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Minnisblað 
Í fjárhagsáætlun Faxaflóahafna sf. fyrir árin 2020 og 2021 er gert ráð fyrir alls 1.000 m.kr. í kaup á nýjum dráttarbáti.  Í dag 
eru dráttarbátar Faxaflóahafna sf. eftirfarandi: 

1. Magni - 40 tonna togkraftur 
2. Jötunn - 26 tonna togkraftur 
3. Leynir - 14 tonna togkraftur 
4. Þjótur - 6 tonna togkraftur. 

 
Með ört stækkandi skipum sem koma til hafna Faxaflóahafna sf. er brýn þörf á að bregðast við með öflugri dráttarbát, ekki 
síst ef horft er til nýs bakka utan Klepps þar sem ljóst er að veðurfarslegar aðstæður eru ekki eins góðar og í núverandi 
legum á Kleppsbakka, þar sem stærstu kaupskip sem koma til hafnar leggjast að. Sem dæmi um þróun á stærð skipa þá má 
áætla að mesta vindfang (eftir hleðslu)  núverandi stærstu skipa Eimskip sé um 2.300 m2 en áætlað mesta vindfang þeirra 
skipa, sem í smíðum eru og verða afhent um mitt ár 2019, er um 4.200 m2.  
 
Horft er til þess að nýr bátur verði með a.m.k. 80 tonna togkrafti og búinn svonefndri Azimuth-skrúfu og stýribúnaði (ASD).  
Þá verður gert ráð fyrir því í úrboðsgögnunum að tilboðsgjafi geti gefið verð í hefðbundinn dráttarbát með dísilvél, en einnig 
"twin" bát þ.e. umhverfisvænni orkugjafa sem nýst geti á siglingu.  Í tilboði verði einnig gert ráð fyrir námskeiði fyrir 
stjórnendur bátsins. 
 
Leitað hefur verið eftir afstöðu mönnunarnefndar um áhöfn á bát sem þennan og hefur það svar borist að ekki verði annað 
séð en að sömu undanþáguákvæði muni gilda um nýjan bát af þessari stærð og Magna, þ.e. að mönnun skuli skipuð 
skipstjóra, vélstjór og háseta, en viðbótar háseta þegar aðstæður kalla á slíkt.  Þá verði báturinn búinn slökkvidælu sem 
verði öflugri en sú dæla sem er í Magna. 
Á síðustu vikum hefur verið unnið að gerð útboðsgagna en þau liggja fyrir í frumdrögum og verða til frekari skoðunar á 
næstu vikum. 
 

                                 
 
Kostir ASD dráttarbáts umfram núverandi dráttarbáta Faxaflóahafna sf. eru þessir helstir: 

 ASD bátur getur tengt dráttartaug að aftan og beitt sér á allt upp í 10 mílna ferð en mörk tengingar á núverandi 
dráttarbátum er 4 mílur. Þessi munur á hraða getur skipt sköpum á þröngum svæðum, svo sem á Viðeyjarsundi, 
því um leið og skip slá af ferð með vind inn á hlið byrja þau um að hörfa („drifta“) og snúast upp í vind.  

 95 % af vinnu skipstjóra ASD báts er fyrir framan hann þegar dráttartaug er notuð, þ.e. yfirleitt er notuð er vinda 
að framan, en á núverandi dráttarbátum er vinnan öll að aftan þar sem vinda og dráttarkrókur er að aftan. 

 Núverandi dráttarbátar geta einungis ýtt með stefni í skip sem þeir aðstoða en ASD dráttarbátar geta ýtt á skip 
hvort sem er með stefni, skut eða á hlið. Þetta eykur getu og möguleika til mikilla muna og viðbragð verður mun 
sneggra. 

 
Undanfarin 10-15 ár hafa rekstraraðilar dráttarbáta í auknu mæli fjárfest í ASD dráttarbátum í stað tveggja skrúfi báta og má 
áætla að u.þ.b. 80 % af hafnardráttarbátum séu af ASD gerð eða sambærilegt.   
 
Miðað við þær upplýsingar sem aflað hefur verið má áætla bátur af þessari tegund muni kosta á bilinu 7,5 - 8,0 milljónir Evra 
(á.a.g. 950 – 1.000 m.kr. ísl. kr., en ræðst af þróun gengis á hverjum tíma) og að smíðatími gæti verið 14 – 18 mánuðir. 
Ef bátur yrði boðinn út síðsumars eða að hausti í ár er ljóst að færa þarf til greiðslur miðað við langtímaáætlun fram um eitt 
ár. 
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