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Minnisblað frá fundi fulltrúa HB Granda hf. og Faxaflóahafna sf. 
miðvikudaginn kl. 09:00 þann 9. mars 2016 í Hafnarhúsinu. 

 
 
Mættir: 
Faxaflóahafnir sf.: 
Gísli Gíslason, hafnarstjóri 
Jón Þorvaldsson, aðstoðarhafnarstjóri 
Guðmundur Eiríksson, forstm. tæknideildar 
Helgi Laxdal, forstm. rekstrardeildar 
Gísli Jóhann Hallsson, yfirhafnsögumaður 
Vignir Albertsson, skipulagsfulltrúi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HB Grandi hf.: 
Vilhjálmur Vilhjálmsson, forstjóri 
Svavar Svavarsson, viðskiptaþróun 
Karl Sigurjónsson, skipaeftirlit  
Gísli Kristjánsson,verkefnisstjórn 
Gísli Jónmundsson, skipaeftirlit 
Gísli Sigmarsson, tæknistjóri Reykjavík. 
Sigurður Gunnarsson, fasteignaumsjón og 
eftirlit með nýframkvæmdum. 
Ingólfur Steingrímsson, innkaupastjóri 
Ingimundur Ingimundarson, útgerðarstjóri 
uppsjávarskipa. 
Rafn Haraldsson, umsjón útisvæðis Norður-
garði. 
Arnar Sigurðarson, skipaeftirlit 
Reynir Daníelsson, Landar hf. 

 
Tilefni fundarins var að fara yfir sameiginleg mál HB Granda hf. og Faxaflóahafna sf. m.a. á sviði 
umhverfismála og aðstöðu HB Granda hf. í Reykjavík og á Akranesi. 
 

Raftengingar skipa 
Fyrir lá eftirfarandi samantekt HB Granda hf.: 

1. Þörf er á raftengingu uppá 250A þegar skip eru í legu í stað 125A, 300*400V nú.  
2. Þörf á enn frekari aflmeiri raftenginu til að skip geti athafnað sig við löndun. 
3. Við þurfum t.d. lágmark 550-600 Kw til að geta nýtt landrafmagn í allar athafnir 

uppsjávarskipa í höfn (löndun, kæling,) sem gerir >900A á 3*400V.  
4. Við þurfum aðgang að sjálfvirkum aflestri rafmagnsnotkunnar á rauntíma fyrir hvert skip. Þær 

færu rafrænt inn í okkar orkubókahald.  
5. Athuga hvort lekaliðar séu ekki full næmir? Slá mikið út við minnsta tilefni. Stefna félagsins er 

að lagfæra útleiðslu um leið og hún finnst sé þess nokkur kostur.  

Helgi Laxdal gerði grein fyrir fyrirhuguðum endurbótum Faxaflóahafna sf. á rafdreifikerfi og tenglum á 
Akranesi og í Reykjavík. Rætt var almennt um þarfir skipa HB Granda hf. og stefnu í rafmagnsmálum, 
sem allir voru sammála um að kröfur þar að lútandi myndu aukast.   
 
Rætt var um hugsanlega háspennutengingu á hafnarsvæðin, en m.a. væri verið að leggja 11 kv. streng 
frá spennistöð á Akranesi í fiskimjölverksmiðjuna. Ákveðið að Helgi Laxdal, Karl Sigurjónsson og Gísli 
Jónmundsson heyri í fulltrúum Orkuveitunnar um málið. Gróft metið væri heildarorkuþörf 
frystitogara um 1 Mw. 
Þá var nefnt hvort orða ætti við Orkuveituna þann möguleika að skip gætu skilað rafmagni í land ef á 
þyrfti að halda. 
 
GG spurði hvort ný skip HB Granda hf. myndu uppfylla ákvæði svonefnds Marpol samnings - viðauka 
6 - og var því svarað játandi. Hins vegar væri ekki líklegt að öll ný skip annarra fyrirtækja myndu 
uppfylla þær kröfur. 
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Rætt var um möguleikann á að fylgjast með rafmagnssálagi og orkunotkun. Nefnt var að 
tilraunverkefni væri í gangi í Grindavík. Ákveðið að kanna sameiginlega ásamt Arc Technology hvaða 
lausnir gætu hentað og hvað þurfi að mæla. 
Nefnt var að lekaliðir væru helst til lágt stilltir. Lekaliðir og útsláttur þeirra er háður reglugerðum sem 
þarf að fylgja. 
 

