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Reykjavík, 1. desember 2016 

Efni: Aðstaða fyrir sjóbjörgun í Reykjavíkurhöfn 

Björgunarsveitin Ársæll er í dag með aðstöðu í Sjóbúð að Grandagarði 14 fyrir áhöfn 

björgunarbátanna Ásgríms S. Björnssonar og Þórðar S. Kristinssonar. Allt frá því húsið var byggt árið 

1961 hefur þar verið sjóbjörgunarstarfsemi og aðstaða ýmissa björgunarbáta í gegn um tíðina. Nú er 

svo komið að nýir eigendur hússins hafa í hyggju breytta starfsemi sem á ekki samleið með 

sjóbjörgunarstarfsemi. Þeir segjast þó opnir fyrir því að bátarnir liggi áfram á sama stað eða utan á 

nýrri bryggju sem þeir hafa hug á að smíða. Það leysir þó aðeins hluta vandans því nauðsynlegt er að 

hafa aðstöðu í landi fyrir áhöfnina.  

Björgunarsveitin Ársæll óskar því hér með eftir aðstoð Faxaflóahafna við að útvega umrædda 

aðstöðu. Í henni þarf að rúmast þurrrými fyrir persónulegan búnað áhafnarinnar, blautrými fyrir 

bátagalla og skolun þeirra og salerni. Auk þess væri gott að hafa svigrúm fyrir lítinn kaffikrók sem 

hægt væri að tylla sér í og viðgerðarborð til að geta sinnt minniháttar viðhaldi á bátunum og búnaði 

þeirra. Ákjósanleg stærð teljum við vera 50-70 fermetra. 

Við lauslega skoðun virðist verbúð að Grandagarði 39 henta best. Til vara væru verbúðirnar þar við 

hliðina eða að stækka bátageymslu sem er sambyggð hafnarvigtarhúsinu en hún er of lítil eins og hún 

er í dag. Í framtíðinni væri svo draumastaða að fá afnot af aðstöðunni í hafnarvigtarhúsinu að 

Grandagarði 12 ef sú starfsemi sem þar er í dag flyst annað. 

Forsendan fyrir ofangreindum óskum er að bátarnir fái að vera áfram á þeim stað sem þeir eru í dag, 

þ.e. við Grandagarð 14, eða næsta nágrenni. Ef sú forsenda brestur óskum við eftir aðstoð 

Faxaflóahafna við að finna bátunum nýjan stað og aðstöðu í landi. Okkar ósk er að vera áfram í 

göngufjarlægð frá höfuðstöðvum björgunarsveitarinnar sem eru að Grandagarði 1. 

Leigusamningur okkar á núverandi stað rennur út nú um áramótin en búið er að gefa vilyrði fyrir 

framlengingu á  honum fram á vor með möguleika á frekari framlengingu en þó í mesta lagi til 1. 

september 2017. 

Björgunarsveitin Ársæll hefur mikinn metnað til að sinna sjóbjörgun á svæðinu sem allra best enda 

skipaumferð mikil og fer farþegasiglingum fjölgandi með vaxandi ferðamannafjölda og því full þörf á 

að hafa öflugt sjóbjörgunarviðbragð til staðar. Í því felst að hafa öfluga báta og góða aöstöðu fyrir þá 

sjálfboðaliða sem manna þá. 

Virðingarfyllst, 
Vilhjálmur Halldórsson 
Gjaldkeri Bjsv. Ársæls 

 



 

 


