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1. Samantekt 

 

 Reikna má með að slippurinn í Gömlu höfninni þurfi á miklum endurbótum að halda innan 

næstu 10-15 ára ef halda á starfseminni áfram í Reykjavík. 

 

 Þróun Gömlu hafnarinnar í Reykjavík og deiluskipulag svæðisins gera ekki ráð fyrir starfsemi 

skipaviðgerða á svæðinu í náinni framtíð. Því þarf að skoða aðrar lausnir ef viðhalda á 

iðnaðinum í Faxaflóanum í framtíðinni. 

 

 Nokkur upptökumannvirki eru í notkun á landinu í dag en það eru m.a. þrjár flotkvíar, tvær 

skipalyftur, fjórar dráttarbrautir og einn yfirbyggður slippur. Þau geta þjónustað flesta togara 

landsins en fá kaupskip. 

 

 Grundartangi er talinn vera heppilegur fyrir framtíðarskipaverkstöð. Í dag er gert ráð fyrir um 

5-10 ha iðnaðarsvæði vestast í landi Klafastaða sem nýta má undir skipaverkstöð. 

 

 Talið er heppilegast að niðursprengd þurrkví með innanmál 230 m x 35 m x 15 m ásamt einni 

dráttarbraut til að byrja með verði byggð á Grundartanga.  

 

 Gera þarf athuganir á berginu á Grundartanga, bæði með því að skoða jarðfræðileg gögn og 

með því að bora tilraunaborholur, til þess að fá frekari vitneskju um heppilegt mannvirki á 

svæðinu. Fimm holur hafa verið boraðar og er skýrslu um niðurstöður þeirra beðið.  

 

 Aðrar framkvæmdir og mannvirki sem fylgja skipaverkstöð eru lóðargerð, gatnagerð, 

setningsbryggja, sjóvarnargarður, viðlegubakki og önnur aðstaða eins og þjónustuhús. 

 

 Gróft mat á heildarkostnaði við byggingu upptökumannvirkja, hafnaraðstöðu og annarra 

framkvæmda sem koma til vegna þeirra er í kringum 7 til 9 milljarðar kr.  

 

 Athuga skal að hér er ekki lagt mat á rekstrarforsendur skipaverkstöðvarinnar. 
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2. Inngangur 

Skipaviðgerðir og smíði á Íslandi eru mikilvægur hluti af innlendum iðnaði. Skipaverkstöðvar eru 

reknar í nokkrum höfnum hér á landi og geta einhverjar þeirra þjónustað flest íslensk fiskiskip og 

togara. Hins vegar er þróunin sú að íslensk skip eru óðum að stækka sem með tíð og tíma mun 

mögulega leiða til minnkandi þjónustustigs við stærri skip. Í Reykjavík hafa skipaviðgerðir verið við líði 

í rúma öld og setja í dag mikinn svip á Gömlu höfnina. Þær brautir sem enn eru í notkun eru hins 

vegar barn síns tíma varðandi stærð og er þróunin sú að á einhverjum tímapunkti á næstum árum 

þurfi starfsemin að víkja af svæðinu og flytjast annað. Grundartangi er sá staður sem talinn hefur 

verið heppilegastur fyrir framtíðar skipverkstöð og hefur þegar verið hafist handa við ýmsa 

þróunarvinnu tengda því. 

Uppbygging skipaverkstöðvar á Grundartanga er í samræmi við líftíma slippsins í Reykjavík sem og þá 

átt sem Gamla höfnin í Reykjavík er að þróast í. Eðlilegur líftími dráttarbrauta er yfirleitt á bilinu 40 til 

50 ár. Dráttarbrautirnar sem nú eru í notkun í Gömlu höfninni í Reykjavík eru vart taldar eiga meira 

en 10 til 15 ár eftir af eðlilegum líftíma eða þar til verulegar endurbætur eða endurnýjanir þurfa að 

eiga sér stað auk þess sem þær eru að verða of litlar fyrir sum íslensk skip. Í landi Klafastaða á 

Grundartanga er skipulögð lóð sem sérstaklega er ætluð fyrir skipaviðgerðastarfsemi í framtíðinni. 

Bygging skipaverkstöðvar hefur fleira í för með sér en upptökumannvirkin sjálf þar sem vinna þarf 

lóðina, götur og ýmis hafnarmannvirki eins og setnings- og viðlegubryggju. Mikilvægt er að skoða alla 

vinkla málsins og þá möguleika sem til staðar eru. Niðursprengd þurrkví er þó talin vera heppilegasti 

kosturinn, miðað við greiningarvinnu fyrirtækisins Stálsmiðjan – Framtak ehf. en þeir reka núverandi 

slipp í Gömlu höfninni. Grunnmarkmiðið með greinagerð þessari er að fara yfir þá verkþætti sem 

snúa að forvinnu og undirbúningi fyrir byggingu þurrkvíar og uppsetningu einnar dráttarbrautar á 

Grundartanga ásamt því að leggja fram gróft mat á helstu kostnaðarliðum. 
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3. Núverandi upptökumannvirki 

Upptökumannvirki á Íslandi geta ekki þjónustað flest flutningaskip og stærstu fiskiskip innlenda 

flotans. Einnig velja sum fyrirtæki að senda skip sín erlendis í endurnýjun í stað þess að nýta þá 

innlendu þjónustu sem í boði er. Það er meðal annars vegna þess að stór tæknifyrirtæki erlendis geta 

oft á tíðum annast alla þætti endurnýjunar sem stundum er ódýrara fyrir skipaeigendur en að þurfa 

að leita til margra aðila hérlendis. Skipaviðgerðir á Íslandi eru hins vegar mjög mikilvægar fyrir 

hagkerfið, innlenda tækniþekkingu og þjónustustig skipaverkstöðva. Þær hafa skapað mörg störf og 

hagsæld í gegnum tíðina svo mikilvægt er að geta boðið íslenskum skipaflota upp á þjónustu hér 

innanlands sem er samkeppnishæf við erlenda þjónustu hvað varðar tíma, gæði og verð. Gengi 

íslensku krónunnar hefur einnig mikil áhrif á það hvort íslenskir skipaeigendur kjósi að leita út fyrir 

landsteinana að viðgerðaþjónustu eða nýti sér innlendan markað. Sveiflukennt gengi orsakar að 

samkeppnisstaða innlenda iðnaðarins gagnvart erlendum verður erfið. Í greiningu Sjávarklasans frá 4. 

nóvember 2013 er tekið fram að mikill vöxtur sé hjá íslenskum tæknifyrirtækjum sem sérhæfi sig í 

búnaði fyrir skip. Einnig kemur þar fram að meðalaldur íslenska skipaflotans fari hækkandi sem hefur 

í för með sér að miklar fjárfestingar á skipum og búnaði standa frammi fyrir útgerðum á næstu árum. 

