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Minnisblað um stöðu verkefna  samkvæmt fjárhagsáætlun 
Faxaflóahafna sf. 2014. 

 
 

1. Framkvæmdir við Skarfabakka og á Korngörðum. 
Nú eru á lokastigi framkvæmdir við 
yfirborðsfrágang og gatnagerð við Skarfabakka 
og Korngarða. Verkefnið hefur verið unnið í 
samvinnu við Orkuveitu Reykjavíkur þar sem stór 
hluti verksins tengist beint veitukerfum og 
fráveitukerfum OR.  Áfram verður síðann unnið 
að verkefnum í vetur á vegum OR s.s. við 
byggingu spennistöðvar fyrir svæðið. Því fylgja 
frágangsverk s.s. vegna lýsingar sem verða unnin 

samhliða hjá Faxaflóahöfnum sf., þannig að vinnu við hafnarbakkann og 
umhverfi hans verði að fullu lokið vorið 2015.  
 
2. Göngubryggja í Vesturbugt. 
Unnið er við smíði bryggjunnar og er 
áformað að verkinu ljúki á þessu ári.  
 
3. Lokaáfangi innréttinga í 

Bakkaskemmu. 
Framkvæmdir hefjast í upphafi 
ágústmánaðar og á að ljúka á árinu. 
 
4. Flotbryggja í Austurbugt. 
Verkinu er lokið. 

 
5. Frágangur á Klettasvæði. 
Unnið hefur verið við ýmsan frágang á Klettasvæðinu. Þessar framkvæmdir 
tengjast m.a. frágangur lóða Haga, N1, Olís og malbikun svæðis við 

þjónustuhús Faxaflóahafna sf. vegna mótöku 
skemmtiferðaskipa. Auk þess var áfram 
unnið við framkvæmdir við hæðarskil lóða 
milli Klettagarða og Köllunarklettsvegar. 
Þessum verkefnum er lokið en frágangi við 
lóð Olís lýkur á næstunni.   
 
6. Dýpkun á Akranesi. 
Lokið er við dýpkun í hafnarmynni 
Akraneshafnar og hreinsun við Bátabryggju.  

Ólokið er við hreinsun í Lambhúsasundi. 
 
7. Brákarey smábátahöfn. 
Undirbúningur og skoðun dýpis og fl. verður unnið í haust. 
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8. Hafnabakki utan Klepps. 
Fyrir liggur að ekki er þörf á umhverfismati vegna verkefnisins sem fyrirhugað 
er að verði unnið á árunum 2015 - 2018.  Unnið er að rannsóknum á leegu 
klappar og af hálfu Eimskipa er til skoðunar kup á Gantry krana á spori, en 
tegund hans og gerð ræður miklu um hönnun mannvirkisins. 
 
9. Silicor 
Unnið hefur verið að lóðarleigusamningi, lóðasamningi og vörugjaldasamningi.  
gert er ráð fyrir að drög þeirra samninga liggi fyrir í ágúst.  Aðalskipulag 
fyrirhugaðrar lóðar Silicor og deiliskipulag fer væntanlega í auglýsingu eftir 
fund sveitarstjórnar þann 12. ágúst.  Staðfesting skipulagsins liggur því 
væntanlega ekki fyrir fyrr en upp úr mánaðarmótum október. 
Beðið er eftir nánari tækniupplýsingum varðandi byggingar Silicor og útboði 
Silicor á jarðvegsskiptum lóðarinnar. 
Unnið hefur verið að skoðun á fornleifapunktum á svæðinu og niðurstöðu að 
vænta í lok ágúst. 

 
10. Umhverfisfrágangur í Vesturhöfn. 
Samhliða frágangi HB Granda á Þúfunni hafa 
Faxaflóahafnir sf. gengið frá svæðum utan lóðar HB 
Granda á Norðurgarði.  því verkefni er lokið. 
Frágangi lóðar við fyrri hluta Bakkaskemmu er 
lokið, seinni hluti verkefnisins bíður ársins 2015. 
 

11. Stálþil á Grundartanga – lenging Tangabakka. 
Samkvæmt verksamningi er verkið um.þ.b. hálfnað og hefur gengið ágætlega. 
Hluti yfirborðsfrágangs verður unnin næsta vor. Verkefni sem tengdist 
vinnugarði hafnarbakkagerðarinnar og efnisvinnslu var lokið sl. vor.  
 
12. Gatna- og lóðagerð á Grundartanga.  
Unnið hefur veirð að lóðargerð við Mýrarholtsveg fyrir Rafmiðlun og er sú 
vinna á lokastigi.  Samhliða lóðargerðinni var unnið að hluta gatnagerðar 
Mýrarholtsvegar og lagna. Verk sem snýr yfirborðsfrágangi, gangstígagerð og 
fragangi grassvæða og við aðstöðu Faxaflóahafna er einnig á lokastigi. Þá er 
lokið við endurnýjun yfirborðs við vaktskýli hafnarinnar og nokkur verkefni sem 
tengjast vatnsveitu hafa verið í vinnslu. 
 
13. Ýmis verkefni: 

a. Vinna við slitlagsverkefni er í gangi á nokkrum hafnarsvæðum, bæði á 
hafnarbökkum og götum. Verðurfar hefur heldur tafið þessi verk en þeim 
á að ljúka nú í ágúst. 

 
Reykjavík 5. ágúst 2014 
Gísli Gíslason 
hafnarstjóri. 


