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Samantekt um viðlegur og afnot af hafnarmannvirkjum í Gömlu höfninni 
 

Samantekt þessi er sett fram til þess að gefa mynd af þeirri starfsemi sem fram fer í Gömlu höfninni, 
hvaða starfsemi er möguleg miðað við lengdir hafnarbakka, dýpi í viðlegum og hvaða þróun geti átt 
sér stað á næstu árum. 
 
Gömlu höfninni má skipta upp í tvö hafnarsvæði, Vesturhöfnina og Austurhöfnina, sem eru innan 
Norðurgarðs og Ingólfsgarðs og síðan er Eyjargarður út af Örfirisey. Innri höfninni er í samantekt 
þessari skipt upp í númeruð svæði, sem sjá má á myndinni hér að neðan: 
 

 
Austurbugt - svæði 1. 
Austurbugtin er hafnarsvæði sem skýlt er af Ingólfsgarði sem er gamalt hafnarmannvirki að hluta frá 
árunum 1915 - 1917 en síðan stækkað og aukið með stálþilsbryggju um miðja síðustu öld. 
Stálþilsbryggjan er komin til ára sinna en er nýtanleg sem skjólmannvirki næstu áratugina án þess að 
fara þurfi í verulega endurnýjun á mannvirkinu. Í Austurbugt eru flotbryggjur sem nýttar eru af 
Siglingafélagi Reykjavíkur - Brokey frá maímánuði og fram í september. Sérstakt samkomulag er í gildi 
milli Brokeyjar og Faxaflóahafna sf. um viðlegugjöld, hlutverk Brokeyjar við móttöku á skútum (m.a. 
gestaskútum) og eftirlit með skútum sem liggja í Austurbugt. Yst við Ingólfsgarð er flotbryggja sem 
Faxaflóahafnir sf. settu þar út árið 2013, en bryggjan er notuð fyrir erlendar gestaskútur að 
innanverðu og fyrir báta í hvala- og náttúruskoðun að utanverðu, en þeir geta tekið farþega þar um 
borð eða skilað frá borði. Í gildandi deiliskipulagi er gert ráð fyrir reit á Ingólfsgarði fyrir þjónustuhús - 
eða "klúbbhús" fyrir Brokey. Rými er í Austurbugtinni fyrir aðra flotbryggju ef þörf verður síðar fyrir 
aukna aðstöðu fyrir skútur. 
 
 
 



2 
 

Norðurgarður - svæði 2.  

HB Grandi hf. er með viðlegu, löndun og 
lestun á frystum fiski við Norðurgarð. 
Hafnarbakkinn er nýtt mannvirki sem byggt 
var á árunum 2001 - 2002 að undanskildum 
innsta hluta viðlegunnar, sem er gömul 
trébryggja. Sú bryggja bíður endurnýjunar 
og er í áætlun Faxaflóahafna sf. gert ráð 
fyrir þeirri framkvæmd á árinu 2017 en þá 
er reiknað með nýjum stálþilsbakka í stað 
núverandi trébryggju. Hafnarbakkinn við 
Norðurgarð var byggður með það fyrir 
augum að geta mætt auknum og breytilegum ristu- og stærðarþörfum skipastóls HB Granda hf. í 
framtíðinni. Dýpi við Norðurgarðinn er gott og þar hægt að mæta djúpristustu skipum sem hægt er 
að taka inn í Gömlu höfnina. HB Grandi hf. hefur einnig notað Síldarbryggjuna (sem er við 
Norðurbugt) til löndunar og sem viðlegu. Frystitogarar (3) HB Granda hf. og ísfisktogarar (4) 
fyrirtækisins landa allt árið um kring fiski við bryggjuna, en svonefndir "tramparar" eða "brettaskip" 
sækja þangað frystar afurðir. Nú hefur HB Grandi hf. tekið ákvörðun um endurnýjun skipa sinna, en 
samið hefur verið um smíði þriggja togara og tveggja uppsjávarveiðiskipa. Þá hefur fyrirtækið lagt 

fram hugmyndir að lóðaþörf á Akranesi, sem eru til 
skoðunar.  
  
Norðurbugt - svæði 3. 