Mörg skipanna sem keypt verða þurfa á endurbótum á halda en talið er að þær muni velta að 

minnsta kosti 1-2 milljörðum kr. á ári, á næstu árum. Til þess að íslenskar skipaverkstöðvar geti náð 

sér í þessi verkefni er mikilvægt að skoða möguleikann á að koma upp nýrri skipaverkstöð hérlendis 

sem er samkeppnishæf við smærri evrópskar skipaverkstöðvar. Á Íslandi eru í dag starfræktir nokkrir 

slippir og flotkvíar, en stærstu mannvirkin eru í Reykjavík, í Hafnarfirði og á Akureyri. Til þess að gefa 

betri mynd af stærðargráðu skipaverkstöðvar sem byggja þarf á Íslandi er mikilvægt að fara yfir þau 

upptökumannvirki sem þegar eru til staðar. 

3.1. Gamla höfnin í Reykjavík 

Í Gömlu höfninni í Reykjavík hafa verið stundaðar skipaviðgerðir í um 100 ár. Árið 1902 var 

Slippfélagið í Reykjavík stofnað og dráttarbrautir þeirra settar upp. Á árunum 1992-1995 keypti 

Reykjavíkurhöfn allar lóðirnar ásamt dráttarbrautunum og öðrum búnaði. Lóðirnar og búnaðurinn 

hefur frá þeim tíma verið leigður rekstraraðila slippsins. Í dag rekur fyrirtækið Stálsmiðjan – Framtak 

ehf. slippinn í Reykjavík. Upptökumannvirkin samanstanda nú af tveimur dráttarbrautum, N og F 

braut, en þær eru upphaflega frá árunum 1946 til 1957. Ýmsar endurbætur á upptökumannvirkjunum 

hafa verið gerðar frá þeim tíma (Guðjón Friðriksson, 2013).  Í dag er upptökugetan 2.400 tonn í N 

brautinni og 1.200 tonn í F brautinni. 
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Tafla 1: Upptökugeta núverandi dráttarbrauta Stálsmiðjunnar – Framtaks ehf. 

Braut Lyftigeta [tonn] Lengd [m] Breidd [m] 
N 2.400 85 14 
F 1.200 60 12 

 

Eins og áður sagði má reikna með að um 10-15 ár séu eftir af eðlilegum líftíma brautanna. Þó hefur 

það mikil áhrif á líftímann hvers konar skip eru tekin í slipp en takmörkun á þyngd þeirra minnkar álag 

á brautirnar og gerir þeim kleift að nýtast lengur en ella. Það er hins vegar mikilvægt að bæta 

brautirnar og styrkja ef halda á skipaviðgerðum áfram í Gömlu höfninni í Reykjavík um ókomna 

framtíð. Ekki liggur nákvæmlega fyrir hver þróunin á fiskiskipum verður, en líklega munu þau stækka 

með tíð og tíma. Sem dæmi má nefna að tvö ný uppsjávarskip HB Granda, sem væntanleg eru til 

landsins á næsta ári, eru hvort um sig 17 m á breidd en N brautin tekur mest um 14 m breidd. Breidd 

skipanna er sá þáttur sem helst er takmarkandi fyrir getu upptökumannvirkja. 

3.2.  Önnur upptökumannvirki 

Helstu upptökumannvirkin eru í dag til staðar í Hafnarfirði, Vestmannaeyjum, á Akranesi, 

Neskaupstað og á Akureyri auk Reykjavíkur. Stærsta upptökumannvirkið er önnur flotkvíin í 

Hafnarfirði en hún getur þjónustað flesta togara íslenska flotans ásamt minni kaupskipum sem koma 

til landsins. Tafla 2 hér að neðan tekur saman helstu upplýsingar um innlend upptökumannvirki 

annars staðar en í Reykjavík. 

Tafla 2: Stærstu upptökumannvirki á Íslandi í dag.  

Staðsetning Gerð Lyftigeta [tonn] Lengd [m] Breidd [m] Djúprista [m] 

Akranes Skipalyfta 600 (tæp) 50 9,5  

Hafnarfjörður Flotkví 13.500 140 16,5 13 

Hafnarfjörður Flotkví 2.750 116 16 7 

Njarðvík Yfirbyggður slippur 800 53 10 3,5/5,4 

Vestmannaeyjar Skipalyfta 1200 45-60 12 6,5 

Akureyri Flotkví 5.000 122 23,3 6/8 

Akureyri Dráttarbraut 1 1.500 80 12 6,8 

Akureyri Dráttarbraut 2 150 40 9 5 

 

Eins og sjá má í Töflu 2 hér að ofan eru flotkvíarnar þrjár stærstu upptökumannvirkin hérlendis.  

Lengd og djúprista eru þó viðmið þar sem þyngd á hvern lengdarmeter er breytileg eftir skipum. Ný 

skipaverkstöð yrði að hafa meiri upptökugetu en þær sem fyrir eru hér á landi. 
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4. Upptökumannvirki á Grundartanga 

Líkt og áður kom fram er gert ráð fyrir að slippur Stálsmiðjunnar – Framtaks ehf. í Gömlu höfninni í 

Reykjavík eigi um 10-15 ár eftir af eðlilegum líftíma ef ekki kemur til verulegra endurbóta á búnaði. 

Miðað við núverandi deiluskipulag má auk þess reikna með því að slippurinn í Reykjavík verði 

einungis í Gömlu höfninni í takmarkaðan tíma í viðbót. Það er því ljóst að Stálsmiðjan – Framtak ehf. 

verður á einhverjum tímapunkti að flytja þann hluta starfseminnar annað.  

Með stofnun Faxaflóahafna sf. árið 2005 leit sú hugmynd dagsins ljós að Grundartangi myndi henta 

vel undir skipaviðgerðir. Sú greiningarvinna sem Stálsmiðjan – Framtak ehf. hefur unnið á verkefninu 

leiðir í ljós að þau mannvirki sem talin eru nauðsynleg til þess að þjóna áfram núverandi og 

framtíðarverkefnum skipaviðgerða verði að vera stærri en þau sem til staðar eru á landinu í dag. Eins 

og áður kom fram er stóra flotkvíin í Hafnarfirði með mestu upptökugetuna. Eftir að hafa skoðað 

stærðir skipa sem skráð eru hérlendis og flutningaskipa sem þjónusta Ísland telur Stálsmiðjan – 

Framtak ehf. að ný upptökumannvirki verði að geta ráðið við upptöku á a.m.k. 200 m löngum skipum 

með breidd allt að 32 m. Einnig verður að gera ráð fyrir athafnarými í upptökumannvirkjum til 

viðbótar við skipastærðina. Stærstur hluti íslenskra flutningaskipa eru innan við 200 m á lengd og 28 

m á breidd en upptökumannvirkin munu ekki geta þjónustað stór farþegaskip og líklega ekki 

olíuborpalla. Þó er ekki hægt að útiloka viðgerðir á olíuborpöllum þar sem slíkt var gert í Skálafirði í 

Færeyjum í ágúst sl. en þá var gert við 

olíuborpall í eigu Statoil. Hugmyndin er sú að 

bjóða fram samkeppnishæfa þjónustu við erlend 

fyrirtæki og eiga þá möguleika á að þjónusta 

erlend skip, t.d. þjónustuskip olíu- og 

gasiðnaðarins. Norðurhafssiglingar hafa einnig 

mikið verið í umræðunni síðustu misseri en slíkar 

siglingar gætu haft í för með sér tækifæri fyrir 

íslenskan skipaiðnað til að þjónusta þau skip ef upptökumannvirki af þessari stærðargráðu verður að 

veruleika. Stálsmiðjan – Framtak ehf. telur að niðursprengd þurrkví með innanmál 230 m x 35 m x 15 

m henti best ásamt dráttarbraut.  

