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Sundahöfn  -  þróunaráform og næstu verkáfangar uppbyggingar  
 

Nýr hafnarbakki utan Klepps 
 

Sundahöfnin er flutningahöfn Faxaflóahafna og megingátt fyrir almenna vöruflutninga til Reykjavíkur og landsins alls. 
Uppbygging og þróun Sundahafnar hefur staðið yfir nokkuð samfellt allt frá því að fyrstu áfangar hafnargerðar hófust um 
1967 eða í nær 50 ár og þó að uppbygging Sundahafnar sé nú nokkuð langt komin eru þar enn stór verkefni framundan 
við uppbyggingu hafnaraðstöðu. Því veldur að hafnaraðstaða er sífeldum breytingum háð og þarf á hverjum tíma að 
aðlagast að nýrri flutningatækni, stærri og djúpristari skipum og síbreytilegum kröfum vöruflutninga á sama tíma og elstu 
hafnarmannvirkin eru að úreldast vegna aldurs. Þróun Sundahafnar undanfarna áratugi tekur mið af breytingum í 
vöruflutningum og sérstöðu landsins, sem fyrst og fremst byggir á sjóflutningum á öllum vörum. Með aukningu í 
gámaflutningum og nýtingu á hagkvæmni stærðar í sjóflutningum hefur Sundahöfn orðið miðstöð flutninga til og frá 
landinu og til söfnunar og dreifingu vöru um landið. Um 60 -70% þjóðarinnar býr á höfuðborgarsvæðinu og helstu 
viðskiptasvæði eru innan korters akstursfjarlægðar frá Sundahöfn. 
 

Sundahöfn er nú um 160 hektarar. Þar af eru farmstöðvar skipafélaga og annarra um 55 hektarar en annað landrými um 
95 hektari. Hægt er að auka og þróa svæði fyrir farmstöðvar skipafélaganna á svæðinu utan Klepps, en landi á 
baksvæðum hefur að mestu verið ráðstafað. Almennir vöruflutningar um Sundahöfn hafa tvöfaldast á síðustu tveimur 
áratugum úr 700 þúsund tonnum í 1.500 þúsund tonn og spáð er að flutningar geti tvöfaldist á næstu 30 árum.  

Sett hefur verið fram áfangaskipt þróunaráætlun um helstu þróunarverkefni í Sundahöfn á gildistíma aðalskipulags 
Reykjavíkur á árunum 2010 - 2030.  

Helstu verkefni framkvæmdaáætlunar eru:  

 Skarfabakki 2. áfangi, 200 m áfangi. Verktími var áætlaður árin 2012 – 2014. Þeim verkum er lokið í dag.  

 Nýr hafnarbakki utan Klepps, 500 m áfangi. Verktími er áætlaður árin 2015 – 2019. Bakkinn tekur við hlutverki 
núverandi Kleppsbakka, sem megin vöruflutningabakki farmstöðvar Eimskip fyrir stærri og djúpristari skip. 

 Dýpkun Viðeyjarsunds og Kleppsvíkur fyrir stærri gáma- og flutningaskips með aukna djúpristu. Verktími er 
áætlaður árin 2018 – 2020. Dýpkunarverk eru áfangaskipt verk og umfang og tímasetningar ráðast af því hver 
þróun verður í skipastærðum og ristu skipa. 

 Lenging Skarfabakka að Kleppsbakka og lokun á núverandi hafnaraðstöðu í Vatnagörðum. Þessari bakkagerð 
fylgir um 8-10 ha landgerð. Verktími er áætlaður eftir árið 2020. 

 Áfangaskipt tenging á nýjum hafnarbakka utan Klepps við núverandi Vogabakka. Verktími yrði líklega eftir árið 
2025 og bakkagerð unnin í nokkrum verkáföngum. 



 

 

 
 

Komið er nú að öðrum verkáfanga þessarar áætlunar og í samþykktri fjárhagsáætlun Faxaflóahafna sf. fyrir árið 2016 er 
gerð grein fyrir byggingu á nýjum hafnarbakka utan Klepps. Þetta er helsta framkvæmd Faxaflóahafna sf. í hafnargerð á 
næstu árum. Verkefnið er á langtímaáætlun og kostnaður Faxaflóahafna sf. er áætlaður um 2.500 millj kr. Hafa þarf í 
huga að hér er kostnaður talinn án vsk og eins að á seinni stigum framkvæmda fellur einnig framkvæmdakostnaður 
tengdur frágangi bakka og baklands hans á notandann, Eimskip sem ætlar að fjárfesta í og reka gámakrana á sporbitum 
á bakkanum. 

