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Velkomin á málþing

Innviðir og áherslur

Tölfræðin

Fjárfestingar

Grænar og snjallar hafnir



Hlutverk og framtíðarsýn

Hlutverk

Hafnir Faxaflóahafna eru drifkraftur viðskipta og atvinnulífs á Faxaflóasvæðinu. Við sköpum virði í 
samfélaginu með þróun hafnarinnviða og hafnarsvæða og veitum örugga og skilvirka hafnarþjónustu. Við 
erum í forystuhlutverki um þróun hafna á Íslandi, styðjum við rannsóknir og þróun og vinnum að 
orkuskiptum í höfnum og á sjó.

Framtíðarsýn

Faxaflóahafnir eru öruggar, grænar og snjallar hafnir. Við aukum samkeppnishæfni Íslands með 
uppbyggingu hafnarinnviða í fremstu röð með skilvirkum lausnum og lágmarks umhverfisáhrifum. Við 
þróum mannauð til að takast á við fjölbreytt tækifæri til framtíðar og skipuleggjum svæði með grænum 
áherslum fyrir fjölbreytt samfélag og nýsköpun í hafnsækinni starfsemi.

...hlutverk og framtíðarsýn eru í mótun



Skipulag 2021

▪ Nýtt skipulag 2021

▪ Kortleggja og skýra starfsemina

▪ Skerpa sýn á tekjustrauma

▪ Auka viðskiptahugsun og þróun

▪ Skýra ábyrgðir

▪ Skerpa áherslu á öryggi, umhverfi 
og mannauð

VIÐSKIPTASVIÐ
Sviðsstjóri viðskiptasviðs

Viðskiptaþróun

Markaðsmál
Markaðsstjóri

Fjármál
Deildarstjóri fjármála

Upplýsingatækni
Deildarstjóri upplýsingatækni

FRAMKVÆMDASVIÐ
Sviðsstjóri framkvæmdasviðs

Fjárfestingar

Verkefnastofa

Kort og upplýsingar

Skipulag
Skipulagsfulltrúi

HAFNARÞJÓNUSTA
Yfirhafnsögumaður

LÓÐIR OG MANNVIRKI
Sviðsstjóri  innviða

HAFNARINNVIÐIR
Sviðsstjóri innviða

STJÓRN

HAFNARSTJÓRI

UMHVERFI OG
MENNING

Gæðastjórn, ferlar og umbætur
Stefnumótun

Samskipti og samfélag
Gæðastjóri

Mannauður
Mannauðsstjóri

Heilbrigði, öryggi og umhverfi
Umhverfis- og öryggisstjóri

Heilindi

Lögfræðimál



Skipakomur til Faxaflóahafna



Samanlögð stærð skipa



Vöruflutningar



Landaður afli



MSC Meraviglia
Stærsta skemmtiferðaskip sem hefur komið til landsins

Komur farþegaskipa



Komur leiðangursskipa



Fjárfestingar

▪ Dregið var úr framkvæmdum vegna samdráttar á Covid árum en mikilvæg 
verkefni kláruðust þó og mörg eru nú í gangi

2020

• Bætt aðstaða ferðaþjónustu í Suðurbugt. Söluhús, frágangur á götu, landgangar, flotbryggjur og brimbrjótur 

• Dýpkun við Sundabakka

2021

• Endurbætur á Verbúðarbryggju

• Hjólastígur við Fiskislóð

• Sjóvarnir við Ánanaust

• Öflugri landtengingar við Faxagarð

• Endurheimt votlendis á Grundartanga

• Landtenging á Sundabakka (í samstarfi við EI, Veitur og Umhverfis- og auðlindaráðuneytið)

• Salernishús og aðkoma á Ægisgarði

• Undirbúningur fleiri verkefna





Fjárfestingar – Magni

▪ Nýr Magni tekinn í notkun í júní 2021

▪ Fjárfestingin tæplega 1,1 milljarður kr

▪ Bætt þjónusta. Aðstæður við Faxaflóa 
auk sífellt stærri skipa kalla á öflugan 
dráttarbát

▪ 85 tonna dráttargeta

▪ Öflugar brunadælur

▪ Símæling á eldsneytisnotkun

▪ Mikilvægt öryggishlutverk



Fjárfestingar

▪ Framundan eru framkvæmdaár hjá Faxaflóahöfnum
• Mikilvægt er að halda þróun og uppbyggingu áfram til að bjóða hafnarinnviði í fremstu röð

• Mikilvægt fyrir samkeppnishæfni atvinnulífs í eyríki. Höfnin er hluti af virðiskeðjunni

• Faxaflóahafnir þróa land og hafnarinnviði og bjóða örugga og skilvirka hafnarþjónustu. Gætum þess að tækni og 
aðstæður breytast og við viljum vera í fararbroddi

2022 - 2026

• Þróunaráætlun Gömlu hafnar (rammaskipulag)

• Sjóvarnargarður í Örfirisey, landtenging Miðbakka og endurnýjun lýsingar í Gömlu höfninni

• Þróunaráætlun Sundahafnar – landnýting, nýting hafnarinnviða, þróun hafnarinnviða, tækni o.fl.

• Þróun Sundahafnarsvæðis (m.t.t. Sundabrautar o.fl.), landfylling, aðstaða hafnsögubáta, farþegaaðstaða og 
endurnýjun lýsingar. Eigin aðstaða Faxaflóahafna

• Lenging aðalhafnargarðs og dýpkun á Akranesi. Tækifæri í þróun hafnsækinnar ferðaþjónustu o.fl.

