
 

 

Minnisblað 
Til: Faxaflóahafnir, Jón Þorvaldsson 

Frá: Siglingasvið, Sigurður Sigurðarson og Rob Kamsma 

Dags: 14. október 2014 

Varðar: Hugmyndir um landfyllingu utan Aðalhafnargarðs á Akranesi 
 

Inngangur 
Í tilefni af hugmyndum HB Granda varðandi bætta aðstöðu fyrir starfsemi félagsins á Akranesi með 

landfyllingum utan Aðalhafnargarðs, sjá mynd 1, hafa Faxaflóahafnir beðið siglingasvið Vegagerðarinnar 

að skoða þessar hugmyndir með tilliti til nokkurra þátta og svara eftirfarandi spurningum: 

1. Hvernig liti þessi fylling út með sjóvörnum og frágangi.  

2. Hvað varðandi ölduálag og áhrif á höfn og hafnarmynni. Er ekki ástæða til skoðunar í 

reiknilíkaninu?  

3. Botn og dýpi á fyllingarsvæðinu.  

4. Umfang og magn efnis, fyllingarefni, grjót  og stórgrýti. Magn efnis og stærðargráða kostnaðar.  

5. Er annað form á þessu eðlilegt hvað varðar áhrif á umfang og kostnað.  

 

Mynd 1.  Hugmyndir HB Granda að bættri aðstöðu fyrirtækisins með landfyllingum við 
Aðalhafnargarðinn á Akranesi. 



 

 

Skoðun á þróun hafnar- og hafnarlands á árunum 2008 til 2009 
Á árinu 2008 vann Siglingastofnun að úttekt á ýmsum þáttum undirbúnings fyrir þróun hafnar- og 
hafnarlands á Akranesi.  Í samvinnu við Faxaflóahafnir voru gerðar tillögur að landfyllingu utan við 
núverandi Aðalhafnargarð framan við Steinsvörina.  Gerðir voru öldusveigjureikningar inn á Krossvíkina 
til álagsákvörðunar.  Skýrslu um þessar athuganir var skilað í upphafi árs 20091.  Forsendur fyrir 
landfyllingunum voru annars vegar að gera lóð eða lóðir fyrir fiskvinnslu og þjónustu í góðum tengslum 
við uppskipunarkanta og hins vegar að bæta aðkomu, flutningsmöguleika og afnot af Aðalhafnargarði.  
Mynd 2 sýnir hugmyndir að landfyllingum í tveimur áföngum, annars vegar svæði A, 34.000 m2 og hins 
vegar svæði B 25.000 m2, samtals um 59.000 m2.  Mynd 3 sýnir þversnið í brimvörn utan á landfyllinguna. 

 
Mynd 2.  Tillögur að landfyllingum utan við Aðalhafnargarðinn á Akranesi úr skýrslu Siglingastofnunar 
frá mars 2009.  Sjávardýpi framan við fyllinguna er sýnt með annars vegar daufum dýptartölum í 
metrum og hins vegar með jafnhæðarlínum.  Dýpi er gefið í hafnarkerfi og miðast við meðal-
stórstraumsfjöru. 
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 Siglingastofnun, mars 2009.  Akranes - Hafnaskipulag 2009, Áfangaskýrsla. Unnið fyrir Faxaflóahafnir. 



 

 

 
Mynd 3.  Snið í brimvörn utan á landfyllingu úr skýrslu Siglingastofnunar frá 2009.  Allir hæðarkótar eru 
gefnir í hæðarkerfi hafnarinnar.  Kóti ofan á efsta hluta brimvarnar er um +9.8 m í hafnarkerfi (um +8.0 
m í hæðarkerfi Reykjavíkurborgar).  Þannig er brimvörnin um 4,0 m ofan við áætlaða landhæð. 
 

Fyrirspurn Faxaflóahafna 
1. Hvernig liti þessi fylling út með sjóvörnum og frágangi.  

Gerð hefur verið tillaga að sjóvörnum utan við fyllingarhugmyndir HB Granda, sjá mynd 4. Á grundvelli 
fyrirliggjandi gagna er hönnunarálag metið svipað og á fyllingartillögur frá 2009 og brimvarnarþversnið 
hið sama.   