Samkvæmt Stálsmiðjunni – Framtaki ehf. eru mikil samlegðaráhrif af rekstrareiningum fyrirtækisins 

en þær felast í skipaupptöku og viðgerðum, almennri stálsmíði, vélaviðgerðum og stórframkvæmdum 

ásamt sérhæfingu í díselkerfum véla. Tilboðsverk í upptöku skipa gefa oft á tíðum af sér afleidda 

vinnu. Með tilkomu stærri aðstöðu á Grundartanga en til er á landinu í dag er því líklegt að velta 

Mynd 1: Olíuborpallur til viðgerðar í Færeyjum. Myndin er 
fengin af heimasíðunni Oljan.  
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fyrirtækisins muni aukast töluvert. Auk þess eru nokkur fyrirtæki á Grundartanga sem bjóða fram 

þjónustu í rafmagni og vélum. Þessi fyrirtæki eru stoðir fyrir skipaverkstöð á svæðinu þar sem 

þjónusta þeirra getur minnkað þann tíma sem tekur að gera við skip, sérstaklega þegar mikið liggur 

við. 

Bygging niðursprengdrar þurrkvíar og dráttarbrautar á Grundartanga er stórt verkefni sem um leið 

kallar á önnur mannvirki. Hér á eftir verður farið yfir þá þætti sem skoða þarf fyrir ýmsar útfærslur á 

upptökumannvirkjum þó blanda af niðursprengdri þurrkví og dráttarbraut sé talinn vera heppilegasti 

kosturinn. 

 

4.1. Deiliskipulag 

Árið 2008 fékk Stálsmiðjan – Framtak ehf. úthlutaða lóð á Klafastaðavegi 2 á Grundartanga. Lóðin er 

4747 m2 og hefur fyrirtækið byggt þar 1192,9 m2 stórt verkstæði sem notað er vegna verkefna þess 

hjá stóriðjufyrirtækjunum í kring. Ef til þess kemur að skipaviðgerðir verði færðar á Grundartanga og 

byggð verði þurrkví með innanmál 230 m x 35 m er ljóst að lóðin þarf að vera stærri. Árið 2013 fékk 

Stálsmiðjan – Framtak ehf. vilyrði fyrir lóð undir upptökumannvirki en gert hefur verið ráð fyrir 

aðstöðu nýrrar skipaverkstöðvar vestast í landi Klafastaða á núverandi deiliskipulagi, Klafastaðavegi 

11. 

 

4.1.1. Samþykkt deiliskipulag 

Það samþykkta deiluskipulag sem nú er í gildi gerir ráð fyrir 31.509 m2 iðnaðarsvæði undir 

skipaverkstöð vestast í landi Klafastaða. Mál lóðarinnar eru um 192 m upp í land og um 136 m 

meðfram sjávarlínu en breikkar lengra inn í landið. Hér að neðan má sjá skjáskot af núverandi 

deiliskipulagi fyrir lóðina og svæðið í kring.  
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Mynd 2: Lóð nr. 11 í landi Klafastaða sem frátekin er fyrir skipaverkstöð. Skjáskot af deiliskipulagi. 

4.1.2. Breytingar á deiliskipulagi 

Þann 3. júlí 2014 sendi Stálsmiðjan – Framtak ehf. stjórn Faxaflóahafna sf. beiðni um breytingar og 

stækkun á þeirri lóð sem fyrirhuguð er fyrir upptöku skipa. Í beiðninni er óskað eftir nokkrum 

atriðum, meðal annars að lóðin nái að minnsta kosti 300 m upp í land í stað 192 m eins og raunin er 

nú og að form hennar verði rétthyrningslaga. Einnig er óskað eftir því að lengd meðfram sjávarlínunni 

verði um 135-150 m. Gera má því ráð fyrir að stækka þurfi lóðina undir upptökumannvirkin úr þeim 

31.509 m2 sem hún er í dag upp í að minnsta kosti 40.000 m2. Ef stækka á lóðina til vesturs er líklegt 

að Faxaflóahafnir sf. þurfi að kaupa viðbótarland og skipuleggja, sem felst bæði í aðal- og 

deiliskipulagi, en það er ferli sem tekur mörg ár. Því er hentugra að stækka til austurs enda hefur 

Aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar 2008-2020 sérstaklega verið breytt með þann möguleika í huga.  

Allar tillögur að breytingum á deiliskipulagi verða að vera í samræmi við gildandi  

Aðalskipulag Hvalfjarðarsveitar 2008-2020 nema að samsvarandi breytingar á aðalskipulagi verði 

gerðar samhliða. Sú aðalskipulagsbreyting sem samþykkt var í mars 2014 felur í sér stækkun 

iðnaðarsvæðis neðan Klafastaðavegar ásamt samsvarandi minnkun á athafnasvæði og hafnarsvæði. 

Breytingin mun að öllum líkindum taka gildi nú í ársbyrjun 2015. Hún er sérstaklega tilkomin vegna 

fyrirhugaðra upptökumannvirkja á svæðinu en samkvæmt skipulagsreglugerð nr. 90/2010 skal öll 

starfsemi á sviði skipaviðgerða vera á iðnaðarsvæði. Þetta þýðir að hægt sé að stækka lóðina undir 

skipaverkstöð verulega til austurs og norðurs. Það deiliskipulag sem nú er í gildi er því eldra en 

breytingin á Aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar 2008-2020. Þar sem því mun verða komið í kring í 

aðalskipulagi að stækkun lóðarinnar sé möguleg bæði til norðurs og austurs er ekki þörf á frekari 

breytingum eftir að núverandi samþykkt tekur gildi. Þegar tekin hefur verið endanleg ákvörðun um 
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stærð lóðarinnar er því nóg að breyta deiliskipulaginu í samræmi við hana. Þær lóðahugmyndir fyrir 

skipaverkstöð sem rætt hefur verið um og eru raunsæjar samræmast allar gildandi Aðalskipulagi 

Hvalfjarðarsveitar 2008-2020. 

