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AKRANESHÖFN 
starfsemi, skipulag og þróun 

 
 

Inngangur 
Um aldaskeið hefur verið útgerð á Akranesi og frá fyrri tíð er e.t.v. frægust útgerð Brynjólfs biskups 
Sveinssonar, um miðbik 17. aldar, en útgerð Brynjólfs var nokkuð umsvifamikil og halda má því fram 
að þar hafi orðið til fyrsti vísir að sjávarþorpi á Íslandi.  Hafnaraðstaða var hins vegar engin heldur 
notast við varir og lendingarog fjöldi örnefna á Akranesi vísar til þess. 
Upphaf bryggjuframkvæmda á Akranesi má rekja til þess að Skoti, að nafni James M. Ritchie flutti á 
Akranes árið 1863 en Ritchie var fyrsti borgarinn á Akranesi og stundaði þar verslun, eftir að 
hreppurinn fékk verslunarréttindi árið 1864.  Ritchie hafði með sér frá Skotlandi “lítilfjörlega 
hjólabryggjumynd”, sem hann setti í Lambhúsasund og var henni ýtt í sjó fram þegar á þurfti að halda 
en annars var hún geymd á landi.  Um aðra bryggju var ekki að ræða á Akranesi fyrr en árið 1874, en 
þá lét Ritchie smíða trébryggju í stað hinnar eldri.  Um svipað leyti létu aðrir Skagamenn smíða litlar 
trébryggjur eða bryggjustúfa.    Engar heimildir eru um gerð þessara bryggjustúfa, en ætla má að þar 
hafi verið svonefndar “búkkabryggjur”, sem settar voru niður að vori og teknar upp að hausti. 
Undirstöðurnar hafa væntanlega verið sterklega gerðir rimlakassar eða kláfar fylltir með stórgrýti. 
Árið 1895 gerði Thor Jensen 
bryggju við svonefnda 
Steinsvör, en hreppsnefndin 
hafði einhverjum árum fyrr 
haft frumkvæði að 
lendingarbótum í 
Steinsvörinni.  Bryggjan var  
94 álnir á lengd eða um 15 
metrar, þrjár álnir á breidd 
og 2½ - 3 álnir á hæð 
(hallaði frá landi fram í sjó).  
Fyrsta bryggjan sem gerð 
var af hálfu sveitarfélagsins, 
Ytri Akraneshrepps, var 
gerð árið 1908 í Steinsvör.  
Árið 1915 lét Bjarni Ólafsson, skipstjóri, gera steypta bryggju við fiskverkunarhús sitt í 
Lambhúsasundi, en hann hafði áður keypti 20 smálesta bát, Hrafn Sveinbjarnarson.  Þessi bryggja var 
fyrsta steinsteypta bryggjan á Akranesi. 
Árið 1926 var síðan steypt vélbátabryggja við svonefnda Lambhúsahlein í Lambhúsasundi. 
 
Árið 1930 ákvað hreppsnefnd Ytri Akraneshrepps að hefja framkvæmdir við gerð hafnargarðs í 
Krossvík þar sem núverandi hafnaraðstaða hefur verið undanfarna áratugi.  Á sínum tíma voru 
nokkuð skiptar skoðanir um legu hafnargarðsins.  Sumir vildu hafa hann vestar en raun varð á. 
Framkvæmdir við höfnina í Krossvík hafa nánast staðið yfir frá árinu 1930 til dagsins í dag, en hægt og 
bítandi var bætt við mikilvægum áföngum í bryggjugerð og brimvörnum.  Lokið var við fyrsta áfanga 
svonefndrar Bátabryggju árið 1945 og á árunum frá 1947 – 1949 voru keypt 4 innrásarker, 62 m á 
lengd hvert.  Tvö voru notuð þá þegar til að lengja hafnargarðinn um 125 m, það fremra sveigði 
garðinn til austurs og settur var á hann skjólveggur.  Tvö ker voru sett framan við enda Bátabryggju, 
annað beint fram af henni en hitt myndaði þvergarð og þar með skjól innan við bryggjuna.  Árin 1956 
– 1957 færði þýska fyrirtækið Hochtief innra kerið úr Bátabryggjunni og lengdi með því 
hafnargarðinn, í staðinn komu í Bátabryggjuna ker sem steypt voru í Teigavör auk þess sem hún  var 
breikkuð.  Á þessum árum var keypt fimmta innrásarkerið og það notað sem útendi 
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Sementsbryggjunnar en innri hlutinn var úr kerjum steyptum í Teigavör.  Bryggju 
Sementsverksmiðjunnar ásamt færibandahúsi byggði Hochtief á árunum 1956 – 1958. 
  