Stærð landfyllingarinnar er á bilinu 60 til 70.000 m2 eftir því hve langt upp í fjöru er mælt. Heildarstærð 
lóðar gæti verið um 80% til 90% af landfyllingunni. 

Þar sem dýpi er mest nær fótur brimarnarinnar út á um 13 m dýpi. Heildarhæð fyllingar og brimvarnar er 
því yfir 20 m þar sem það er mest.  Eins og kemur fram á mynd 3 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. Vinnsla stórgrýtis krefst oft að námuframleiðsla sé 3 til 5 sinnum meiri en magn þess stórgrýtis sem 
þörf er á.   



 

 

 
Mynd 4.  Sjóvörn utan á fyllingar samkvæmt hugmyndum HB Granda.  Heildar fyllingarsvæði er um 60 
til 70.000 m2.  Heildarstærð lóðar gæti verið um 80% til 90% af stærð landfyllingar. 

2. Hvað varðandi ölduálag og áhrif á höfn og hafnarmynni. Er ekki ástæða til skoðunar í 
reiknilíkaninu?  

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 Íslands arið 20112. 

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 í reiknilíkani. 

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.  Þá þarf að líta sérstaklega til samlíkinda 
sjávarhæðar og ölduhæðar og taka tillit til breytinga á afstöðu lands og sjávar. 

3. Botn og dýpi á fyllingarsvæðinu.  

Næst landi eru klappir sem ná út á um 12 m dýpi.  Þar fyrir framan er líklega sandbotn.  Myndi 5 sýnir 
dýptarmælingu Sjómælinga frá árinu 2009.  Þar má glöggt sjá skilin milli óreglulegs bratts klapparbotns 
næst landi og flatari sandbotns fjær landi. 
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 Helgi G. Gunnarsson, 2011.  Öldureiknilíkan fyrir strönd Akraness og Akraneshöfn. Meistararitgerð frá HÍ. 



 

 

 
Mynd 5.  Dýptarmæling sjómælinga Íslands frá árinu 2009. 

4. Umfang og magn efnis, fyllingarefni, grjót og stórgrýti. Magn efnis og stærðargráða kostnaðar.  

Eftirfarandi tafla sýnir magn af grjóti og sprengdum kjarna í grjótvörnina ásamt magni fyllingarefnis. 

 Magn 

Grjót úr námu 131.000 m3 
Grjót tekið upp úr núverandi brimvörn og endurnýtt 15.000 m3 
Sprengdur kjarni 294.000 m3 
Fyllingarefni 475.000 m3 

Samtals 915.000 m3 

 
Kostnaður fer mikið eftir því hvernig staðið er að verki og þá aðallega hagkvæmni efnisvinnslu og 
efnisflutninga. Ekki er ljóst hvaða staður hentar best sem grjótnáma fyrir þá framkvæmd sem hér um 
ræðir.  Fyrir landflutninga hefur flutningsvegalengd mikil áhrif á einingaverð og því mikilvægt að náman 
sé sem næst fyllingarsvæðinu.  Ef að hægt er að koma við sjóflutningum hefur það mikið hagræði í för 
með sér fyrir íbúa og starfsemi á Akranesi.  Sjóflutningar eru oft töluvert ódýrari en landflutningar, en 
þeir eru viðkvæmir fyrir ölduhreyfingu sem hefur áhrif á þann byggingartíma sem hentar til verksins.  Þá 
krefst móttaka á efni sem nota á í efri hluta garðsins oft forfæringar á efni.   

Grjót til hafnargerðar og sjóvarna á Akranesi hefur verið unnið víða. Jarðfræðistofan Stapi var fengin til 
að skoða mögulegar grjótnámur í nágrenni Akraness og fylgir minnisblað Stapa sem viðauki. Síðustu árin 
hefur mest verið tekið úr opinni námu við Kirkjuból, nálægt gangnamunna Hvalfjarðargangna, í um 11 km 
fjarlægð frá Aðalhafnargarði. Þá hefur verið unni efni í námu við Ytri-Hólma sem er í um 5-6 km fjarlægð 
en bæði grjótstærðir og efnisgæði eru lakari en við Kirkjuból. Mögulegt er að vinna grjót og sprengdan 
kjarna á iðnaðarsvæðinu á Grundartanga í um 21 km fjarlægð frá Aðalhafnargarði.  Ef hægt er að vinna 
grjót og kjarna við Grundartanga þá koma sjóflutningar vel til greina.  Þá kemur náman við Galtarvík 
einnig til greina fyrir sjóflutning á efni.  