Tenging skipa við hitaveitu 
1. Mikilvægt að geta tengt öll skip hitaveitu og hafa aðgang að sjálfvirkum aflestri yfir notkun 

fyrir hvert skip. 
Rætt var um lagnir fyrir heitt vatn að skipum HB Granda hf. Á Akranesi hefur verið heitavatnslögn 
sem reynst hefur vel. Nefnt var að lóðsbátar Faxaflóahafna sf., varðskipin og skip 
Hafrannsóknastofnunar og Hvals hf. væru tengd heitu vatni. 
Niðurstaðan að best væri að HB Grandi hf. ætti þá lögn sem er á Akranesi, en að Faxaflóahafnir 
sf. gætu fengið tilfallandi þjónustu og að HB Grandi hf. ætti lagnir sem leggja mætti á 
hafnarsvæðinu í Reykjavík. Gera þarf sérstakt samkomulag sem heimilar HB Granda hf. að leggja 
lagnir fyrir heitt vatn. 
 
Spurt var um hitakerfi í nýja bryggjuþekju á Norðurgarði. Vandræðalaust að leggja lagnir en 
spurning um hvaðan heitt vatn verður tekið. Málið verður skoðað í tengslum við hönnun 
lokaáfanga endurnýjunar viðlegumannvirkja við Norðurgarð (sjá síðar). 

 

Reykjavík 
Sorp  

1. Hugsanlega þurfum við (HB Grandi hf.) að geta leitað til Faxaflóahafna varðandi 
umboðssamning samkv. 4. gr. reglugerðar 1200/2014 til að taka á móti sorpi frá öðrum í 
Svan, flokkunarstöð HB Granda hf. í Reykjavík.  

 Niðurstaða: Ekki vandamál að fá leyfi hafnar ef á þarf að halda. 
 

Athafnasvæði í Reykjavík 
 
Jón Þorvaldsson, aðstoðarhafnarstjóri fór yfir frumtillöguar að endurnýjun innsta hluta Norðurgarðs. 
Um er að ræða um 120 metra kafla. Ráð er gert fyrir að fleygun í botni verði framkvæmd síðla 
sumars, stálþil boðið út þannig að það skili sér í byrjun árs 2017. Framkvæmdir fari þá af stað og 
standi í um 10 mánuði.  
Spurt var um hvort þekja bryggjunnar gæti verið steypt. Spurt um hitalagnir, framtíð Síldarbryggju. 
Jón Þorvaldsson og Gísli Sigmarsson verða tengiliðir hvors aðila um útfærslu hönnunar. Ákvörðun um 
breytingar á Síldarbryggju verða teknar þegar framkvæmdum við Norðurgarð er lokið. Rætt um 
aðstöðu á meðan framkvæmdum stendur og fleira. 
 
Þá voru eftirfarandi liðir ræddir: 

1. Setja upp hlið við Síldarbryggjuna sem lokar inná svæðið á meðan löndun stendur. 
2. Er mögulegt að loka athafnasvæði HB Granda hf. enn frekar af fyrir óviðkomandi? 
3. Byggja skýli á fiskiðjuverið við Norðurgarð, sem næði eitthvað út fyrir lóðarmörk, til að landa 

undir svo fuglinn komist ekki í löndunarkörin.  
4. Aðlaga þá lýsingu sem er á vegum Faxaflóahafna á athafnasvæðinu þannig að hægt sé að 

tempra vinnulýsingu yfir nóttina þegar starfsemi er ekki í gangi. Samræma lýsingu HB Granda 
hf. og Faxaflóahafna sf. t.d. í samræmi við þær breytingar sem HB Grandi hf. hefur verið að 
vinna að með Dario ljósahönnuði. 
  

Varðandi lokun, girðingar og skilti þá mun Vignir Albertsson fara yfir þörfina og möguleika á úrbótum. 
Jákvætt var tekið í möguleika á lokun við Síldarbryggju. Ákveðið var að bíða með útfærslu á reit vegna 
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byggingu skýlis. Þá vær rætt um lýsingarmál og möguleika á að taka þátt í endurbótum á henni. Helgi 
Laxdal og Sigurður Gunnarsson munu fara yfir málið. 
 

Akranes 
Sorp 

1. Stefnan er að ná utan um magn þess sorps rafrænt sem fellur til á Akranesi frá skipum og 
starfsemi í landi.  

2. Það þarf að koma fyrir rammgerðari pollum.  
3. Ráðast þarf í framkvæmdir til að minnka sog í SV átt 
4. Endurskipulagning innri hafnar á Akranesi. 
5. Landfylling á Akranesi. 

 
Af hálfu HB Granda hf. kom fram að verið væri að skoða móttöku og flokkun á sorpi á Akranesi. Helgi 
Laxdal greindi frá fyrirhuguðum framkvæmdum við niðursetningu nýrra polla og grjótkápu framan við 
síldarbræðslu til að reyna að draga úr ókyrrð í höfninni. 
 