Um 1970 var fremra kerið við Bátabryggju, sem fram að þeim tíma hafði aðeins myndað skjól, lækkað 
og steypt á það þekja. 
Árið 1977 – 1991 var stöðugt unnið að lengingu og styrkingu brimvarnargarðsins – eða 
Aðalhafnargarðsins eins og garðurinn og bryggja við hann er nefnd. Á árunum 2003 – 2004 var 
hafnargarðurinn breikkaður ofan við beygju, bakkinn endurnýjaður og dýpi við hann aukið í 10 m. 
 
Akraneshöfn var um langa tíð ferjuhöfn og sérstök bryggja, Ferjubryggjan, gerð árið 1975.  Árið 1988 
var gerð sérstök flotbryggja fyrir smábáta og árin 2005 og 2006 var aðstaða smábáta bætt til muna 
með nýjum flotbryggjum.  Í Lambhúsasundi er bakki sem gerður var á sjöunda áratugnum, en hann er 
þjónustubakki fyrir skipalyftuna sem þar er. 
 
Frá árinu 1849 má segja að á Akranesi hafi verið hafnsögumenn.  Frá árinu 1847 höfðu 
Reykjavíkurkaupmenn leyfi til að stunda verslun á Akranesi og þegar fyrsta kaupskip þeirra kom á 
Krossvík árið 1849 var Ari Jónsson, formaður frá Miðteig, fenginn til að lóðsa skipið inn.  Ekki finnst 
formleg skipun um Ara sem hafnsögumann, en þó eru til bréfaskipti sýslumanns við Ara og eru þau 
bréf stíluð á “Ara Jónsson, “hafnsögumann”“ á Miðteigi.  Eflaust hafa þó fleiri formenn lóðsað inn 
kaupskip þó svo að ekki fari sögur af því.  Sá sem fyrstur er formlega titlaður hafnsögumaður á 

Akranesi er Tómas 
Zoëga, en hann varð 
þekktastur fyrir að 
lóðsa inn í 
Lamhúsasund tvö 
kaupskip þann 20. júní 
árið 1859 á sama 
flóði.  Þetta þótti 
djarft, en lukkaðist. 
 
Framfarafélag á 
Akranesi, sem hét 

Æfingafélagið, beitti sér fyrir og kostaði gerð fyrsta vitans á Akranesi sem reistur var á Teigakotsteig 
árið 1890.  Kostnaði við verkið söfnuðu félagsmenn Æfingafélagsins en heildar kostnaður var 165 
krónur.  Vitinn var “.........trjestöng í það minnsta 10 al. á hæð fyrir ofan jörðu og umhverfis hana 
timburskúr 2½ al. á hverja hlið og 3 al. á hæð úr binding og klædda með ¾ borðum.”  Lugt vitans var í 
sams konar og lugt á svonefndum Valhúsarvita á Seltjarnarnesi, sem reistur hafði verið. 
 
Árið 1912 var reistur nýr viti á svonefndri Breið og enn annar stærri árið 1948, en að auki var lengi viti 
í Krossvík og stendur vitahúsið á æfingasvæði Knattspyrnufélags ÍA á Jaðarsbökkum. Vitinn er nú 
fremra innsiglingarmerki á djúpleið inn Krossvík. 
 
Lýsing mannvirkja, hafnaraðstæður og tölfræði 
Hafnarmannvirkin á Akranesi eru í dag alls 1.288 metrar og lengd viðlegu um 1.176 metrar.  Innan 
hafnarinnar í Krossvík eru fjórar hefðbundar stálþils- og steyptar bryggjur og fjórar flotbryggjur, en í 
Lambhúsasundir er þjónustubakki vegna skipalyftu sem þar er.  Helstu tölur um lengd, ástand og dýpi 
eru eftirfarandi: 
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Bryggja Lengd Dýpi Ástand 

Aðalhafnargarður  
Aðalhafnargarður 

150 
130 

8,0 -10,0 
7,5 – 8,0 

Stálþilsbakki endurn. 2004  -ástand bakka gott 
Bakki byggður úr kerjum - ástand bakka lélegt 