Verkstaða og næstu verkáfangar eru þessir: 

1. Unnið var að ýmsum undirbúningsverkum fyrir bakkagerð svo sem landgerð, sjóvörnum og frágangi baklands 
og aðkomu á árinu 2015. 

2. Útboðshönnun bakkagerðar hófst fyrri hluta árs 2015 og lýkur á vormánuðum 2016. 

3. Útboð á stálþili, stagefni og stálstaurum undir kranaspor fór fram síðari hluta árs 2015. Þetta er líklega stærsta 
einstaka útboð á stáli til bakkagerðar sem fram hefur farið á Íslandi og efnismagn er yfir 5.000 tonn. Útboðið var 
auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu í samræmi við lög um opinber útboð. Tilboð voru opnuð þann 17. 
desember 2015 og nokkur mismunandi boð í efnið bárust frá Arcelor Mittal. Tilboðsverð voru hagstæð og þessa 
dagana er verið að ganga frá efnispöntunum. Að stórum hluta verður notað samsett þilefni til bakkagerðar með 
styrktarbitum sem er í fyrsta sinn sem slíkt efni er notað hér á landi til hafnargerðar. Afhending efnis er síðan 
áætluð í júní 2016 og efnisverð alls er um 740 mkr (efnisverð er um 5,2 - 5,4 milljónir EURO)  

4. Útboðsgögn fyrir byggingu bakkans er á lokastigi og miðað er við að útboðið verði auglýst nú í lok febrúar. Hér 
er um stórt útboðsverkefni að ræða sem samkvæmt lögum um opinber útboð skal auglýsa á Evrópska 
efnahagssvæðinu. Gögn eru á ensku og útboðsform verður opið útboð þar sem að gögnum verður dreift á 
tölutæku formi til bjóðenda og tilboðstími þá tveir mánuðir. Miðað er við að opnun tilboða verði í lok apríl og 
verksamningur gerður í maí og upphaf verks í júní 2016. Verki er skipt upp í 3 verkáfanga og heildarverktími 
áætlaður um 3 ár. Verkið er stórt verk í hafnagerð og til verks þarf ýmis tæki og tól sem ekki eru til hér og þarf 
að flytja sérstaklega til landsins. Suma verkhluta er verið að vinna í fyrsta sinn hér á landi svo sem rekstur á 
samsettu þili, rekstur stálbita undir sporbita og endarekstur þeirra í klöpp. Fergja þarf alla verkáfanga 
bakkagerðar sem tekur langan tíma og stýrir að vissu marki framgangi framkvæmda. Þar sem að mörg atriði 
varðandi skipulag og frágang lands og mannvirkja á baksvæðum bakka, veitukerfi og fl eru í dag óljós þá er á 
þessari stundu ekki hægt að bjóða verkið út sem heildarverk. Undanskilja þarf því ýmsa verkþætti við 
yfirborðsfrágang í útboðinu. Til sérstaks útboðs á veitutengingum og yfirborðsfrágangi þarf því að koma síðar.  

5. Verkeftirlit og verkumsjón á byggingu bakkans er um margt sérhæft verk þar sem að til staðar þarf að vera 
þekking á þilrekstri, á jarðfræðilegum forsendum og rannsóknum á staurarekstri og burðarþolsmælingum á 
stálstaurum. Álagsmæla þarf alla staura auk reglubundins eftirlits með magntökum og mælingum. Góð 
samskipti þurfa að vera við hönnuði á verktíma því að mælingar eru í raun hluti af hönnun mannvirkjanna og 
niðurstöður rannsókna hafa bein áhrif á framkvæmd. Miðað er við að verkeftirlit og verkumsjón verði boðin út 
samhliða útboði bakkagerðar. 

6. Útboðshönnun yfirborðsfrágangs og veitukerfa þarf að vinnast í beinu framhaldi þannig að útboð þess verks 
getið orðið þegar að bakkagerð er hafin. Það verkefni yrði samstarfsverk við Eimskip og kostnaður skiptist á 
milli aðila. 

7. Áður en kemur að undirbúningi að yfirborðsfrágangi og veitukerfum þarf að ljúka gerð deiliskipulags fyrir 
aðliggjandi svæði, ákvarða afmörkun farmstöðvar og lóðamörk hennar til framtíðar. 

8. Við verklok á byggingu hafnarbakkans á árinu 2019 þarf dýpkun aðsiglingar og snúningssvæðis bakka að vera 
komin vel á veg þannig að notkun bakka geti hafist um leið og yfirborðsfrágangi bakka er lokið. 
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