 

 

Samkvæmt frumskoðun jarðfræðistofunnar Stapa er líklegt að efni til framkvæmdarinnar þurfi að koma 
úr fleiri en einni námu.  Gert er ráð fyrir að fyllingarefni komi af sjó og sé dælt inn á fyllingarsvæðið. 

Samkvæmt grófri áætlun er kostnaður við verkið um 1,7 til 2.1 milljarðar króna á verðlagi sept. 2014.  

Hér er um það stóra framkvæmd að ræða að bæði efnistaka og fylling gætu orðið matsskyldar 
framkvæmdir. 

5. Er annað form á þessu eðlilegt hvað varðar áhrif á umfang og kostnað?  

Miðað við fyrri hugmyndir um landfyllingar þá er heildarmagn í þeim fyllingum sem hér eru til skoðunar 
heldur meira.  Það stafar bæði af því að fyllingin er stærri og þá nær hún út á meira dýpi.  Þannig má 
draga eitthvað úr magni og kostnaði ef fyllingin liggur meira með landinu. 

 

  



 

 

 

 
Mynd 6.  Landfylling samkvæmt hugmyndum HB Granda, efri myndin með eldri dýptarmælingu af 
sjókorti, neðri myndin með fjölgreislamælingu Sjómælinga frá 2009. 
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13. október 2014 
 

GRJÓTNÁMSKÖNNUN FYRIR AKRANES HAUSTIÐ 2014 
 

1 INNGANGUR 
Að beiðni Sigurðar Sigurðarsonar, verkfræðings hjá hafnarsviði Vegagerðarinnar, skoðaði 
undirritaður námumöguleika í nágrenni Akraness fyrir fyllingar og brimvarnir við Akraneshöfn. 
Farið var um svæðið þriðjudaginn 7. október 2014 og skoðaðar námur sem áður hafa verið nýttar 
við Ytri-Hólm, Kirkjuból, Galtarvík og Grundartanga. 
 
Í minnisblaði þessu er gert stutt grein fyrir þessum námum með tilliti til vinnslu á um 150.000 m3 af 
grjóti yfir 0,5 tonnum auk um 300.000 m3 af sprengdum kjarna. 
 

2 YTRI-HÓLMUR 
Náman við Ytri-Hólm (mynd 1) var nýtt í sjóvarnir austan við Akranes og var náman könnuð með 
þremur loftborsholum í september árið 1990. Þarna virðist hafa verið unnið svæði sem er um 0,8 
ha að stærð og e.t.v. um 100.000 m3 miðað við að meðalstálhæð hafi verið um 9 m og þanstuðull 
um 1,4. 
 

 
Mynd 1. Náman við Ytri-Hólm þann 7. október 2014. Náman virðist nú notuð sem jarðvegstippur. 

 
Bergið í námunni er þóleiítbasalt, þétt og talsvert sprungið. Algengt er að slík hraunlög gefi á bilinu 
5–15% af grjóti yfir 1 tonni. Þetta eru þrjú hraunlög sem hallar um 10° til SA. 
 
Við Ytri-Hólm er tæknilega hægt að vinna af stærðargráðunni 300.000 m3 af sprengdu efni, en 
skoða þarf svæðið betur áður en slík vinnsla yrði skipulögð og boðin út. Afstaða landeiganda til 
grjótvinnslu er ekki þekkt, en líklega samdi verktakinn Suðurverk við landeiganda á sínum tíma. 
Fjarlægð að Akraneshöfn er 5–6 km. 
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3 KIRKJUBÓL 
Gegnt gangamunna Hvalfjarðarganga, norðan við hringtorgið, er náma í landi Kirkjubóls. Bergið er 
dílabasalt, ágætt berg í brimvarnir. Svæðið sem þarna hefur verið unnið er um 2,5 ha að stærð og 
miðað við að meðalvinnslustálið hafi verið 8 m hafa verið unnir þarna um 200.000 m3 af klöpp, eða 
á bilinu 280.000–300.000 m3 af sprengdu efni í grjótvarnir miðað við að þanstuðull hafi verið á 
bilinu 1,4–1,5. 
 