Rætt var um stærð og lögun fyrirhugaðrar landfyllingar á Akranesi vegna aukinna umsvifa HB Granda 
hf. hf. M.a. kom fram að þegar aðilar væru ásáttir um stefnuna þá þyrfti kaupstaðurinn að breyta 
deiliskipulagi og Faxaflóahafnir sf. að láta vinna umhverfisskýrslu sem fyrirspurn til 
Skipulagsstofnunar. 
 
Varðandi innra skipulag Akraneshafnar þá voru ýmsar tillögur ræddar en af hálfu Faxaflóahafna sf. 
eru ákveðnar hugmyndir til skoðunar. Rætt var um nauðsynlegt snúningssvæði skipa, en gera þarf ráð 
fyrir að yfir 80 metra löng fiskiskip komi til hafnarinnar og allt að 120 metra löng flutningaskip. 
Af hálfu VV kom fram að forsenda uppbyggingar á nýrri landfyllingu væri að höfnin réði við að taka 
við þeim skipum sem þangað kæmu. Í dag væri höfnin þröng og ókyrr, en forsenda frekari 
uppbyggingar væri háð úrbótum á höfninni. 
 
Fleira ekki gert, 
fundi slitið kl. 11:00 
Gísli Gíslason 
 
 
 
Innlegg frá Karli Sigurjónssyni, 29. september 2015: 
Sendi ykkur þetta bréfkorn í framhaldi af símtalinu núna áðan og óska eftir fundi með ykkur til að fara 
betur yfir þessi mál.  
  
Er búinn að vera að velta fyrir mér nokkrum atriðum. 

1. Hvernig við getum fengið 250 A. landtengingu á Akranesi fyrir Venus NS og Víking AK sem kemur 

væntanlega um jól /áramót næstkomandi. 

2. Hvernig við getum gengið tryggilega frá skipunum, sérstaklega í löndun en einnig þegar þau eru í 

legu. 

3. Dýpkun við innanverða litlu bryggju eða bátabryggju eins og hún er nú nefnd ásamt hugsanlegri 

lengingu viðlegukants. 

4. Heitt vatn til upphitunar á aðalhafnargarðinum. 

  
1. Við erum með 250A landtengingar í nýju uppsjávarskipunum, Venusi og Víkingi. Getum ekki nýtt 

okkur nema 125A því stærri tengill er ekki í tengikössum. Getum við fengið 1 stk. 250A tengla fyrir 
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hvort skip? Eða leyfi til að tengja skott á milli 2ja 125A tengla og þannig fengið 250A tengingu um 

borð? 

 

2. Legupláss fyrir nýju skipin er eins og staðan er núna eiginlega ekki nema á aðalhafnargarðinum og 

þá hugsanlega á Sementsgarðinum. Er unnt að setja öfluga polla út í grjótgarðinn sem er utanvert 

á aðalhafnargarðinum? Þessar festur yrðu þá væntanlega ekki notaðar nema í stórviðrum því 

aðkoma að bryggjunni yrði takmörkuð og líklega ekki greið nema á flóði. Þessar festur þyrftu að 

vera á móts við löndunaraðastöðuna þar sem mesta sogið er í höfninni en einnig væri gott að fá 

slíkar festur utar á hafnargarðinum til að hemja skip sem væri í legu eða löndunarbið. Einnig er 

möguleiki að útbúa legupláss fyrir þessi skip á bátabryggjunni með dýpkun og lengingu á 

bryggjunni um ca. 40m (Svipuð lengd og var á bryggjunni þegar dýpkunarpramminn lá við endann 

á bryggjunni fyrir ca. 1 ½ ári en þá var einmitt afgreitt sementsskip á sama tíma). 

 

3. Dýpkun innanvert á bátabryggju (litlu bryggju) er álitlegur kostur því þar er alltaf rólegasti 

staðurinn í höfninni, stundum nefnt dauða hafið. Til að það nýtist nýju skipunum þarf lengingu á 

bryggjunni (sjá nr. 2). Samfara þessari dýpkun mætti hugsa sér að fláinn á litlu bryggjunni yrði 

gerður eins og fláinn utan við beygju á aðalhafnargarðinum, til að draga úr sogi innst í höfninni við 

aðalhafnargarðinn. Ég er sannfærður um að þessi framkvæmd myndi skila töluverðum ávinningi 

auk þess sem ágætis aðstaða skapaðist á enda bátabryggjunnar. 

 

4. Og þá er það heita vatnið. Eigum við ekki að fara að ganga frá samninginum um að lögnin sé eign 

HB Granda hf.? Þurfum að sjálfsögðu að tryggja aðgengi Faxaflóahafna að lögninni en um leið 

tryggja að HB Grandi hf. sé ekki að útvega Faxaflóahöfnum sf. frítt vatn til endursölu. 

 


