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Samantekt frá fundi fulltrúa Minjasafns Reykjavíkur, Faxaflóahafna sf., 
MND félagsins á Íslandi og Samtökum endurhæfðra mænuskaddaðra. 

 
Fundurinn var haldinn í Sjóminjasafninu Víkinni mánudaginn 24. nóvember 2014 og hófst kl. 13:00. 
Mættir: 
Guðbrandur Benediktsson, Minjastofnun Reykjavíkur 
Sigrún Ólafsdóttir, Minjastofnun Reykjavíkur 
Gísli Gíslason, Faxaflóahöfnum sf. 
Helgi Laxdal, Faxaflóahöfnum sf. 
Hermann Bridde, Faxaflóahöfnum sf. 
Guðjón Sigurðsson, MND 
Arnar Helgi Lárusson, SEM 
 
GG hafði inngang að tilefni fundarins, sem til var boðað vegna aðgengis hreyfihamlaðra út í Viðey.  
Hann rakti aðeins forsöguna og það sem gert hefði verið í tengslum við fyrri umræðu um málið.  GG 
nefndi að á eldra aðalskipulagi hefði verið gert ráð fyrir göngubrú úr Gufunesi í austurenda Viðeyjar, 
en um 600 metrar væru á milli eyjarinnar og lands og fremur grunnt. Ekki er gert ráð fyrir þeirri 
tengingu í nýju aðalskipulagi.  GG nefndi einnig að sá háttur hefði verið hafður á við framkvæmdir að 
Faxaflóahafnir sf. önnuðust framkvæmdir við viðlegumannvirkin í Skarfavör og Bæjarvör, en með 
samningi við Reykjavíkurborg um greiðslu kostnaðar eða hluta kostnaðar.  HB og HL fóru yfir 
aðstæður og útskýrðu það sem gert hefur verið í mannvirkjunum í Skarfavör og Bæjarvör, áhrif 
veðurs og sjávarhæðar o.fl.   
 
GS og AHL útskýrðu að þar sem opinberir 
viðburðir væru auglýstir úti í Viðey þá væri 
eðlilegt og í samræmi við ákvæði reglugerða og 
laga óhjákvæmilegt að aðgengi fatlaðra væri 
viðunandi.  Ef ekki væru opinberir viðburðir þar 
giltu önnur sjónarmið. 
 
HL og HB fóru yfir myndir og teikningar að 
aðstöðunni eins og hún er í dag.  Meginatriðin 
eru þessi: 
 
Mannvirki í Skarfavör: 
Landgangur var lagfærður fyrir nokkrum árum en á flóði er landgangurinn láréttur.  Á hálfföllnu er 
hallinn um 16-17° og á mestu fjöru um 21°.  Miðað er við að halli fyrir hjólastól þegar aðstoðarmaður 
er með í för sé 11° en án aðstoðar 6°.  GS spurði hvort unnt væri að setja hvíldarpall um miðbik 
landgangsins. 
Farið var yfir þá möguleika sem væru fyrir hendi og eftirfarandi nefnt: a) Færa flotbryggjuna utar. b) 
Lengja landganginn. c) Lækka stöpul á landi.  Með eftirfarandi aðgerðum er mögulegt að minnka halla 
landgangsins þó svo að á mestu fjöru geti verið erfitt að ná 11°halla.  Af hálfu Faxaflóahafna sf. verður 
málið skoðað og gerð mynd af útfærslunni þannig að unnt sé að meta árangurinn.   
 
Nýtt þjónustuhús í Skarfavör:  
Af hálfu Reykjavíkurborgar er verið að undirbúa byggingu á nýju þjónustuhúsi vegna ferða út í Viðey.  
GS og AHL spurðu um aðgengismál í því húsi.  GB mun spyrjast fyrir um málið. 
 
Bátar sem sigla milli lands og Viðeyjar: 
Ljóst er að þeir bátar sem sigla milli lands og Viðeyjar geta ekki tekið hjólastóla beint um borð.  Til 
þess að svo verði þarf að taka úr borðstokki bátanna og setja hlið sem yrði í dekkhæð.  Slík aðgerð 
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þarf ekki að vera flókin, en GB mun skoða orðalag útboðsgagna frá síðasta útboði siglinganna - og 
spyrjast fyrir um möguleika á að þetta verði 
gert. 
 
Mannvirki í Bæjarvör: 
HB greindi frá tilurð mannvirkjanna, ástandi 
þeirra og gerð.  M.a. var mismunur flóðs og 
fjöru nefndur, ókyrrð við flotbryggjurnar og lítið 
svæði til úrlausnar.  Hann sýndi myndir af því 
hvernig "hnallur" var settur á enda 
flotbryggjunnar sem farþegar stíga upp á til að 
komast í land.  Með því að unnt sé að ganga 
beint í land af dekki báta þá þyrfti þessi 
"hnallur" að víkja.  HB greindi frá því að halli á 
landgangi á mesta flóði væri enginn en á fjöru 
um 30°. 

Rætt var um möguleika á að nýta krana sem Reykjavíkurborg á og nýtir á bryggjunni til að flytja 
varning til og frá eyjunni.  Mættir voru sammála um að mögulegt væri að skoða nýtingu kranans en 
þá þyfti að gera breytingar á honum, ef unnt er, og ganga úr skugga um að regluverki varðandi öryggi 
væri fólks væri uppfyllt.  Þá var rætt um hvort unnt væri að færa efri hluta landgangsins nær landi og 
minnka þannig hallann á landganginum.   
Mættir voru sammála um að vankantar væru á flestum lausnum en ákveðið að skoða betur hvort ekki 
finnist viðunandi lausn Viðeyjarmegin.  GS og 
AHL munu fara yfir þau gögn sem sýnd voru á 
fundinum og kanna hvað megi gera og hvernig.  
 
GG nefndi að af ýmsum ástæðum yrði 
væntanlega að gera ráð fyrir aðstoð við fatlaða 
eða hreyfihamlaða sem færu út í Viðey og 
spurning hvort staðarhaldarar bjóði upp á slíka 
aðstoð. Sérstaklega ætti þetta við þegar 
opinberir viðburðir eru í eyjunni - hvort heldur að 
sú aðstoð væri veitt af starfsmönnum borgar eða 
áhafnar á þeim bátum sem sigla út í Viðey.  AHL 
taldi ekkert að því að aðstoð væri veitt í þessum 
ferðum en benti jafnframt á að um 7000 
einstaklingar á Íslandi væru alfarið bundnir við 
hjólastóla og aðrir 7000 væru hreyfihamlaðir og þyrftu að hjólastól að halda.  Því væri mikilvægt að 
hreyfihamlaðir hefðu aðgang að stöðum þar sem opinberir viðburðir fari fram. 
 
Niðurstaða fundarins var eftirfarandi: 
a) Faxaflóahafnir sf. skoði útfærslur sem minnkað geta hallað landgangs í Skarfavör. 
b) GB skoði stöðu mála og möguleika á því að gengið sé um borð og frá borði í dekkhæð báta. 
c) GB spyrjist fyrir um útfærslu á nýju þjónustuhúsi í Skarfavör. 
d) GS og AHL skoði valkosti varðandi útfærslur í viðlegumannvirkjum í Viðey. 
 
Þegar ofangreint liggur fyrir verði að nýju boðað til fundar til að fara yfir þær lausnir sem eru á 
málinu. 
Meðfylgjandi samantekt þessari eru myndir af aðstöðunni í Viðey. 
Fundi aðila lauk kl. 14:10. 
Gísli Gíslason, hafnarstjóri. 
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