 
Mynd 2. Vesturhluti mámunnar innan við Kirkjuból. Horft er í átt að Kirkjubóli og Innri-Hólmi. 

Í Kirkjubólsnámunni (mynd 2) mætti með góðu móti vinna um 1,5 ha til viðbótar, eða um 
180.000 m3 miðað við að meðalþykkt hraunlagsins sé ekki undir 8 m og að þanstuðull verði um 1,5. 
Þá er miðað við að náman sé nýtt til framleiðslu á stórgrýti að um 20 tonnum. Hlutfall grjóts yfir 
1 tonni gæti orðið á bilinu 25–30%, en hugsanlega upp undir 40% í betri hlutum námunnar, líkt og 
spáð var árið 1990. Hugsanlega mætti útvíkka vinnsluna enn frekar ef hægt er að vinna norður fyrir 
raflínu sem þarna er. Þá mætti vinna alls um 350.000 m3 til viðbótar á svæðinu við Kirkjuból. 
 
Fjarlægð að Akraneshöfn er um 11 km. 
 

Mynd 3. Kirkjubólsnáman. Rauða línan sýnir útlínur námunnar í október 2014 en framtíðarvinnsla er afmörkuð með 
gulri og grænni línuGaltarvík 
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4 GALTARVÍK 
Ofan og austan við Galtarvík var unnin náma í tengslum við framkvæmdir við Grundartanga. 
Náman er í dílabasalti. Bergið er talsvert sprungið og nýting námunnar hefur því væntanlega ekki 
verið eins góð og algengt er þegar grjót er unnið í dílabasalti. 
 
Þarna hefur verið unnið grjót á svæði sem er fast að 3 ha að stærð. Miðað við að vinnslustál hafi 
verið að meðaltali um 8 m má gera ráð fyrir að unnir hafi verið um 350.000 m3 af sprengdu efni í 
Galtavíkurnámu. Hugsanlegt er að útvíkka námuna til norðaustur og einnig til vesturs. Með því 
móti má hugsanlega vinna þarna 1–2 ha til viðbótar og ná þarna á bilinu 100.000–200.000 m3 af 
sprengdu efni í brimvörn. Líkleg útkoma yfir 1 tonni  er á bilinu 15–20% að meðaltali. 
 
Fjarlægð að Akraneshöfn er 17–18 km. 
 

 
Mynd 4. Vesturhluti Galtavíkurnámu. 
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5 GRUNDARTANGI 
Árið 2008 skoðaði undirritaður námuna vestan við Grundartanga og áætlaði að þar mætti vinna 
um 450.000 m3 af sprengdu efni í brimvarnir úr dílabasaltlagi (mynd 8). Námusvæðið og bergið í 
námustálinu er sýnt á myndum 5–7.  
 

 
Mynd 5. Náman vestan við Grundartanga í október 2014. 

 

 
Mynd 6. Tvö hraunlög eru í námunni við Grundartanga og eru þau aðskilin af rauðu millilagi. Neðan við neðra 
hraunlagið er rautt millilag og set- eða túfflag. 

Dílabasaltið sem myndar efra 
hraunlagið í námunni við 
Grundartanga gæti verið á bilinu 4–
8 m að þykkt. Undir því er um 2 m 
þykkt hraunlag úr ólivín-þóleiíti. Lítið 
er vitað um útbreiðslu og þykkt 
þessara laga. 
 
Undir hraunlögnum tveimur er set- 
eða túfflag. Efnið í því er mjög lélegt 
og það molnar og því tilgangslaust að 
vinna það til nýtingar, nema e.t.v. í 
fyllingar (myndir 7 og 9). 
 

 
 

Mynd 7. Setlagið í námunni á Grundartanga. 
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Mynd 8. Náman við Grundartanga. Námustálið var mælt inn 2. október 2014. 