4.2. Staðsetning, eignarhald og rekstrarform 

Faxaflóahafnir sf. eiga mikið landsvæði á Grundartanga til úthlutunar. Gert er ráð fyrir að lóðargjöld 

sem fáist af lóð skipaverkstöðvar muni samsvara kostnaði hafnarinnar við framkvæmdina. Áætlað er 

að árlegar tekjur af lóðaleigu Stálsmiðjunnar – Framtaks ehf. á Grundartanga verði líklega á bilinu 2,5 

til 3,5 milljónir króna miðað við gjaldskrá Faxaflóahafna sf. og núverandi stærð lóðar (3,15 ha) en 

samkvæmt gjaldskránni er árleg lóðarleiga 2,35% af lóðarmati. Ef niðursprengd þurrkví með innanmál 

230 m x 35 m verður fyrir valinu er hins vegar þörf á stærri lóð sem þýðir hærri lóðarleigu. 

 

Hvað rekstrarform varðar þá gerir Stálsmiðjan – Framtak ehf. ráð fyrir því að styrkja þurfi 

rekstrarforsendur og fá fleiri aðila til þess að koma inn í eigendahópinn. Ástæðan fyrir því er sú mikla 

fjárþörf sem verkefnið þarfnast en það getur einnig haft í för með sér að fleiri verkefni fáist og að 

samkeppnisstaðan bætist. Rekstraráætlun liggur ekki fyrir á þessu stigi en gerð hennar er í höndum 

þess aðila sem tekur að sér að byggja, eiga og reka skipaverkstöð á Grundartanga. 

 

4.3. Önnur fyrirtæki á Grundartanga 

Í dag starfa 13 fyrirtæki á Grundartanga, mörg þeirra í tengslum við stóriðjuna. Fjögur þeirra, GMR 

Endurvinnsla ehf., GT Tækni ehf., Hamar hf. og Héðinn hf., auk fyrirhugaðrar starfsemi Rafmiðlunar á 

Grundartanga eru fyrirtæki sem mögulega myndu geta þjónustað skipaverkstöð á svæðinu. Það er því 

ljóst að mikil samlegðaráhrif fyrirtækja eru á svæðinu sem nýtist einkar vel þegar t.d. koma á skipi 

hratt í gegnum viðgerðir eða þegar mikið álag er á starfsmönnum. Það er því mikilvægt að semja við 

önnur fyrirtæki varðandi mögulegt samstarf.  



 Skipaverkstöð á Grundartanga 

 

12 
 

5. Möguleikar skipaverkstöðvar 

5.1. Mikilvægi jarðfræðilegra upplýsinga 

Öll vitneskja og allar mælingar sem gerðar eru á berglögum á svæðinu eru forsendur fyrir grundun 

mannvirkjanna. Jarðfræðilegar upplýsingar hafa einnig áhrif á það hvers konar upptökumannvirki 

verði byggt, þ.e.a.s. flotkví, niðursprengd þurrkví, skipalyfta eða dráttarbrautir, og hvar á lóðinni best 

sé að staðsetja það.  

Berglög á Íslandi eru mjög breytileg og þó ýmsar jarðfræðilegar upplýsingar séu til staðar um ákveðin 

svæði þarf alltaf að bora tilraunaborholur í bergið þar sem fyrirhugaðar eru framkvæmdir á borð við 

þurrkví. Magn jarðfræðilegra upplýsinga sem til er um svæðið geta hins vegar lágmarkað þær 

mælingar sem gera þarf á jarðlögum áður en ráðist er í borun og þar með dregið úr kostnaði. Einnig 

geta þær hjálpað til við að ákvarða hnit borholanna og jafnvel fækkað nauðsynlegum borholum. Það 

er því mikilvægt að skoða vel þær upplýsingar sem þegar eru til um svæðið. Að auki þarf að leggja 

mat á þær upplýsingar sem fram koma í opnu grjótnámi við væntanlega lóð. Hér að neðan má sjá 

dæmigerða mynd af sýnum sem fást úr tilraunaborholum en myndin er fengin úr skýrslu um 

Sundahöfn sem Verkís vann fyrir Faxaflóahafnir sf. 

 

Mynd 3: Dæmigerð sýni úr tilraunaborholum. Sýnin koma úr klöpp í Sundahöfn. 

Frá gerð Hvalfjarðarganga eru til ýmsar jarðfræðilega upplýsingar um svæðið og er skýrslan frá 

Jarðfræðistofunni ehf. Hvalfjörður tunnel: Geological Investigation hentug heimild sem hægt væri að 
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nýta en hún er í eigu Spalar ehf. Hér að neðan er dæmi um mynd úr fyrrnefndri skýrslu. Myndin sýnir 

einfaldað jarðlagasnið gegnum Hvalfjörð og Akrafjall. 

 

Mynd 4: Einfaldað jarðlagasnið gegnum Hvalfjörð og Akrafjall. Mynd úr skýrslunni Hvalfjörður tunnel: Geological 

Investigation. 

Minnisblað jarðfræðingsins Ómars Bjarka Smárasonar hjá verkfræðistofunni Stapa sem sent var 

Faxaflóahöfnum sf. með minnisblaði frá Vegagerðinni 14. október sl. er einnig heimild. Það er skrifað 

út frá skoðunum sem Ómar gerði á jarðlögum á Akranesi og á Grundartanga. Vitneskja um berglög á 

svæðinu getur til dæmis haft áhrif á kostnað við niðursprengda þurrkví, þ.e.a.s. að ráðist sé í 

sprengingar á stað þar sem bergið er yngra og óþéttara en í kring. Það gæti haft í för með sér dýrari 

ráðstafanir hvað varðar þéttingu og byggingu innveggja þurrkvíarinnar. Ef hægt væri að nota sjálft 

bergið sem innveggi þurrkvíarinnar væri það mikill kostur, þó á þessu svæði sé það ólíklegt. Eins og 

staðan er í dag hafa fimm rannsóknarborholur verið boraðar og er skýrsla um niðurstöður þeirra 

væntanleg á næstunni. 

5.2. Niðursprengd þurrkví 

Gert er ráð fyrir að þurrkvíin sé austan megin á lóðinni en dráttarbrautin vestan megin. Ástæðan er 

sú að þjónustu- og viðlegubakka er einungis hægt að staðsetja austan megin og þarf þurrkvíin að vera 

við hann. Mynd 5 hér að neðan sýnir teikningu af hugmyndavinnu Stálsmiðjunnar – Framtaks ehf. á 

þurrkví og tveimur dráttarbrautum. Þó útfærslan sýni tvær dráttarbrautir við hlið þurrkvíarinnar er 

einungis stefnt að því að hafa eina dráttarbraut þar fyrst um sinn. Hins vegar er möguleiki á að bæta 

við annarri seinna meir. 
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Mynd 5: Hugmyndavinna Stálsmiðjunar - Framtaks ehf. um skipaverkstöð á Grundartanga. 