Bátabryggja 160 5,0 -6,5  Bryggja byggð úr kerjum -ástand sæmilegt 

Ferjubryggja ásamt 
flotbryggju  

60 3,0 -3,5 Bryggja byggð úr kerjum -ástand sæmilegt 

Sementsgarður 
Sementsbryggja 

65 
75 

4,0 -5,0 
6,5 -7,0 

Bryggja byggð úr kerjum -ástand lélegt 
Stálþilsbakki - ástand gott 

Flotbryggja 1 40 2,0 -2,5 Steypt flotbryggja -ástand gott 

Flotbryggja 2 80 3,5 -4,0 Steypt flotbryggja -  ástand gott 

Flotbryggja 3 80 4,0 -4,5 Steypt flotbryggja –ástand gott 

Lambhúsasund 40 4,0  Stálþilsbakki – ástand lélegt 

 
Akraneshöfn er fyrst og fremst fiskihöfn þar sem togarar, uppsjávarveiðiskip og smábátar hafa landað 
afla sínum.  Til ársins 1998 var höfnin ferjuhöfn fyrir Akraborg, en með opnun Hvalfjarðarganga 
lögðust þær siglingar af.  Þrátt fyrir að ekki sé lengur framleitt sement á Akranesi er nokkur flutningur 
með sement enn til hafnarinnar, en sementsgeymar við höfnina eru notaðir til geymslu á innfluttu 
sementi.  Þá er fluttur áburður um höfnina á fyrri hluta árs. 
 
Hafnaraðstæður á Akranesi eru fremur þröngar, sem skapast af legu hafnarinnar og aðstæðum á 
Akranesi.  Á síðustu áratugum hefur verið unnið markvisst að því að verja höfnina þungum sjó, sem 
fylgir sterkum suðvestanáttum og öldu sem stendur þá beint á Aðalhafnargarðinn.  Með endurbótum 
á Aðalhafnargarðinum hefur tekist að verja höfnina fyrir ágjöf, en ölduhreyfingar við ákveðnar 
aðstæður utan hafnar hafa valdið sogi í höfninni, sem skapar ókyrrð fyrir skip í viðlegu.  Ýmislegt 
hefur verið gert til að koma í veg fyrir þessa ókyrrð, en án fullnægjandi árangurs.  Hins vegar eru 
þessir dagar sem valda ókyrrð fáir og viðleguskilyrði allflesta daga ársins góð.  Hér að neðan má sjá 
tíðni óveðursdaga síðustu tvö ár, en það er fyrst og fremst sterkur vindur og sjór af suð- vestan, sem 
veldur ókyrrðinni: 
 

 
 
Tvennt hefur verið skoðað með það fyrir augum að draga úr ókyrrð í höfninni.  Annars vegar 
endurröðun á grjótfláa milli Aðalhafnargarðs og Bátabryggju og hins vegar lenging og breyting á legu 
fremsta hluta Aðalhafnargarðs.  Þær aðgerðir eru hluti framtíðarsýnar og þróunar, sem farið verður 
yfir síðar í samantekt þessari. Ytri hluti Aðalhafnargarðs er eins og áður sagði bakki byggður úr 
kerjum. Þetta mannvirki er komið til ára sinna, ekki er hægt að dýpka við bakkann og komið er að 
endurnýjun hans.  
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Skipakomur, landaður afli og flutningar síðustu ár hefur verið eftirfarandi: 

 

 
 
   

Faxaflóahafnir sf. eru eigendur alls um 10.000 m2 lands við höfnina og það land að meginhluta til 
landfylling við Sementsbryggju og Ferjubryggju.  Faxaflóahafnir sf. er eigandi tveggja fasteigna á 
svæðinu, annars vegar Hafnarhússins við  Faxabraut 1 og hins vegar atvinnuhúsnæðis við Faxabraut 
5, en það húsnæði er leigt Fiskmarkaði Íslands hf..  Þá eru Faxaflóahafnir sf. eigandi 
einkahlutafélagsins Halakots, sem lét byggja fasteignina Faxabraut 3, en eignarhlutar þar voru seldir 
útgerðaraðilum.  Halakot ehf. er enn sem komið er eigandi að einu bili í húsinu, sem er liðlega 150 
m2. 
 
Aðalskipulag 
Afmörkun hafnarsvæða á Akranesi fer eftir gildandi aðalskipulagi 2005-2017, sem sjá má hér að 
neðan, en skipulagið er nú til endurskoðunar.   
 
