taka aðeins til á 

baklóðunum og burtu með þessa gáma á Fiskislóðinni. Þeir eru mjög sóðalegir og fólk er að 

henda rusli þar. Fólk á bara að hafa sitt drasl inni í húsum. Fyrir neðan Fiskislóð 41-71 þar 

hefur fólk verið að sturta rusli bakvið gámana, sófasettum og þvottavélum. Höfnin verður 

bara að koma á almennilegri aðstöðu fyrir gámana, ekki í byggðinni. Nóg er plássið!“ 
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14.7 Ægisgarði 

„Ef það verður þrengt meira að slippnum en nú þegar hefur verið ákveðið þá er sjálfhætt að 

reka slippinn á þessu. Þeir vilja ekki fara en gætu orðið að fara.  Vont með íbúðir sem er 

verið að byggja upp í kok.“ 

„Mér finnst stundum eins og það sé ekki nógu mikið samráð, við erum að frétta hlutina eftir á 

og lítið hlustað á okkur og farið eftir okkar þörfum. Myndi vilja sjá menn falla frá þessu 

íbúðastefnu og líka farþegagjöldunum sem er ekki enn búið að ákveða hvað á að gera við. 

Það er samdráttur í ferðaþjónustunni núna. Erum ekki glöð með að þá sé tíminn til að setja á 

okkur álögur, hefðum við sjálf vilja vera með í þróuninni. Er ekki sátt með framgang mála. 

Fyrsta bréfið sem ég sendi 2003 að vera með í samráði með þróun á höfninni, en aldrei 

hlsutað á okkur. Okkur er alltaf tilkynnt bara hvað sé verið að fara gera. Erum búin að vera 

hér í 17 ár, þurfum að geta horft til lengra en 2ja ára. Nú er búið að tilkynna okkur að það 

eiig að færa okkur á næstu 2 árum, það er bara erfitt þegar við erum með 400 manns á dag í 

ferðum hjá okkur, við þurfum að vita hvernig aðgengi við höfum hvenær. Einu sinni var okkur 

sagt að það mætti ekki keyra rútur inn á hafnarsvæðið.“ 


