
 

 

 

 

Minnisblað                  2. maí 2017 - Jón Þorvaldsson 
 

Akraneshöfn -  Aðalhafnargarður endurbygging á ytri hluta garðs 

 

Aðalhafnargarðurinn er helsta mannvirki Akraneshafnar og er bakki að innanverðu en sjó - og brimvörnin fyrir 
höfn að utanverðu.  Undanfara áratugi hefur verið unnið að lengingu og styrkingu garðsins, sem brimvörn og 
skjólmannvirki og á árunum 2003 -2004 var síðan efri hluti garðs breikkaður, hafnarbakki endurnýjaður og dýpi 
við bakka aukið í 10 m.  Ytri hluta garðs er aftur á móti gamalt  viðleguvirki sem byggt var úr steyptum kerjum. 
Ekki er hægt að dýpka við bakka því þá grefst frá undirstöðum og hætt við bakki sigi og skekkist. Mannvirkið er 
komið til ára sinna og fátt hægt að gera til úrbóta annað en að endurbyggja bakkann frá grunni. 
  

Hafnaraðstæður á Akranesi eru fremur þröngar, sem skapast af legu hafnar og formi. Á síðustu áratugum 
hefur markvisst verð unnið að því að verja höfnina fyrir þungum sjó, sem fylgir sterkum suðvestanáttum og 
öldu sem stendur beint á hafnargarðinn.  Með endurbótum á garðinum hefur tekist að verja höfn 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. Það hefur 
löngum verið þekkt að hreyfingar skipa við Aðalhafnargarð og Bátabryggju eru nálægt efri mörkum þess sem 
ásættanlegt þykir. Komið hafa fyrir atvik þar sem hreyfingar togara hafa verið það miklar að pollar hafa slitnað 
upp af köntum. Hreyfingar skipa stafa fyrst og fremst af ölduhreyfingu sem berst inn um hafnarmynnið og 
endurkastast síðan að hluta eða öllu leiti frá hafnarköntum, grjótfláum og strandsvæðum innan hafnarinnar. 
Það sem helst er hægt að gera til að draga úr hreyfingum skipa og ókyrrð innan hafnar eru breytingar á mynni 
hafnar og eru aðgerðir sem verða mögulegar við endurnýjun hafnarbakka við ytri hluta garðsins. Kostir eru 
tveir. Annars vegar er það að skapa skjól með því að snúa nýjum bakka út í hafnarmynnið og breyta legu á 
fremsta hluta hans eða að lengja bakkann og ná fram með því auknum skjóláhrifum. Síðari kostur er um flest 
betri og með því lengist bakkinn um 90 metra frá því sem nú er og verður 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 viðlega þá örugg fyrir djúprist skip. Fyrri kostinum fylgir líklega það að skoða þarf 
betur enda Faxabryggju og stytta bryggju til þess að þrengja ekki um of innsiglingu stærri skipa. Síðari 
kosturinn, lengri bakka í sömu línu og eldri bakki kallar ekki á breytingar á Faxagarði. Þessi greining á 
hafnarbótum á Akranesi er ný og bakkagerð því ekki skilgreint verkefni við áformuð eignabreytingaverk 
Faxaflóahafna  á árunum 2017 - 2021, sem unnin voru við gerð fjárhagsáætlunar siðastliðið sumar. 
 

   



 

 

 

 

Helstu forsendur við undirbúning á byggingu bakkans:  

 Bakkagerðin þarf að fá samþykkt sem breyting á núverandi deiliskipulagi Akraneshafnar.  Áætlaður 
verktími er 4 - 6 mánuðir þar til að skipulagsbreyting hefur hlotið staðfestingu. 

 Rétt er að fara með framkvæmd sem fyrirspurn til Skipulagsstofnunar um matsskyldu. Framkvæmdin 
er endurnýjun á núverandi hafnamannvirkjum og er innan núverandi hafnar. Magntölur og stærð 
mannvirkis er aftur á móti stærri en viðmiðunarmörk matsskyldu kveða á um.   Rétt er að fá fram álit 
Skipulagsstofnunar á matsskyldu en því fylgir að sveitastjórn þarf að veita framkvæmdaleyfi fyrir 
framkvæmdum.  Áætlaður tími þessa ferils er um 5 - 6 mánuðir þar til að niðurstaða liggur fyrir en 
verkefnið getur að hluta unnist samhliða gerð og umfjöllun deiliskipulags.  

Helstu verkáfangar við byggingu bakka eru:  

Verkinu má skipta upp í eftirfarandi verkáfanga sjá meðfylgjandi myndir: 

1. Bygging á nýum hafnarbakka. Bakki með um 220 m viðlegu (90 metra lenging núverandi bakka) með um 11 m 
dýpi. 

2. Dýpkun á snúningssvæði innan hafnar. Snúningssvæði með um 120 m þvermáli. Dýpi 10 m.  

3. Dýpkun á snúningssvæði utan hafnarmynnis. Snúningssvæði með um 180 m þvermál. Dýpi 11 m. 

4. Brimvarnargarður lengdur um 60 m  

Þessi verkefni eru tengd og rétt að horft sé til þess að þau séu sem mest boðin út í einu útboði. Dýpkunarefnið 
sem upp kemur við dýpkunarverk eri hægt að nýta til undirfyllinga í hafnarbakka og við byggingu skjólgarðs. 
Það fyllingarefni og grjót sem þarf til bakka- og garðgerðar þarf sem mest að koma sjóleiðina að svæðinu. 
Nýta þarf sem best allt valið grjót sem fæst á staðnum til frágangs á sjóvörnum. 
 
 

Helstu verkþættir undirbúnings eru: 

 Rannsóknir á legu klappar, hvaða takmarkanir koma fram varðandi fyrirhugaðar dýpkanir og 
ástandsmat botnefna  

 Frumhönnun hafnarbakka og val á stálþili og stagefni. 

 Gerð efnisskiptaskurðar fyrir bakkann 

 Val á því hvaðan fyllingarefni er fengið og hvaða efnisnámur á landi þarf til framkvæmda 

 Hönnun hafnarmannvirkja 

 Útboð á stálþili og stagefni. Útboð er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu 

 Útboð bakkagerðar. Útboð er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu 

 Útboð og innkaup á ýmsum búnaði fyrir bakkann  

 Veitutengingar að bakka, yfirborðsfrágangur og ýmis búnaður  bakkans. Útboð og samningar 
 

Verktími:  

 Rannsóknir og frumhönnun:  6 - 8  mánuðir 

 Hönnun og undirbúningur:   6 - 8 mánuðir 

 Útboð og innkaup stálþils:  6 - 8 mánuðir 

 Bakkagerð og dýpkanir:            18 - 24 mánuðir 
 

Skörun getur orðið á verktíma fyrir þessa verkþætti en reikna má með að heildarverktími  verði vart skemmri en um 3 ár. 
 
 
 

Jón Þorvaldsson 
aðstoðarhafnarstjóri 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