Á gildandi aðalskipulagi eru tvö svæði merkt 
hafnarstarfsemi.  Annars vegar við meginhöfnina í Krossvík 
og hins vegar í Lambhúsasundi.  Ljóst er að við 
endurskoðun skipulagsins verða allnokkrar breytingar á 
fyrirhuguðum mannvirkjum í Krossvík og dregið verulega úr 
þeim. 
Þá er ljóst að breyting verður á landnotkun 
Smentsverksmiðjureits og þar gert ráð fyrir íbúðabyggð að 
stærstum hluta ásamt verslun og þjónustu.   
 
Deiliskipulag 
 Ekki er til samþykkt deiliskipulag fyrir hafnarsvæðið á Akranesi, en unnar voru tillögur að því á árum 

áður.  Aðliggjandi svæði við Faxabraut eru hins vegar 
deiliskipulagt og svæði fjær höfninni, sem þó eru innan 
svæðis sem skilgreint er sem hafnarsvæði.  Eignarland 
Faxaflóahafna sf. er óverulegt eða um 10.000 m2 við 
Ferjubryggju og austan Faxabryggju (Sementsbryggju).   
Heildar svæði Akraneshafnar er að bryggjum 
meðtöldum 26.514,7 m2.  Árið 2011 var gert 
samkomulag við Akraneskaupstað um afmörkun á 
eignarlandi og mannvirkjum Faxaflóahafna sf. og má 
sjá þá afmörkun á meðfylgjandi mynd.   
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Þróun og áætlanir til framtíðar 
Á síðustu árum hefur sú þróun átt sér stað í Akraneshöfn að löndun á bolfiski hefur minnkað 
verulega.  HB-Grandi hf. hætti löndun á frystum fiski fyrir allmörgum árum, en hefur keyrt árlega um 
7.000 til 8.000 tonnum af þorski til vinnslu í húsum félagsins á Akranesi.  Löndun á uppsjávarfiski er 
sveiflukennd, en hún er þó uppistaðan í þeim afla sem landað er.  Smábátaútgerð hefur dregist 
saman og það magn sem selt er á Fiskmarkaði Íslands dregist saman þannig að seldur afli er um  
1.000 tonn.  Eftir að Akraborgin hætti siglingum er höfnin ekki lengur tengipunktur í samgöngum á 
landi.  Þá hefur Sementsverksmiðjan hætt framleiðslu, en talsvert af sementi var flutt um höfnina á 
meðan á þeirri framleiðslu stóð.  Hins vegar eru sementsgeymar verksmiðjunnar nú notaðar til 
geymslu á sementi sem flutt er inn auk þess sem á fyrri hluta árs er flutt inn nokkuð magn af áburði 
sem fer til bænda á 
Vesturlandi.  Þá 
hefur skipaumferð 
um Lambhúsasund 
verið takmörkuð 
enda skipalyfta 
sem þar er háð 
þeirri takmörkun 
að geta aðeins 
tekið upp skip sem 
eru allt að 620 
þungatonn.   
Innsigling um 
Lambhúsasund er 
þröng, grunn og 
vandfarin, en skv. 
nýju dýptarkorti er 
dýpi 4-5 metrar og 
víða undir 4 
metrum.  þá er á 
innsiglingarleiðinni sker í mínus 2,8 metrum.  Dýpið hefur því takmarkað stærð skipa sem siglt geta 
inn sundið. Skip geta eingöngu siglt á flóði og innsigling aðeins á færi þeirra sem þarna þekkja vel til 
aðstæðna. Botn á innsiglingarsvæði er klappir, móhella  og hraun. Viðlegan í Lamhúsasundi, sem er 
um 40 metra langur bakki, var byggður á 8. áratug síðustu aldar en viðlegudýpi er þar mælt rétt um 4 
metrar. 
Úrbætur í þessum efnum eru verulega kostnaðarsamar og hugsanlegar tekjur mjög óverulegar. 
 