Líkt og sést á myndinni nær þurrkvíin mun lengra upp í landið en dráttarbrautirnar, en þurrkvíin er 

230 metrar að lengd og dráttarbrautin 85 metrar. Þurrkvíin er mikið mannvirki og ef henni yrði valinn 

staður austast á lóðinni, eins og á Mynd 5,  myndi það hafa í för með sér að leggja þyrfti veg ofan við 

hana til þess að komast á svæðið hjá dráttarbrautunum. Það lokar svæðinu töluvert af og lengir þann 

veg sem leggja þarf að lóðinni. Þó mikilvægt sé að vera sem næst viðlegubryggjunni eru aðrir ókostir 

við það, t.d. aukinn kostnaður við gatnagerð, möguleiki á óhentugara bergi og fleira.  

Þegar kemur að framkvæmdum þarf að setja upp dælur og dren í tvennum tilgangi. Í fyrsta lagi við 

sprengingu klappar að þurrkvínni og í öðru lagi fyrir almenna notkun hennar. Þær dælur og dren sem 

setja þarf upp við þurrkvína sjálfa eru notaðar til þess að dæla sjó úr kvínni þegar skip kemur til 

viðgerða en einnig fjarlægja þær það jarðvatn sem berst í þurrkvína. Stór og afskaplega mikilvægur 

hluti af þurrkvínni eru lokumannvirkin en þau þarf að hanna. Myndin hér að neðan er fengin af 

heimasíðu Beckett Rankine - Marine Consulting Engineers en hún sýnir dæmi um lokumannvirki. Þau 

lokumannvirki sem þyrfti á þurrkvína á Grundartanga gæti svipað til þessara mannvirkja. Virknin 

svipar til flotkvía en lokumannvirkin eru í raun tankar sem eru fylltir eða tæmdir eftir því hvort verið 

sé að opna eða loka fyrir skipi. 
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Mynd 6: Dæmi um lokumannvirki. Myndin er fengin hjá Beckett Rankine - Marine Consulting Engineers. 

Gæta þarf þess að nægilegt aðkomurými sé í kringum þurrkvína og dráttarbrautina en eins og 

teikningin frá Stálsmiðjunni – Framtaki ehf. á Mynd 5 sýnir er gert ráð fyrir 20 m á milli 

mannvirkjanna. Skoða þarf alla þætti, t.d. pláss fyrir krana, og hvort hægt sé að athafna sig í kringum 

hann. Einnig þarf að gæta þess að hægt sé að keyra í kringum mannvirkin og á milli þeirra, bæði á 

fólksbílum og flutningabílum.  

Áætlað er að kostnaður við kvíarstæðið sjálft og helstu þætti þurrkvíarinnar gæti verið um 3,2 

milljarðar kr. en helstu verkþættirnir eru: 

 Hönnun, rannsóknir og umsjón 

 Þéttiþil og bráðarbirgðalokur á byggingartíma  

 Sprenging kvíarstæðis og brottflutningur efnis 

 Botnsprengingar að kvíarstæði 

 Þétting innveggja, annar frágangur og búnaður 

 Lokumannvirki 

 Setningsbúnaður o.fl. 
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5.3. Flutningur og uppsetning á núverandi dráttarbraut 

Eins og áður kom fram er hugmyndin sú að skipaverkstöðin verði blanda af þurrkví og dráttarbraut. 

Stálsmiðjan – Framtak ehf. gerir ráð fyrir að nothæfur búnaður úr stærri dráttarbrautinni í Gömlu 

höfninni í Reykjavík, N brautinni, verði fluttur upp á Grundartanga. Hins vegar er ekki er hægt að 

flytja neinar undirstöður með og erfitt getur reynst að endurnýta þann hluta brautarinnar sem 

staðsettur er undir sjávarborðinu. Í raun eru sleðarnir sá hluti dráttarbrautarinnar sem hægt væri að 

flytja, en þeir eru gróflega áætlað um 15% af heildarkostnaði mannvirkisins. 

Kostnaðurinn sem kemur til vegna uppsetningar og frágangs á einni dráttarbraut er talinn vera mun 

lægri en hjá þurrkvínni, eða í kringum 540 milljónir kr. Helstu verkþættirnir sem falla undir lagningu 

hennar eru: 

 Hönnun, rannsóknir og umsjón 

 Bygging á brautinni sjálfri, þ.e. undirstöðum, teinum og fleira, bæði á landi og sjó. Þetta er 

jafnframt dýrasti verkþátturinn 

 Bygging dráttarvagns og uppsetning hans 

 Kaup og uppsetning á húsi og spilbúnaði 

 Lagnir, vírar, búnaður og annar frágangur 

5.4. Aðrar útfærslur 

Þó þurrkví sé talin hentugasti kosturinn er gott að fara yfir þær útfærslur sem annars eru í boði. Upp 

hefur komið sú hugmynd að yfirbyggja þurrkvína en aðrar lausnir væru flotkví, nýjar og stærri 

dráttarbrautir eða skipalyfta.  

5.4.1. Yfirbyggð þurrkví 

Yfirbygging bætir talsverðum kostnaði við upptökumannvirki og til þess að hægt sé að ráðast í gerð 

hennar þarf að skoða ýmis atriði tengd hönnun, kostnaði, skipulagi og hvort viðskiptavinir séu tilbúnir 

til að greiða fyrir betri aðstöðu. Eins og kom fram í kafla 3.2. Önnur upptökumannvirki er einn 

yfirbyggður slippur hér á landi en hann er staðsettur í Njarðvík. Slippinn í Njarðvík má sjá á myndinni 

hér að neðan. 
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Mynd 7: Yfirbyggður slippur Skipasmíðastöðvar Njarðvíkur. 

 

Í Njarðvík er boðið upp á skipaviðgerðir allan ársins hring, óháð veðri, sem felur í sér mikinn 

tímasparnað og þá sérstaklega í málningarvinnu en þar er tímasparnaðurinn um 50%. Að auki fást 

betri gæði með yfirbyggingunni. Skipasmíðastöðin tekur að hámarki skip sem eru 25 m frá kili og upp 

í masturstopp. Yfirbyggð þurrkví fyrir stór skip er mun heppilegri kostur en t.d. yfirbyggð 

dráttarbraut. Ástæðan fyrir því er loftrista skipa en þurrkví er sprengd niður í bergið og þarf þar af 

leiðandi lægri yfirbyggingu en dráttarbraut sem að öllu leyti er staðsett á yfirborði lands, eins og 

slippurinn í Njarðvík. Ljóst er að yfirbygging þurrkvíar þurfi að vera rúmlega 20 m á hæð miðað við 

núverandi hönnun og loftristu íslenskra skipa. Í deiliskipulagi vesturhluta Klafastaða er hámarkshæð 

bygginga á lóð nr. 11 einungis 18 m. Ef til yfirbyggingar kemur er því ljóst að endurskoða þarf 

deiliskipulagið nema hún verði höfð lægri. Stálsmiðjan – Framtak ehf. er komin með tilboð í 

yfirbyggingu þurrkvíarinnar og er þeim möguleika haldið opnum sem seinni tíma viðbót við þurrkvína. 

