
 

 

 

 

Minnisblað      5. nóvember 2014 – Jón Þorvaldsson 

 
Akraneshöfn landfyllingar og landgerð utan Aðalhafnargarðs 
 

Skoðun á hugmyndum HB Granda hf. um aðstöðubætur fyrir sjávarútvegsstarfsemi fyrirtækisins á 
nýrri landfyllingu utan Aðalhafnargarðs á Akranesi 

Þann 15. október sl. voru kynntar á fundi hafnarstjórnar Faxaflóahafna sf. hugmyndir HB Granda hf.um þróun 
og aðstöðubætur fyrir sjávarútvegsstarfsemi fyrirtækisins á Akranesi. Þessar tillögur sýndu m.a aðstöðu á nýrri 
landfyllingu utan Aðalhafnargarðs. Á undanförnum árum hafa ýmsir kostir verið skoðaðir varðandi það hvað 
hægt væri að gera til þess að bæta Akraneshöfn og skapa hafnarstarfsemi þar aukið og bætt rými sbr. 
meðfylgjandi spurningar:  

 Er hægt að nýta núverandi höfn og hafnaraðstöðu betur? 
 Er hægt að auka hafnaland og tengja það betur núverandi höfn? 
 Er hægt að ná fram aðstöðubótum fyrir minni tilkostnað, en fylgir áformun um byggingu á nýrri höfn?  

 
Í mars 2009 skilaði Siglingastofnun áfangaskýrslunni Akranes Hafnarskipulag 2009 og þar er gerð grein fyrir 
ýmsum þáttum undirbúnings fyrir þróun hafnar, rannsóknum á ölduálagi og frumhönnun landgerðar. Gerðar 
voru tillögur að formi lands við Aðalhafnargarð og framkvæmdakostnaður metinn. Tekið skal fram að sjóvarnir 
við landgerð utan hafnar á þessum svæði þurfa að vera mjög öflugar. Forsenda er sú að hægt sé að finna 
nægilegt magn af stóru grjóti til sjóvarna (hönnunaralda er 4 - 6 metrar). Í samvinnu við Siglingastofnun var 
leitað eftir því við Jarðfræðistofuna Stapa vorið 2008 að gerð yrði úttekt á þeim efnisnámum, sem þekktar voru 
í nálægð við Akranes og möguleiki væri að sækja í efni til landgerðar og sjóvarna. Áætluð efnisþörf grjóts til 
þessara framkvæmda er um 400.000 m3  og útvegun efnis og flutningskostnaður um margt ráðandi þáttur um 
það hversu raunhæfar tillögur um stækkun hafnarlands geta orðið. Hjá Stapa liggja frá fyrri tíma allar 
greiningar á námukostum á þessu svæði sem fyrri framkvæmdir við sjóvarnir á Akranesi byggðu á. Auk þess 
var mögulegt vinnslusvæði grjótnáms á vestanverðu hafnarlandi á Grundartanganum tekið til skoðunar og 
miðað við að hægt væri að opna grjótnám við sjó og koma við sjóflutningi efnis. Land yrði sprengt niður til 
landformunar, efni yrði skipað um borð í flutningspramma og það flutt sjóleiðina að Akranesi. Þetta eru sömu 
vinnubrögð og beitt hefur verið hér í Reykjavík við stærri hafnarframkvæmdir og með þessu fengin fram 
samlegðaráhrif sem lækka framkvæmdakostnað mikið. Umhverfisáhrif eru allt önnur og minni ef hægt er að 
koma við sjóflutningi efnis og með þessu er hægt að draga úr álagi flutninga á vegakerfi og byggð. 