Ýmis konar frístundasiglingar hafa á síðustu árum aukist í Akraneshöfn og umræða hefur verið um 
siglingar lítillar farþegaferju milli Reykjavíkur og Akraness.   
Árið 2007 óskaði HB-Grandi hf. eftir því að farið yrði í verulegar framkvæmdir á Akranesi þannig að 
fyrirtækið gæti flutt alla starfsemi sína þangað.  Fyrirtækið óskaði einnig eftir útlutun ákveðinna lóða í 
Reykjavík til að liðka fyrir flutningunum, en þeim hluta beiðninnar var hafnað og varð ekkert þá úr 
áformum félagsins.  Árið 2014 óskaði HB-Grandi aftur eftir verulegum framkvæmdum á Akranesi við 
landfyllingu fyrir frystigeymslu, frystihús og uppsjávarfrystihús auk þess sem fyrirtækið óskaði eftir 
ákveðnum aðgerðum innan hafnar þannig að ný skip félagsins og flutningaskip gæti legið þar og 
athafnað sig.  Nokkrar tillögur voru lagðar fyrir HB-Granda hf. auk þess sem árin 2007 og 2014 var 
tekið fram að hugsanlegar framkvæmdir yrðu að byggja á langtímasamkomulagi við Faxaflóahafnir sf. 
um hlutdeild í kostnaði og umsvifum til lengri tíma.  Af samningum hefur enn ekki orðið. 
Með samþykkt bæjarstjórnar Akraness þann 28. mars s.l. er lýst yfir vilja til að stuðla að því að af 
framkvæmdum gæti orðið og er yfirlýsing bæjarstjórnar um það efni eftirfarandi: 
" Bæjarstjórn Akraness er tilbúin að ná samkomulagi við HB Granda og Faxaflóahafnir um eftirtalin 
atriði: 
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 Landfyllingu sem verði  u.þ.b. 40.000 m2 ásamt tilheyrandi sjóvörn. 
 Á landfyllingunni verða skipulagðar lóðir fyrir starfsemi HB Granda m.a. fyrir fiskvinnsluhús, 

frystigeymslu og uppsjávarvinnsluhús 
 Akraneskaupstaður annast nauðsynlegt skipulag svæðisins, aðalskipulag og deiliskipulag. 

Umhverfisfyrirspurn og ef nauðsyn krefur, umhverfismati, verði lokið og unnið verði eftir 
markmiðum HB Granda um samfélagslega ábyrgð. 

 HB Grandi reisi fiskivinnsluhús, frystigeymslu og uppsjávarvinnsluhús. 
 Orkuveita Reykjavíkur ljúki við tengingar og lagningu veitukerfa vatns, hitaveitu, rafmagns og 

fráveitu." 
 

Tillögur um stækkun baklands Akraneshafnar og endurbætur á hafnarmannvirkjum eru eftirfarandi: 
 Gerð allt að 4.000 m2 landfyllingar með tilheyrandi sjóvörn sunnan Aðalhafnargarðs, sbr. 

meðfylgjandi afstöðumynd.   

 Lengin Aðalhafnargarðs og breytt stefna hans. 

 Stytting Bátabryggju í því skyni að auka snúningspláss skipa innan hafnar. 

 Endurröðun grjótfláa milli Aðalhafnargarðs og Bátabryggju. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helstu framkvæmdir 
Í þeim tillögum sem settar hafa verið fram um landfyllingu er meðfylgjandi mynd sú tillaga sem virðist 
raunhæf framkvæmd. 
Um er að ræða u.þ.b. 40.000 m2 landfyllingu með tilheyrandi sjóvörn.  Kostnaður við landfyllinguna er 
gróflega metinn án virðisaukaskatts um 1,2 -1,3 Ma.kr sem heildarkostnaður en á móti kemur að við 
úthlutun lóðar yrðu greidd af henni lóðagjöld. 
Ljóst er að vinna þarf umhverfisfyrirspurn til Skipulagsstofnunar áður en til ákvörðunar 
framkvæmdarinnar kemur, en að fengnu áliti Skipulagsstofnunar mun liggja fyrir hvort verkefnið þarf 
að sæta umhverfismati og eða að framkvæmdum séu sett ákveðin skilyrði.  Undirbúningur landgerðar 
er því tímafrekur og reikna má með að nokkur ár taki að ljúka undirbúningi og framkvæmdum við 
landgerð. 
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Varðandi endurbætur innan hafnar á Akranesi eru eftirfarandi hugmyndir raunhæfar, en þær yrðu 
unnar í áföngum. 
Fyrsti hluti verkefnisins væri að endurraða grjóti milli Aðalhafnargarðs og Bátabryggju í því skyni að 
draga úr hreyfingu í höfninni og ná fram dempun á soghreyfingum skipa Annar áfanginn væri rekstur 
stálþils á fremsta hluta Aðalhafnargarðs og gerð um 220 m viðlegubakka. Bakkagerð fylgir að dýpkað 
yrði utan og innan hafnarmynnis og gerð rýmri snúningssvæða fyrir stærri skip. Þriðji áfanginn eru 
endurbætur á enda sjóvarnargarðs með um 50 m lengingu garðs.   Fjórði áfanginn, ef á þarf að halda 
væri stytting Bátabryggju.  Kostnaður þessara verkefna allra er gróflega metinn af stærðargráðunni 
1,3 Ma kr án virðisaukaskatts. Endurbótum á  hafnaraðstöðu væri hægt að ljúka á þremur til fjórum 
árum.  
 