Í Norðurbugt er aðstaða fyrir 28 smábáta við flotbryggjur, 
sem þar voru settar upp árið 2011. Aðstaðan var sett upp til 
að mæta aukinni ásókn smábáta í Suðurbugt og til þess að 
skapa smábátasjómönnum betri aðstöðu m.a. með tilliti til 
nálægri aðstöðu í verbúðunum á Grandagarði. Þar er einnig 
afgreiðsla á olíu til smábáta. 
 
 

Grandabryggja og Grandabakki - svæði 4. 

Grandabryggja frá Norðurbugt að Bótarbryggju er fyrir löndun úr togurum og bátum. Öll þessi 
hafnarmannvirki voru byggð um miðja síðustu öld og þau komin að fótum fram varðandi aldur ástand 
og möguleg afnot. Á árunum 2005 - 2007 voru þessi hafnarmannvirki öll endurnýjuð og þar er nú 
hægt að taka við öllum stærðum af fiskipum bæði varðandi stærð og ristu þeirra, m.a. hefur Ögurvík 
hf. þar aðstöðu fyrir Vigra og Fiskkaup hf. aðstöðu fyrir Kristrúnu I. Þá er afla sem fer á fiskmarkaðinn 
í Bakkaskemmu landað við Grandabakka. 
Sunnan Grandabakka eru tvær trébryggjur, Verbúðabryggjur sem notaðar eru til viðlegu fyrir stærri 
báta. Ástand tveggja þessar trébryggja er gott og voru þær á sínum tíma endurbyggaðar fyrir um 
tuttugu árum. Segja má að þessar bryggjur séu dæmi um þær trébryggjur sem hér voru áður en eru 
nú flestar horfnar.  

 
Til þess að Gamla höfnin sé lifandi fiskihöfn er mikilvægt að aðstaðan til löndunar á fiski við 
Norðurgarð, Grandabryggju, Grandabakka og Bótarbryggju sé eins góð og kostur er. Þar er ekki hægt 
að gera ráð fyrir annarri umferð eða starfsemi, en þeirri sem á beint erindi vegna fiskflutninga, 
útgerðar og þjónustu við fiskiskip. 
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Vesturbugt - svæði 5. 

Svæðið afmarkast af bryggju við Sjóminjasafnið, 
sem notuð er til viðlegu fyrir Óðinn og Magna 
annars vegar og flotbryggju út af Hlésgötu hins 
vegar. "Safnabryggjan" er gömul trébryggja sem 
komin er til ára sinna, við bryggjuna er verið að 
tengja göngubryggju með Sjóminjasafninu. 
Verbúðabryggjan er í upprunalegu ástandi og 
mannvirkið komið fram yfir sinn lífaldur. 
Bryggjan er notuð til geymslu skipa tengd 
Sjóminjasafninu. Þau skip eru aftur á móti fest 
við sérstökum umbúnaði í bryggjunni til öryggis 
því að gamla trébryggjan hefur ekkert hald.  
Inn í Vesturbugtinni er ný flotbryggja, sem ætluð er til haftengdrar ferðaþjónustu. Þá er austan við þá 
bryggju flotbryggja, sem verður endurnýjuð á árinu 2015, en sú bryggja mun einnig þjóna haftengdri 
ferðaþjónustu og þarf að geta tekið við stærri og þyngri bátum, sem nú eru að koma fram. 
 
Ægisgarður - svæði 6. 

Ægisgarður og slippasvæðið eru nátengd hvað starfsemi varðar. Starfsemi slippsins er á svæðinu 
vestan Ægisgarðs og Ægisgarðurinn er ýmist notaður fyrir viðlegu skipa sem tekin eru upp í slippinn, 
eða önnur skip allt að 110 metrar að lengd. Næst landi að vestanverðu er viðlega Hvalbátanna 
tveggja sem eftir eru í Gömlu höfninni, en áður voru þeir fjórir í einni viðlegu. Tveimur bátanna hefur 
verið lagt í fjöru austan við hvalstöðina í Hvalfirði, en hinir tveir liggja frá september til maímánaðar 
við Ægisgarð og tengdir hitaveitu þar. Ægisgarðurinn í heild er 140 metra löng viðlega á báðum 
hliðum garðs og getur tekið við skipum allt að um 130 metra lengd ef ekki væru önnur skip við 
bryggju. Um leið er Ægisgarðurinn helsta og í raun eina bryggjan hér í Gömlu höfninni sem þjónað 
getur skipaviðgerðum á sjó. 
 