Hönnunin gerir því ráð fyrir undirstöðum yfirbyggingar strax í upphafi svo auðvelt er að bæta við slíkri 

stálgrindarbyggingu seinna meir. Að auki er gert ráð fyrir að hún verði færanleg á sleðum. Myndin hér 

að neðan sýnir hugmyndavinnuna um yfirbyggða þurrkví. 
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Mynd 8: Útfærsla Stálsmiðjunnar – Framtaks ehf. á yfirbyggðri þurrkví. 

5.4.2. Flotkví  

Flotkví er mögulegur valkostur upptökumannvirkis sem yrði fyrir valinu á Grundartanga en auk 

hennar kæmi þá einnig aðstaða á landi til upptöku skipa, þ.e.a.s. dráttarbraut. Meginmunurinn á 

þurrkví og flotkví er sá að þurrkvíin er með sérstök lokumannvirki, eins og lýst er í kafla 5.2. 

Niðursprengd þurrkví, en flotkví er stjórnað af sérstökum tönkum. Tankarnir eru fylltir af nógu 

miklum sjó svo flotkvíin sökkvi en þá getur skipið siglt í hana. Þeir eru síðan tæmdir svo flotkvíin, með 

skipið innanborðs, lyftist uppfyrir yfirborð sjávar. Kvíin þarf að geta tekið upp 200 m löng skip og 32 m 

breið og er staðsett á sjó en ekki á landi líkt og niðursprengd þurrkví. Stór flotkví líkt og hér er rætt 

um þarfnast mikils dýpis og þarf þar af leiðandi að vera staðsett utan hafnarbakkans nema að sprengt 

verði fyrir henni nær landi. Flotkví þyrfti að geta sokkið að minnsta kosti 10-12 m til þess að geta 

þjónustað sem flest skip. Hér að neðan má sjá mynd af flotkvínni á Akureyri, en hún er fengin af 

heimasíðu Slippsins á Akureyri ehf. 



 Skipaverkstöð á Grundartanga 

 

19 
 

 

Mynd 9: Flotkví Slippsins á Akureyri ehf. Næst stærsta upptökumannvirkið á Íslandi. 

Yfirbygging er einnig möguleiki hjá flotkví en hún þyrfi að vera mun hærri en hjá þurrkví þar sem 

skipunum er lyft uppfyrir yfirborð sjávar. Ef hún verður að veruleika í stað þurrkvíar er hins vegar ekki 

þörf á stærri lóð. Eins og fram kom í kafla 3.2 Önnur upptökumannvirki eru þrjár flotkvíar í notkun á 

Íslandi, tvær í Hafnarfirði sem reknar eru af Vélsmiðju Orms & Víglundar ehf. og ein á Akureyri sem 

rekin er af Slippnum Akureyri ehf.  

5.4.3. Nýjar dráttarbrautir 

Einn möguleiki væri að notast einungis við klassískar dráttarbrautir sem þó væru stærri en þær sem 

fyrir eru á Íslandi. Dráttarbrautir eru ódýrari lausn en þurrkví og flotkví þar sem talsvert minni 

framkvæmdir fylgja þeim. Á móti kemur er þörf á meira landrými en hjá öðrum 

upptökumannvirkjum. Eins og hjá öðrum gerðum upptökumannvirkja þarf að skoða undirstöður 

bergsins ásamt burðargetu þess fyrir uppsetningu dráttarbrauta en hins vegar þarf ekki að koma til 

kjarnaborana líkt og hjá þurrkví. Að auki þyrfi að leggja teina á botni sjávar frá setningsbryggjunni og 

að landi. 

5.4.4. Skipalyfta 

Skipalyfta þyrfti að geta lyft skipum yfir 13.500 tonn og allt að 200 m lengd ef hún ætti að koma í stað 

þurr- eða flotkvíar. Slík skipalyfta er stórt og mikið mannvirki og er vart möguleiki í þessu tilfelli. Þær 

skipalyftur sem til staðar eru á landinu í dag geta einungis lyft skipum undir 1200 tonnum. Myndin 
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sýnir dæmi um skipalyftu en hún er fengin af heimasíðu fyrirtækisins i-maritime Consultancy Private 

Limited. 

 

 

Mynd 10: Dæmi um skipalyftu. 
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6. Aðrir þættir skipaverkstöðvar 

Undirbúa þarf lóðina og skapa aðstöðuna áður en hægt er að hefja byggingu sjálfra 

upptökumannvirkjanna. Einnig eru ýmislegt sem fylgir skipaverkstöðinni eins og húsnæði 

rekstraraðila, bryggjur og fleira. Líkt og áður sagði hefur Stálsmiðjan – Framtak ehf. látið hanna og 

útfæra þurrkví með einni dráttarbraut og miðast verkþættir undirbúnings lóðarinnar því við það. Þó 

eiga mörg atriði í undirbúningnum einnig við um aðrar gerðir upptökumannvirkja. Myndin hér að 

neðan er gróf og einfölduð yfirlitsmynd af þeim hafnarmannvirkjum og undirbúningi sem nauðsynleg 

eru fyrir skipaverkstöð á Grundartanga. Í framhaldinu er þeim mannvirkjum lýst nánar. Að auki sýnir 

myndin hvernig lóðin þarf að líta út til þess að skipaverkstöðin, ásamt húsakynnum rekstraraðila, 

komist fyrir á svæðinu, en svæðið er afmarkað með gulum lit. 

 

Mynd 11: Hugmyndavinna um skipaverkstöð á Grundartanga. 

Hér á eftir er gert grein fyrir helstu verkþáttum sem varða verkefnið í heild. Mikilvægt er að hafa í 

huga að ekki er tekin afstaða til þess hvenær framkvæma þurfi verkþættina en einhverja þeirra má 

jafnvel framkvæma á rekstrartíma og falla því ekki undir stofnkostnað. Auk þess er ekki tekin afstaða 
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til mögulegrar hagræðingar við efnisnotkun sem gæti skilað sér í lægri kostnaði við einstaka 

verkþætti. 

6.1. Lóðargerð 

Eins og áður sagði þarf að sprengja fyrir þurrkvínni og er gert ráð fyrir að hún verði austan megin á 

lóðinni vegna nálægðar við viðlegubakka. Helstu atriði sem taka þarf með þegar kostnaður fyrir 

undirbúning lóðarinnar er ákvarðaður eru: 

 Hönnun, rannsóknir og umsjón 

 Fjarlæging á lausum jarðvegi 

 Sprenging á bergi og landformun. 