 
Landfylling: 
  
Um er að ræða 40.000 m2 landfyllingu samkvæmt meðfylgjandi uppdrætti.  Helstu magntölur eru 
áætlaðar eftirfarandi: 

225.000 m3  af sprengdum grjótkjarna í brimvarnargarð 
123.000 m3  af völdu stórgrýti í brimvarnargarð 
212.000 m3  af almennu fyllingarefni til landgerðar 

Heildarefnisþörf yrði um 560.000 m3 af aðfluttu fyllingarefni og grjóti auk þess efnis sem fellur til á 
staðnum við framkvæmdir og yrði endurnýtt. 
Gerðar hafa verið tillögur að sjóvörnum fyrir þetta nýja land. Þar sem dýpi er mest nær fótur 
brimarnarinnar út á um 13 m dýpi. Næst landi eru klappir sem ná út á um 12 m dýpi. Þar fyrir framan 
er líklega sandbotn.  Heildarhæð fyllingar og brimvarnar er því yfir 20 m þar sem það er mest. Eins og 
áður hefur verið nefnt  þá verður brimvörnin byggð upp úr flokkuðu stórgrýti frá um 300 eða 500 kg 
upp í 8 eða 10 tonn að þyngd í þremur flokkum. Innsti hluti brimvarnar er úr svokölluðum sprengdum 
kjarna, þ.e. sprengt berg þar sem búið er að flokka stórgrýtið frá. Sjá þversnið af brimvarnargarði. 
 

 

 
 
 
Fyrir liggja töluverðar upplýsingar um útbreiðslu úthafsöldu inn Faxaflóa og inn á Krossvíkina. Fyrst 
skal vísað til tvennra líkantilrauna af Akraneshöfn, annars vegar frá árunum 1977 til 78 og hins vegar 
frá 1985 til 86. Þá hafa verið gerðir öldusveigjureikningar frá hafi og upp að ströndinni, nú síðast í 
tengslum við skipulagsvinnuna 2008 til 2009 og í framhaldi af því með meistararitgerð frá Háskóla 
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Íslands árið 2012. Á þessum grundvelli er það metið svo að þessar landfyllingar hafi hvorki áhrif á 
öldufar við hafnarmynni né í höfninni sjálfri og því ekki ástæða til að kanna þann þátt sérstaklega.  
Ef til þess kemur að ákveðið verði að ráðast í þessar landfyllingar þarf hins vegar, sem hluti af 
álagsákvörðun, að skoða ölduálag á brimvörnina nánar. Skoða þarf sjávar- og ölduhæðir og taka tillit 
til breytinga á afstöðu lands og sjávar í framtíðinni.  
Ljóst er að umrædd landfylling þarfnast lagfæringa á gildandi aðalskipulagi Akraneskaupstaðar og 
deiliskiplagsgerðar.  Samhliða skipulagsvinnu þarf að undirbúa umhverfisfyrirspurn til  
Skipulagsstofnunar og bíða úrskurðar og álits hennar um þau skilyrði sem sett kunna að verða fyrir 
framkvæmdinni. 
Verði af framkvæmdinni myndast lóð á á svæðinu, en söluandvirði byggingarréttar hennar gæti verið 
um 600,0 - 700,0 mkr eða sem nemur á.a.g. 50 - 55% kostnaðar við gerð fyllingarinnar.  Til þess að 
Faxaflóahafnir sf. geti annast land- og lóðargerð og lagt á gjöld þarf samkomulag við Akraneskaupstað 
um gatnagerðargjöld, með sambærilegum hætti og gildir í Gömlu höfninni í Reykjavík eða hlutdeild í 
framkvæmd sem myndi skila sambærilegum tekjum inn í verkefnið. 
 