Suðurbugt - svæði 7. 
Syðst við austanverðan Ægisgarð og í bugtinni fyrir framan verbúðirnar við Geirsgötu er megin 
athafnasvæði haftengdrar ferðaþjónustu, en þar eru að auki nokkrir smábátasjómenn með viðlegu 
fyrir báta sína. Á svæðinu eru 7 fyrirtæki með aðstöðu, en stærst þeirra eru Hvalaskoðun Reykjavík 
ehf. og Sérferðir ehf. Hvalaskoðun Reykjavík ehf. er með aðstöðu við hluta Ægisgarðs og svonefndan 
"Brimbrjót", en Sérferðir ehf. eru með pláss við "Brimbrjótinn", flotbryggju út af verbúðunum og 
flotbryggju með landi að austan verðu, en sú bryggja var sett út árið 2012 og ætluð stærri bátum og 
þá sem föst einkalega. Flotbryggjur í Suðurbugt voru á sínum tíma settar þar fyrir um 25 árum síðan. 
Þá voru þær fyrst og fremst hugsaðar fyrir trillur og smærri báta. Afnot í dag eru talsvert mikið önnur, 
fyrst og fremst ferðaþjónustengd með stærri bátum og auknum kröfum um aðgengi og allan 
umbúnað. 
 
Svæðið frá Sjóminjasafninu að Suðurbugt, að 
undanskilinni starfsemi slippsins, er svæði sem 
þróast getur fyrir haftengda ferðaþjónustu. 
Ægisgarð má einnig nota til að taka á móti allt að 
120 - 130 metra skipum og var áður nýttur til 
móttöku skemmtiferðaskipa og sérstakra gesta-
heimsókna. Dæmi um slíkt var leiðtogafundurinn í 
Höfða, koma Brittaníu og fl. Um nokkra hríð hefur 
verið til skoðunar hvernig skipuleggja megi svæðið 
í Suðurbugt betur og aðstöðu þeirra sem eru með viðlegu við "Brimbrjótinn". Efsti hluti Ægisgarðs 
tengist þessum vangaveltum, en sem stendur er Suðurbugtin fullsetin, en nokkur vandkvæði hafa 
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skapast þar sem ferðaþjónustuskipin hafa stækkað, en hefðbundnar flotbryggjur henta illa bátum og 
skipum yfir ákveðinni stærð. 
 
Grófarbakki - svæði 8. 

Svæðið afmarkast af um 70 metra viðlegu við svonefnt "Brimhús" og er nýtt sem viðlega fyrir togara. 
 
Miðbakki - svæði 9. 

Við Miðbakkann er unnt að leggja skipum allt að 170 metra löngum. Að sumri til hefur bakkinn verið 
notaður fyrir skemmtiferðaskip sem komast inn í Gömlu höfnina, en að vetri til hefur bakkinn verið 
notaður fyrir ýmis þjónustuskip svo sem dönsku varðskipin og löndun úr togurum í kringum 
sjómannadag, jól og áramót þegar allur togaraflotinn kemur til hafnar. Reiknað er með að smærri 
skemmtiferðaskipum fari fjölgandi á komandi árum og bakkinn því mikilvæg viðlega fyrir þau skip auk 
þess sem nálægð við miðborgina skilar farþegum á það svæði. Alls komu 24 skemmtiferðaskip að 
Miðbakka á árinu 2014 með um 6000 farþega. Árið 2015 eru alls bókuð 31 skip með um 8800 farþega 
á Miðbakka. Miðbakkinn er um leið sú hafnaraðstaða hér í Gömlu höfninni sem tekið getur við hvað 
djúpristustu skipum og um leið er hann viðhafnarhafnarbakki hafnar fyrir ýmsar skipakomur svo sem 
gestaheimsóknir og fl. 
 
Austurbakki - svæði 10. 