• Þróun græns hringrásargarðs á Grundartanga, endurheimt votlendis, ný aðkomutenging, endurnýjun á þekju 
hafnarbakka, styrking vatnsveitu o.fl.

▪ Fjárfestingar í hafnarinnviðum skapa framtíðarverðmæti fyrir alla hagaðila



Grænar hafnir

▪ Faxaflóahafnir birta árlega grænt bókhald og útstreymisbókhald

▪ Orkuskiptaáætlun Faxaflóahafna
• Landtengingar minni báta, fiskiskipa og varðskipa eru virkar í Gömlu höfn. Á dagskrá eru landtengingar 

flutningaskipa í Sundahöfn, leiðangursskipa á Akranesi og í Gömlu höfn og stærri farþegaskipa í Sundahöfn

• Stuðla að rafvæðingu gámakrana

• Bílaflota skipt yfir í rafmagnsbíla og aðra orkugjafa s.s. metan

• Símæling á eldsneytiseyðslu dráttarbáta og markmið um sparnað í keyrslu

• Lýsingu á hafnarsvæðum skipt yfir í LED með betri stýringum

• Endurheimt votlendis og plöntun á eigin svæðum

▪ Græna planið
• Ýmis verkefni á hafnarsvæðum



Grænar hafnir

▪ Sviðsmyndagreining um orkuskipti í haftengdri starfsemi
• Samstarfsverkefni Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, Samorku og Faxaflóahafna

• Markmið stjórnvalda er 40% minnkun 2030 samanborið við 2005 og kolefnishlutleysi 2040

• Meðal aðgerða eru orkuskipti í fiskiskipaflotanum, landtengingar í höfnum og orkuskipti í ferjum og skipum í 
opinberri eigu

• Fiskiskipaflotinn hefur minnkað kolefnisfótspor en til að ná frekari árangri þarf aðra valkosti í eldsneyti

• Rafdísel, metanól, ammoníak og vetni eru valkostir í þróun sem verða tiltækir á árunum til 2030

• Orkuþéttleiki pr. rúmmál er áskorun

• Langur líftími skipa er einnig áskorun (skipum er ekki auðveldlega breytt fyrir aðra orkugjafa)

▪ Grundartangi
• Grænn hringrásargarður. Nýting á aukaafurðum, s.s. koltvísýringi og glatvarma, frá orkufrekum iðnaði

• Framleiðsla á vetni og vetnisafleiðum. Góðir innviðir á Grundartanga og mikill áhugi á svæðinu

• Framleiðsla til heimanota og til útflutnings

• Framtíðartækifæri að verða áfyllingarstöð fyrir fiskiskipaflota Íslendinga og fyrir önnur íslensk og erlend skip



Snjallar hafnir



Snjallar hafnir

▪ 80% + af vöruflutningum heimsins eru á sjó

▪ OECD spáir því að gámaflutningar eigi eftir að fjórfaldast til 2030. Þörf er á aukinni 
skilvirkni og meiri framleiðni

▪ Snjallar hafnir nota sjálfvirkar mælingar og greiningar til að auka skilvirkni og bæta 
umhverfishegðun

▪ Hafnir eru mikilvægur hlekkur í birgðakeðjunni. Óhjákvæmilegt er að hafnirnar séu líka 
hlekkur í „upplýsingakeðjunni“

▪ Snjallar hafnir geta átt sér hermilíkan eða „stafrænan tvíbura“. Í líkaninu er keyrð hermun 
um nýtingu, lestun og losun, viðhald, eftirlit o.fl.

▪ Rauntímaupplýsingum er deilt með skilvirkum hætti

▪ Stafræn bókunarkerfi fyrir flutninga auka skilvirkni

▪ Styðja við sjálfkeyrandi farartæki á hafnarsvæðum

▪ Taka á móti sjálfstýrðum skipum



Snjallar hafnir

▪ Skapa öruggara vinnuumhverfi

▪ Bæta sjálfbærni og umhverfi. Hluti af grænum lausnum

▪ Auka skilvirkni

▪ Bæta framleiðni

▪ Bæta öryggisgæslu

▪ Nýta innviði betur

▪ Tala við önnur kerfi

▪ Nýta tíma betur (JIT)

▪ Bæta umferðarstýringu (GPS)

▪ Bæta tollafgreiðslu



Samfélagsleg ábyrgð

▪ Sköpum verðmæti fyrir alla hagaðila; samfélagið, viðskiptavinina, eigendurna 
og starfsfólkið

▪ Tökum tillit til umhverfis, samfélags og efnahags í ákvarðanatöku

▪ Samfélagsverkefni
• Hátíð hafsins er samstarfsverkefni Sjómannadagsráðs, Faxaflóahafna og Brims. Fjölsóttur viðburður. Tengir 

samfélagið við sjávarútveginn og höfnina, heiðrar, fræðir, skemmtir og skapar jákvæða ímynd.

• Sjóferð um sundin í boði Faxaflóahafna. Öllum 7. bekkingum í Reykjavík, Akranesi, Hvalfjarðarsveit og 
Borgarbyggð er boðið í sjóferð með fræðslu um umhverfið, sjóinn og lífríki hans.

• Seiglurnar. Sigling kvenna á skútu umhverfis Ísland. Athygli vakin á konum í siglingum og jafnframt á þeirri 
umhverfisvá sem steðjar að hafinu. Ítarleg umfjöllun í blöðum og á samfélagsmiðlum og viðburðir á 
viðkomustöðum.

• ...



Samfélagsleg ábyrgð
- Hátíð hafsins -



Samfélagsábyrgð
- Sjóferð um sundin -
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