 Brottflutningur á efni 

 Frágangur á fyllingum 

Framkvæmd við undirbúning lóðar undir skipaverkstöðina sjálfa sem þarf að vera að minnsta kosti 

40.000 m2 að stærð er afar gróflega áætluð talin kosta um 380 milljónir kr. þar sem landformunin og 

sprengingin á lóðinni er dýrasti þátturinn. 

Eins og sjá má á Mynd 11 hér að ofan þarf skipaverkstöð ekki bara landsvæði undir 

upptökumannvirkin sjálf heldur einnig fyrir húsakynni sín og athafnasvæði. Gert er ráð fyrir að lóð á 

baksvæði hafnarbakkans verði nýtt sem auka svæði, en það eru rúmlega 25.000 m2. Sú lóð liggur að 

hluta til á landfyllingum. Helstu atriðin sem snúa að undirbúningi baksvæðisins eru: 

 Hönnun, rannsóknir og umsjón 

 Fjarlæging á lausum jarðvegi 

 Landfyllingar (bæði gerð þeirra og efniskostnaður) 

 Frágangur á fyllingum 

Enn og aftur er einungis um afar gróft kostnaðarmat að ræða en gert er ráð fyrir um 180 milljónir kr. í 

þetta verk og er frágangur fyllinga þá dýrasti verkþátturinn. 

6.2. Gatnagerð, veitur og tengingar 

Gatan sem nú þegar er lokið við endar við Klafastaðaveg 12 þar sem Hamar ehf. er til húsa.  Hins 

vegar er gatnagerð í gangi frá lóð Hamars ehf. og að væntanlegri lóð skipaverkstöðvar. Samkvæmt 

deiluskipulagi þarf að ljúka gatnagerð frá lóð Hamars áfram til vesturs að lóð nr. 11. Það er hins vegar 

miðað við stærð lóðarinnar eins og hún er í dag. Til útskýringar er gott að líta á Mynd 2 á ný. Þessi 

hönnun á gatnakerfi er í raun úreld þar sem stækka þarf lóðina lengra upp í landið. Mynd 11 hér að 
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ofan sýnir nokkurn vegin hvernig lóðin þarf að vera svo þurrkví af þessari stærðargráðu komist fyrir 

innan hennar. Þegar tekin hefur verið endanleg ákvörðun um stærð lóðarinnar og nýjar götur 

teiknaðar miðað við þær breytingar er hægt að útbúa útboðsgögn fyrir gatnagerðina. Verkþættir í 

gatnagerðinni eru í grófum dráttum: 

 Hönnun, rannsóknir og umsjón 

 Fjarlæging moldarjarðvegs og leirs niður að burðarhæfum botni 

 Lagning fráveitu, vatnsveitu, rafmagns- og fjarskiptalagna 

 Fylling með fyllingarefni og lagning burðarlaga. 

 Malbikun 

 Lýsing og umhverfisfrágangur, svo sem göngustígar 

Þegar upplýsingar um endanlega lóðarstærð og form hennar liggja fyrir er hægt að áætla nákvæmari 

kostnað við gatnagerðina. Gróft kostnaðarmat er um 280 milljónir kr. en þá eru allar veitur og 

tengingar meðtaldar. 

Ef miðað er við að lóðagjöld séu svipuð og framkvæmdakostnaður er kostnaðurinn við þau 832 

milljónir kr. og eru greidd af notanda lóðarinnar. 

6.2.1. Rafmagn og fjarskipti 

Öll fyrirtæki á Grundartanga, fyrir utan stóriðjufyrirtækin, fá rafmagn frá lágspennutengingu Rarik. 

Rarik setur upp spennistöðvar á svæðinu eftir þörfum og sér um rafdreifikerfið. 

6.2.2. Veitur 

Faxaflóahafnir sf. kaupa vatn af Vatnsveitufélagi Hvalfjarðarsveitar og dreifa því síðan með eigin 

veitukerfi. Ekki er gert ráð fyrir að fara þurfi í sérstakar framkvæmdir vegna veitukerfis fyrir lóð nr. 11 

aðrar en að tengja svæðið við það veitukerfi sem þegar er til staðar. Koma þarf fyrir rotþró á lóðinni, 

framlengja lagnir og tengja við tvöfalda fráveitukerfið í götunum. Skipaverkstöðvar kalla auk þess á 

aðra þætti eins og olíugildrur og fleira sem mengunarvarnir segja til um. 

6.3. Setningsbryggja 

Byggja þarf fasta setningsbryggju við hlið dráttarbrautarinnar til þess að stýra skipum í sleðann. 

Setningsbryggjan sem nú er til staðar við dráttarbrautirnar í Gömlu höfninni er 67,5 m á lengd og 7 m 

á breidd. Þar sem miðað er við að dráttarbrautin sem rísa muni á Grundartanga sé eilítið stærri en N 

brautin í Gömlu höfninni er ágætt að miða við nokkurn vegin sömu stærð á setningsbryggju í 

kostnaðarútreikningum. Setningsbryggja er eins og áður sagði notuð til þess að stýra skipum til 

upptöku og er því nauðsynlegt mannvirki fyrir dráttarbrautina. Hún þarf að liggja meðfram enda 
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dráttarbrautarinnar. Nú er gott að líta aftur á Mynd 11 hér að ofan en hún sýnir nokkurn vegin 

staðsetningu setningsbryggjunnar miðað við dráttarbrautina. Ef hún verður höfð nær landi þarf 

líklega að skoða dýpkun þar svo djúprist skip komist í sleðann, dráttarbrautin þyrfti þá að ná styttra 

út. 

Kostnaður við slíka setningsbryggju er gróflega áætlaður um 170 milljónir kr.  

6.4. Sjóvarnargarður 

Nauðsynlegt er að koma fyrir sjóvarnargarði vestan megin við skipaverkstæðið og mynda þannig skjól 

bæði fyrir ágangi sjávar og veðurs. Sjóvarnargarðurinn þarf að ná 150-200 m út en yfirlitsmyndin að 

ofan sýnir gróflega hvar sjóvarnargarðurinn þyrfti að koma. Líklegt er að efni sem fæst úr 

kvíarstæðinu verði hægt að nýta við gerð sjóvarnargarðs. Annars vegar þarf efni í kjarna grjótgarðsins 

og hins vegar stórgrýti í yfirborð hans. Gerð sjónvarnargarðs felur í sér nokkur atriði. Hanna þarf 

grjótgarð og ákvarða stærð hans og magntölur. Gert er ráð fyrir að kostnaðurinn við gerð 

aðstöðunnar sé í kringum 120 milljónir kr.  