Síðustu árin hefur Austurbakki verið notaður fyrir viðlegu lóðs- og dráttarbáta Faxaflóahafna sf. (við 
svonefnda "Sléttu"), og fyrir viðlegu Sæbjargar, sem er Björgunarskóli sjómanna. Síðustu misseri 
hefur Björgunarskóli sjómanna skoðað hugmyndir um aðra staðsetningu skólans og af hálfu 
Faxaflóahafna sf. hefur jafnframt verið skoðað hvort finna megi Sæbjörgu heppilegri staðsetningu. Þá 
hefur þeirri hugmynd verið velt upp hvort sameinuð skrifstofu- og þjónustuaðstaða Faxaflóahafna sf. 
í Sundahöfn með aðstöðu fyrir lóðs- og dráttarbátanna við vesturenda Skarfabakka gæti verið 
hagkvæmur kostur. Ef Austurbakki yrði til reiðu fyrir aðra viðlegu en nú er þá mætti skoða þar viðlegu  

smærri skemmtiferðaskipa, stærri skemmtibáta (snekkjur) eða fyrir haftengda ferðaþjónustu. Í dag 
eru 8 „minni“ skip með alls um 1900 farþega bókuð á Skarfabakka sem hefðu stærðar sinnar vegna 
komist að Austurbakka eða Faxagarð. Af hálfu Faxaflóahafna sf. hefur áhersla verið lögð á það að 
athafnarými á Austurbakka verði að vera nægjanlegt til þess að þar verði unnt að vera með skip í 
viðlegu og þá þjónustu sem því fylgir. 
 
Faxagarður - svæði 11. 

Við Faxagarð hafa um árbil legið skip ríkisins, Landhelgisgæslunnar og Hafrannsóknarstofnunar. 
Tekjur af þessum skipum eru takmarkaðar, en aðstaðan sem þessi skip hafa er mjög góð og 
áhugaverð til frekari þróunar. Við Faxagarð mætti t.d. leggja smærri skemmtiferðaskipum og 
snekkjum.  
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Eyjargarður. 
Allur olíu- og eldsneytisinnflutningur fer fram á Eyjargarði eða um 407 þús. tonnum á ári. Stærstur 
hluti þessa eldsneytis fer á höfuðborgarsvæðið, en skip leggjast einnig að Eyjargarði til að taka olíu. 
Að Eyjargarði geta lagst um 220 metra löng skip með um 12,5 metra djúpristu. Á síðasta áratug 20. 
aldar var ákveðið að sameina allar olíubirgðastöðvar innan Reykjavíkur í Örfirisey, en með því voru 
m.a. lagðar niður stöðvar í Skerjafirði og í Laugarnesi. Á árinu 2007 var unnin ítarleg öryggisskýrsla af 
fyrirtækinu COWI, og hafa Olíudreifing ehf. og Skeljungur hf. endurbætt öryggismál stöðvarinnar í 
samræmi við þær ábendingar og athugasemdir sem þar komu fram. Varðandi alla aðstöðu olíuskipa 
við Eyjargarð, móttöku þessara skipa og öryggi þeirra þá er aðstaðan þar í dag mjög góð. 
 
Um 745 skip yfir 100 brt. koma í Gömlu höfnina á ári hverju og um 300 leggjast að Eyjargarði. Að auki 
eru um 75 smábátar undir 100 brt. með viðlegu í Gömlu höfninni. Viðlegurými fyrir stærri skip (130 - 
170 metra löng) er takmarkað og mikilvægt að skerða ekki bakkarými sem takmarkaði frekar komur 
þessara skipa. Þá er mikilvægt að aðstöðunni í Vesturhöfninni fyrir fiskiskip verði ekki teflt í tvísýnu. Í 
Vesturbugt, Suðurbugt, við Austurbakka, Miðbakka og Faxagarð má sjá fyrir sér þróun sem styrki 
haftengda ferðaþjónustu hvort heldur er hvala- og náttúrulífsskoðun eða smærri skemmtiferðaskip. Í 
tengslum við baksvæði Miðbakka mætti sjá fyrir sér starfsemi, sem myndi bæta aðstöðuna fyrir 
móttöku á skemmtiferðaskipum, en um leið tengjast miðborgarstarsemi á einhvern hátt. Ástand og 
allur frágangur hafnarmannvirkja er góður, lokið er dýpkun hafnar, fráveitumál komin í gott horf og 
öll ásýnd mannvirkja og starfsemi boðleg jafnt innlendum sem erlendum gestum. 

Allnokkur þróun hefur átt sér stað í viðlegu og komum skipa í Gömlu höfnina og svo mun eflaust 
verða áfram. Móttakan hefur sín stærðartakmörk, en á ári hverju koma þar skip sem setja lit á 
umhverfið svo sem erlend skólaskip og seglskip. Búa þarf þannig í haginn að slíkt verði áfram hlutverk 

Gömlu hafnarinnar. 
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