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Umferðatengingar 

 Beygjuljósið inn á Sæbrautina þegar þú kemur upp Klettagarðana það kemst svona 
einn bíll á hverjum ljósum. Neðri tengingin er hins vegar mjög góð. Beygjan upp frá 
Klettakæli gerir ekki ráð fyrir löngum bílum. Þegar einn langur bíll keyrir götuna er 
hún troðfull, vantar beygjuakgrein. Getið séð það á grasinu. Mjög margt er frá 
Höfninni er hins vegar til fyrirmyndar, t.d. grasslátturinn. 

 

Umferðamál innan Sundahafnarsvæðisins 

 Viðhald gatna er alveg lélegt. Vatnagarðar eru nánast ófærir í rigningu, standa 
undir nafni. Versta gata bæjarins, búið að vera eitthvað að niðurföllunum í mörg 
herrans ár. Valt bíll á þráðbeinum veginum fyrir nokkrum árum. 

 

Aðgengi hjólandi og gangandi vegfarenda 

 Eins og staðan er í dag já. Þá mun umferð gangandi og hjólandi vaxa með tilkomu 
íbúðabyggðar við Elliðavog. Eðlilegt væri að gera brú eða göng undir Sæbraut við 
Holtaveg og Skeiðarvog.  
 

Skoðanir og ábendingar atvinnurekenda  
við Sundahöfn 



Þróun atvinnu uppbyggingar í Sundahöfn 

 Þróunin er góð, skemmtileg blanda af iðnaði, vöruhúsum, flutningum og þjónustu, 
það þarf samt að gæta þess að láta ekki léttari starfsemi (ferðamenn, verslun og 
þjónustu) vaxa of mikið á kostnað iðnaðar og vöruhúsa og flutninga.  

 Að það eigi að skilyrða hvers lags atvinnustarfsemi sé innan svæðisins. 
Bílaverkstæði og slíkur iðnaður á illa heima innan um innflutningsfyrirtæki. 

 

Almennt 

 Mjög aðkallandi athugasemdir sem þarf að koma í farveg ef við berum ábyrgð ! 
Barkarvogurinn er notaður sem Kvartmílubraut og það er grindverk 
Samskipsmegin sem heldur engu þar sem þeir grófu sig mikið niður og fallhætta 
mikil. Ef til kæmi slys á þessum stað gæti það farið mjög illa. Við lóðamörkin vantar 
beinlínis girðingu og þar er sama upp á teningnum hvað varðar fallhættu. Annars 
mætti einnig bæta götulýsingu en í vetur kom fyrir að slökkt væri á henni og hún 
fór seint í gang,  menn mæta til starfa kl. 05:30. Einnig er annað sem kannski lítið 
hægt að gera í þegar menn af fraktskipum setjast á bekki við fyrirtækið og drekka. 

Skoðanir og ábendingar atvinnurekenda  
við Sundahöfn 



Takk fyrir áheyrnina 