Lenging Aðlahafnargarðs: 
Um leið og stálþil eldri hluta Aðalhafnarðsins er endurnýjuð myndi viðlegan lengast um 90metra og 
verða alls 220 metrar. Bakkagerð fylgir að dýpkað yrði utan og innan hafnarmynnis og snúningssvæði 
skipa stækkuð og gerð rýmri fyrir stór skip.  Dýpi við bakka yrði 11-12 m og viðlegudýpt þá örugg fyrir 
djúprist skip. Áður var miðað við að rétt yrði að breyta stefna viðlegu lítillega eða um 6-7° til norðurs 
og með því að fá aukið skjól fyrir hafnarmynnið Þá var lengd bakka styttri en nú er sýnd og sama skjól 
fæst með því að hafa bakka lengri. Sú aðgerð er til þess fallin að draga úr hreyfingu og sogi innan 
hafnarinnar.  Kostnaður við aðgerðina er metinn um 1,0 Ma.kr. 
  
 
Stytting Bátabryggju: 
Bátabryggjan er komin nokkuð til ára sinna, en hún var byggð í áföngum á tímabilinu frá 1945-1949.  
Fremsti hluti bryggjunar er innrásarker frá Normandí.  Bryggjana þjónaði hlutverki sínu best þegar 
vertíðarbátar voru margir á Akranesi, en síðustu árin hefur bryggjan verið fyrir útskipun á lýsi og mjöli 
og aðstöðu smábáta að norðanverðu, en þeim megin eru tvær flotbryggjur. 
Til þess að auka snúningsrými stærri skipa innan hafnar er mögulegt að stytta bryggjuna um á.a.g. 60   
metra.  Það felst í raun í að fjarlægja "innrásarkerið" fremst á bryggjunni. Sprengja þarf og fleiga 
klappir í botni á þessu svæði til að ná auknu dýpi ef ráðist yrði í breytingar á bryggjunni. Kostnaður við 
aðgerðina, ásamt öldudempun, bætt snúningssvæði o.fl. er metinn um 240,0 mkr. 
 
 
Niðurlag 
Umsvif í Akraneshöfn hafa breyst all nokkuð á síðustu árum og þrátt fyrir það leiðarljós að efla 
Akraneshöfn sem fiskihöfn hefur þróun í útgerð og fiskvinnslu leitt til þess að umferð fiskiskipa um 
höfnina hefur minnkað verulega og löndun afla dregist saman.  Sama á við um vöruflutninga.  Hluti 
þess sem tilgreint er hér að framan, sem framkvæmdir, byggja á nauðsynlegu viðhaldi mannvirkja, en 
annað á væntingum um endurnýjuð umsvif fyrri ára.  Þau umsvif verða þó að byggjast á 
fjárhagslegum sjónarmiðum og samningum um langtímaafnot.  Höfnin gegnir áfram hlutverki sem 
þjónustuhöfn fyrir starfsemi Þorgeris og Ellerts og Skagans 3X .  Humgyndir um farþegasiglingar gætu 
orðið að veruleika en aðstaða til þess er nánast öll fyrir hendi og sama má segja um aðstöðu fyrir 
hafsækna ferðaþjónustu, ef sú starfsemi verður í auknum mæli í höfninni.   
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Um margt er aðstaða og þjónusta í Akraneshöfn góð og í raun allt fyrir hendi ef viðskiptaaðilar ákveða 
að nýta þá aðstöðu sem þar er.  Vandkvæði vegna ókyrrðar, sem einhverja daga ársins eru fyrir hendi, 
ættu að minnka með öldudempun innst í höfninni, lengingu Aðalhafnargarðs og breyttri legu 
viðlegunnar.  Með 4ra ha. 
landfyllingu myndi bætast 
verulega í bakland 
hafnarinnar, sem er í raun 
forsenda frekari umsvifa.  
Bygging á 220 m nýrri 
viðlegu við ytri hluta 
Aðalhafnargarðs opnar um 
leið á möguleika þess að 
taka þar til hafnar stærri skip 
en í dag komast inn í 
Akraneshöfn. 
 
Framangreint er samantekt 
um þau meginatriði sem varða Akraneshöfn, en þau eru þó ekki tæmandi talin, m.a. hvað varðar 
skipulagshugmyndir á svonefndum Sementsreit og áhrif þeirra á starfsemi hafnarinnar. 
 
 
Reykjavík 5.4. 2017 
Gísli Gíslason, hafnarstjóri 
 