 
 
Tillögur HB Granda hf. um landgerð utan Aðalhafnargarðs 

Tillögur HB Granda hf. eru í öllum megin dráttum svipaðar og það land sem lagt var upp með í fyrri tillögu í 
skýrslu Siglingastofnunar frá árinu 2009. Óskað var eftir því við skýrsluhöfunda að tillögur HB Granda hf. yrðu 
bornar saman við fyrri tillögu og þá um leið svarað ýmsum spurningum. Meðfylgjandi er minnisblað 
Siglingasviðs Vegagerðar ríkisins, dags. 14. október 2014, ásamt Grjótnámskönnun Jarðfræðistofunnar Stapa. 
Minnisblaðið skýrir það að óverulegur stærðarmunur er á milli tillögu nú og fyrri tillögu. 
 
Landstærð var 59.000 m2 en verður 60.000 - 70.000 m2 

Framkvæmdakostnaður var áætlaður á árinu 2009 um 1.550 millj kr  

Framkvæmdakostnaður er nú á árinu 2014 áætlaður um 1.700 - 2.100 millj kr  
Framkvæmdakostnaður er áætlaður með vsk 
Hækkun byggingarvísitölu á tímabilinu (nóv. 2014 /mars 2009) er 22 %  
Framkvæmdakostnaður er ætlaður um 1.600 millj kr án vsk 
 



 

 

 

Um óverulegar magnbreytingar er að ræða og kostnaðarbreyting fyrst og fremst verðbreyting einingaverða. 
Aftur á móti eru ábendingar sem fram koma í skýrslu jarðfræðingsins sem þarf að stoppa við. Ekki eru í dag 
skýrar vísbendingar um að þekktar grjótnámur á þessu svæði geti skilað öllu því magni af völdu grjóti sem til 
þessa verks þarf. Þær námur sem bent er á eru fjarri strönd og hlutfall af völdu stórgrýti úr grjótvinnslu í þeim 
ekki mjög hagstætt. Til þess að ná grjótmagninu 131.000 m3 af völdu grjóti þarf að sprengja mikið magn efnis í 
námu eða líklega um 600.000 m3. Svæðið á Grundartanga sem menn töldu álitlegast til vinnslu á stóru grjóti er 
í dag að talsverðum hluta sprengt sem almenn náma fyrir kjarna án þess að til vinnsla á völdu grjóti hafi komið. 
Hugmyndin var að þangað yrði sótt grjót (kjarni og valið grjót) og efnið flutt sjóleiðina á fyllingarstað. Því verður 
að hafa vara á varðandi tilkostnað og allt eins er kostnaður of lágt metinn. Skoða verður betur aðgengi að 
grjótnámum og vinnsluréttindi fyrir grjót af öllum stærðarflokkum. Um önnur atriði sem um var spurt eru svör 
skýr og ekki ástæða til að endurtaka þau. 
 
Samanburður kostnaðar við landgerð og lóðaúthlutunarforsendur hafnararlands í Reykjavík 

Ef nýju landi utan Aðalhafnargarðs yrði eftir framkvæmdir úthlutað til HB Grandan hf. sem einni lóð yrði hún að 
stærð um 50.000 - 55.000 m2. Framkvæmdakostnaður er ætlaður um 1.600 millj kr án vsk sem er meðalverð í 
endurmetinni kostnaðargreiningu. Kostnaður yrði þá um 28.000 - 30.000 kr pr m2. Þessi kostnaður er tvöfalt 
lóðagjald Faxaflóahafna sf. hér í Reykjavík í dag og við frekari skoðun á þessari framkvæmd þarf við mat á 
raunhæfni að leggja til grundvallar aðra tekjutengda þætti en lóðagjald og lóðaleigu eina sér. Spyrja þarf hvort 
þessum framkvæmdáformum fylgi aðrir tekjumöguleikar svo sem aukin aflagjöld og eða hvort lóðarhafi og aðrir 
hagsmunaaðilar séu tilbúnir til kostnaðarþátttöku umfram það að greiða fyrir byggingarétt með lóðagjaldi. 
  

 
 
 

Jón Þorvaldsson, 
aðstoðarhafnarstjóri 

 
 
 
 
 
 


