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Kannanir 
 Þrjár viðhorfskannanir framkvæmdar árið 2018 

Atvinnustarfsemi í Gömlu höfninni, í Sundahöfn og á Grundartanga. 
 

 Könnun var framkvæmd í sjötta sinn fyrir Gömlu höfnina  
og Sundahöfn 

          1994 Matthildur Kr. Elmarsdóttir 

          1998 Steinunn Elva Gunnarsdóttir 

         2004 Gunnlaugur Einarsson 

        2008 Sigríður Kr. Kristþórsdóttir 

        2013 Bergþóra Bergsdóttir 
2018  Árni Steinn Viggósson og Elín Birta Pálsdóttir 

 

 Könnunin var framkvæmd í annað sinn fyrir Grundartanga 
       2014  Björn S. Lárusson 

2018  Árni Steinn Viggósson 
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Hlutfall kvenna af heildarstarfsmönnum eftir atvinnugreinum 





Gangandi vegfarendur 

 Búa betur að gangandi vegfarendum, hægja á umferð, gera svæðið meira 
aðlaðandi með gróðri og bekkjum og ruslaílátum. 

 

Umhverfistenging 

 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 út fyrir landið í 
landkynningu. Væri stutt sem fyrirmyndarmódel. 
 

Húsnæðistengt 

 Endilega að halda áfram þessari skemmtilegu þróun hafnarinnar og líka að huga 
enn betur að umhverfisþáttum, menningu og listum. Höfnin þolir ekki 
græðgisvæðingu. 

Skoðanir og áhyggjur atvinnurekenda  
við Gömlu höfnina 



Umferð 

 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. 

 Það vantar bílastæði og vegakerfið annar engan veginn umferð sem er 
hvorutveggja hamlandi fyrir viðskipti á gömlu höfninni. 

 

Almennt 

 Þessi hafnartengda starfsemi er að hverfa. Það er dapurt og öfug þróun. 
Hafnartengda starfsemin er á undanhaldi. Því miður, ekki góð þróun. 

 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. 
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Umhverfismálefni Faxaflóahafna sf.  

Erna Kristjánsdóttir, markaðs- og gæðastjóri 

Takk fyrir áheyrnina  