Námu svæðið sem áætlað var að hægt væri að vinna þegar svæðið var skoðað árið 2008 er 
afmarkað með rauðum útlínum á mynd 8. Þegar svæðið var skoðað þann 7. október 2014 var lega 
námustálsins mæld og lega þess er sýnd með rauðri línu.  
 
Svæðið aftan við námustálið er um 1,2 ha að stærð. Miðað við að meðalhæð vinnslustáls verði um 
8–9 m þykkt má gera ráð fyrir að hægt sé að vinna af svæðinu allt að 150.000 m3 af sprengdu efni í 
brimvörn. Nýting yfir 0,5 tonnum gæti orðið um 25% eða 37.500 m3. Fjarlægð til Akraness er 21–
22 km. 
 

 
Mynd 9. Steinar sem fást úr setlaginu undir hraunlögunum í námunni á Grundartanga molna undan sjálfum sér. 



 
 

6 
 

6 UMRÆÐA OG SAMANTEKT 
Grjót í brimvarnir við Akranes hefur verið unnið í námum við Ytri-Hólm og Kirkjuból, en auk þess 
hefur grjót fyrir brimvarnir við Grundartanga verið unnið í námum við Galtarvík og Grundartanga. 
 
Árið 2008 var talið að vinna mætti um 450.000 m3 af sprengdu efni úr dílabasalti í námu skammt 
vestan við Grundartanga. Síðan þetta var hefur verið unnið í námunni og sú vinnsla gæti hafa 
numið um 300.000 m3 þannig að nú er talið að e.t.v. megi vinna þar um 150.000 m3 af sprengdu 
efni í brimvörn. Hlutfall grjóts yfir 0,5 tonnum gæti orðið um 20–25%, þannig að úr námunni 
fengjust 30.000 til 37.500 m3 í grjótflokka frá 0,5 til 10 tonn. 
 
Í námunni við Galtarvík gætu hafa verið unnir um 350.000 m3 af sprengdu efni í brimvörn. Þar er 
talið mögulegt að vinna á bilinu 100.000 til 200.000 m3 af sprengdu efni í brimvarnir. Hlutfall grjóts 
yfir 0,5 tonnum gæti orðið á bilinu 15–20% þannig að þarna er mögulega hægt að ná allt að 
40.000 m3 af grjóti á bilinu 0,5 til 10 tonn. 
 
Eins og fram kemur í inngangi þessa minnisblaðs, þá er efnisþörf á grjóti í grjótflokk á bilinu 0,5 til 
10 tonn vegna fyrirhugaðra framkvæmda við Akraneshöfn um 150.000 m3. Við fyrstu skoðun er 
ólíklegt að þetta náist í námunum við Grundartanga og Galtarvík. Þar er ólíklegt að hægt verði að 
ná meiru en um helmingi þessa magns, eða um 75.000 m3. Til að ná því sem upp á vantar þarf því 
væntanlega að vinna aðrar námur og þá er náman við Kirkjuból, sem einnig var skoðuð, 
nærtækust. 
 
Grjót hefur verið unnið í námunni við Kirkjuból annað slagið frá því að hún var fyrst könnuð árið 
1990. Þar er talið að unnir hafi verið allt að 300.000 m3 af sprengdu efni. Með útvíkkun þeirrar 
námu er talið að hægt væri að ná úr svæðinu allt að 350.000 m3 af sprengdu efni í brimvarnir. 
Hlutfall grjóts á bilinu 0,5 til 10 tonn gæti orðið á bilinu 35–40%, þannig að allt að 140.000 m3 gætu 
hugsanlega fengist í þann stærðarflokk. 
 
Í námunni við Ytri-Hólm hafa líklega verið unnir um 100.000 m3 í sjóvarnir og brimvarnir. Hlutfall 
stórgrýtis úr þeirri námu er hins vegar lágt, og einungis reiknað með að þar megi ná um 10–15% af 
grjóti yfir 0,5 tonnum. Sú náma kemur því einungis til greina fyrir vinnslu á efnis í kjarnafyllingar þó 
eitthvað félli líklega til af grjóti á bilinu 0,5 til 5 tonn. 
 
 
Reykjavík 13. október 2014, 
 

Ómar Bjarki Smárason 
jarðfræðíngur 


