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Efni: Beiðni um heimild til þess að leggja Bjarti NK-121, ísfiskstogaranum, við Reykjavíkurhöfn. 

 

Kæri Gísli, 

Við viljum þakka fyrir ánægjulegan fund með þér og Jóni Þorvaldssyni þann 18.2.2016. Þar kynntum 

við fyrir ykkur áætlanir okkar um að festa kaup á ísfiskstogaranum Bjartur NK-121, sem er í eigu 

Síldarvinnslunnar hf. í Fjarðabyggð, og breyta honum í fljótandi gistiheimili (e. Floating Hostel) sem við 

kjósum að nefna Flostel. 

Flostel verkefnið mun hafa fjölþættan tilgang, það mun lífga upp á strandlengju Reykjavíkurhafnar, 

auka flóru gistirýmis í miðbæ Reykjavíkur og verða einn af áningarstöðum þeirra sem eiga leið sína út 

á Granda þar sem verður veitingasala, ölstofa, gallery og safn. Einnig mun Bjartur fá nýtt líf og þar með 

mun saga þessara tegundar af togurum haldast á Íslandi. Þar með má líta þannig á að Flostel verkefnið 

renni saman tveimur af okkar stærstu atvinnugreinum, sjómennsku og ferðamennsku. 

Bjartur var smíðaður fyrir Síldarvinnsluna í Japan árið 1973. Bjartur er einn af tíu togurum sem smíðaðir 

voru í Japan fyrir Íslendinga, en öll þessi skip hafa reynst afburða vel. Skipið er 47 m á lengd, 9 metrar 

á breidd og 6 m á dýpt1.  

Flostel verkefnið felst í því að koma Bjarti í slipp þar sem skipið yrði undirbúið fyrir að koma því á 

varanlegan stað, helst að hluta til á landi. Hönnun skipsins verður í höndum Huldu Þuríðar 

Aðalsteinsdóttur hjá Studio Strik Arkítektum og Olgu Hrafnsdóttur hjá hönnunar fyrirtækinu Volki. Í 

Bjarti eru núna 14 klefar en til stendur að bæta við um 25 klefum á milli dekki. Á dekki skipsins yrði 

veitingastaður, í lest skipsins yrði gallery o.fl. og í brú skipsins yrði bar. Einnig er áætlað að í skipinu 

verði minjagripabúð og verður skipið opið gangandi vegfarendum sem vilja skoða skipið eða fá sér 

kaffibolla. 

Eins og við ræddum um þá líst okkur mjög vel á það að koma skipinu fyrir norð-vestan við Gömlu 

höfnina og viljum við leggja til að því yrði komið fyrir við Eyjaslóð, nánar tiltekið í víkinni norðan megin 

við planið og græna svæðið á horni Eyjaslóðar, Norðurslóðar og Járnbrautar. Sjá mynd 1 hér fyrir neðan. 

Ef vel tekst til sjáum við fyrir okkur að óska eftir plássi fyrir fleiri skip og þar með búa til minningareit 

fyrir Íslensk skip. 

 

                                                           
1 http://svn.is/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=39  

http://svn.is/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=39
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Tímarammi verkefnisins er sá að við myndum vilja hefja jarðvinna úti á Granda í sumar, en við fáum 

skipið afhent í lok sumars og stefnum við á opnun fyrsta Flostelsins á vor mánuðum 2017. 

Verkefnið verður full fjármagnað af undirrituðum eigendum verkefnisins. 

Það væri okkur sönn ánægja að vinna þetta skemmtilega verkefni áfram með ykkur og óskum við því 

hér með eftir frekara samstarfi við ykkur og aðstoð við að finna verkefninu heppilegan stað í 

Reykjavíkurhöfn. 

Fyrir frekari upplýsingar og samskipti viljum við beina þér að hafa samband við Jóhann Friðrik 

Haraldsson í síma 665-8805 eða í gegnum tölvupóst, jfh@skientia.is. 

 

Virðingarfyllst 

 

Reykjavík, 3. mars 2016 

 

 

________________________           ________________________            ________________________ 

     Hallur Dan Johansen              Hálfdán Steinþórsson    Jóhann Friðrik Haraldsson 

Kt. 250879-5989         Kt. 031276-5869    Kt. 070979-5359 
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          Páll Eyjólfsson      Sigmundur Unnar Traustason 
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