6.5. Viðlegubakki 

Einn stærsti kostnaðarliðurinn við byggingu skipaverkstöðvar á Grundartanga er viðlegubakkinn. 

Hann þarf að útfæra og byggja eftir því hvaða upptökumannvirki verði fyrir valinu. Viðlegubakkinn 

mun vera austan megin lóðarinnar og standa einn fyrst um sinn. Út frá þurrkvínni þarf líklega að vera 

um 150 m löng þjónustubryggja sem stýrir skipum inn í kvína með hjálp sérstakra fendera. Einnig er 

gert ráð fyrir að annar rúmlega 200 m viðlegubakki komi til hliðar frá hinum sem hægt er að nýta 

bæði fyrir almenna hafnarstarfsemi og til þess að vinna að öðrum viðgerðum á skipum. Hér er minnt 

á að ekki sé tekin afstaða til þess hvenær og í hvaða röð verkþættirnir verði framkvæmdir. 

Kostnaður við báðar hliðar viðlegubakkans ásamt landfyllingu undir baksvæði (Sjá Mynd 11) er mjög 

lauslega áætlaður vera um 2,5 milljarðar kr. Undir þessa kostnaðartölu falla nokkrir þættir en lang 

stærsti og dýrasti hlutinn er efniskostnaðurinn og byggingin á sjálfum hafnarbakkanum. Gott er að 

hafa í huga að mögulega getur endurnýting á fyllingarefni dregið eitthvað úr kostnaði, en það er ekki 

tekið með í reikninginn. Helstu verkþættirnir eru: 

 Hönnun, rannsóknir og umsjón 

 Botnsprengingar og dýpkun 

 Landfyllingar 

 Bygging hafnarbakka og efniskaup 

 Annar búnaður (t.d. fenderar, rafdreifikerfi og fleira) 

 Vegagerð og umhverfi 
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6.6. Botnsprengingar 

Líklega þarf að sprengja fyrir kvíarstæðinu frá og með -10 m dýpi og alla leið að lokumannvirkjum. 

Ekki er gert ráð fyrir frekari dýpkunarframkvæmdum við bryggju eða í kring þar sem góð 

dýptarskilyrði eru á svæðinu. Sprenging neðansjávar er dýrari og flóknari framkvæmd en sprenging 

bergs á landi og því verður reynt að lágmarka hana. Nokkrar aðferðir eru til en sú sem líklegast verður 

notast við felst í því að þurrka hluta svæðisins upp með bráðabirgðaþéttiþiljum og dælum. Þegar 

þeim framkvæmdum er lokið eru bráðabirgðaþéttiþilin og dælurnar fjarlægðar og sjó hleypt að landi 

á ný. Aðferðin er ódýrari en ef botnsprengja þyrfti alla leið að lokumannvirkjum en það er háð gæði 

klappar hversu langt þarf að sprengja neðansjávar. 

Ákvarða þarf allar helstu magntölur varðandi efni sem sprengt verður og það sem verður fjarlægt af 

botni. Allur kostnaður við dýpkun og sprengingar á botni fellur undir kostnaðartöluna sem sett er 

fram hér að ofan í kafla 6.5 Viðlegubakki. 

6.7. Húsnæði og önnur aðstaða. 

Skipaverkstöð fylgir að sjálfsögðu húsnæði undir rekstur fyrirtækisins, sem hýsir skrifstofu, mötuneyti 

og fleira sem til þarf. Stálsmiðjan – Framtak ehf. hefur möguleika á því að halda þeirri lóð sem nú 

þegar er í notkun og nýta þá 1192,9 m2 verkstæðið sem þeir hafa byggt þar sem þjónustuhús.  Hins 

vegar er ágætt að gera ráð fyrir kostnaði við byggingu nýs þjónustuhúss á nýju lóðinni þar sem það er 

einnig mögulegur valkostur. Auk þess felst ákveðinn kostnaður í frágangi á umhverfi, bílastæði og 

fleira.  

Gert er ráð fyrir að gróflega áætlaður kostnaður við þennan hluta sé í kringum 620 milljónir króna en 

þá er frágangur á útisvæðum og vinnuaðstöðu dýrasti hlutinn. Hér er einungis miðað við 

lágmarksaðstöðu. Helstu verkþættirnir sem falla undir þessa kostnaðartölu eru: 

 Hönnun, rannsóknir og umsjón 

 Bygging þjónustuhúss 

 Gerð bílastæðis og umhverfis 

 Frágangur á vinnuaðstöðu og útisvæðum 
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6.8. Umhverfismat 

Framkvæmdir sem mögulega gætu haft einhver umhverfisáhrif eru margar hverjar 

umhverfismatsskyldar. Umhverfis- og auðlindaráðuneytið fer með lög um matsskylduna. Samkvæmt 

lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum eru stálskipasmíðastöðvar fyrirspurnarskyldar, sem 

þýðir að ekki er víst að mat á umhverfisáhrifum sé skylt en senda þarf inn fyrirspurn um 

matsskylduna til Skipulagsstofnunar. Ef Skipulagsstofnun telur þörf á umhverfismati þarf að gera 

matsáætlun og að lokum skila inn matsskýrslu. Hér að neðan er ferli yfir þær framkvæmdir sem falla 

undir lögin, fengið af heimasíðu Skipulagsstofnunar. Skipaverkstöðvar falla undir 6. gr. og lið 4g í 2. 

viðauka í lögum nr. 106/2000 og eru því fyrirspurnarskyldar framkvæmdir. 

 

 

Mynd 12: Ferli umhverfismats. Mynd fengin af heimasíðu Skipulagsstofnunar. 

 

Allur kostnaður sem til kemur vegna umhverfismats fellur undir kostnaðinn sem gefinn er upp í kafla 

5.2 Niðursprengd þurrkví og er þá hluti af verkþættinum Hönnun, rannsóknir og umsjón. Í júlí 2009 lá 

niðurstaða Skipulagsstofnunar fyrir um stækkun Grundartanga, lengingu hafnarbakkans og gerð 

landfyllinga. Niðurstaðan var sú að framkvæmdirnar væru ekki háðar mati á umhverfisáhrifum og þar 

af leiðandi þarf einungis að senda inn fyrirspurn um matsskyldu á skipaverkstöðinni sjálfri en ekki 

bakkagerðinni.  
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7. Hugsanleg umhverfisáhrif 

7.1. Mengun 

Allar ráðstafanir og ákvarðanir varðandi mengun eru á ábyrgð rekstraraðila skipaverkstöðvarinnar. 

Hann þarf að sjá til þess að öllum skilmálum um umhverfismál í starfsleyfi sé framfylgt.  

7.2. Grjótefni 

Við byggingu þurrkvíar á Grundartanga þarf að sprengja töluvert af bergi sem hefur í för með sér að 

mikið grjótefni verður til. Faxaflóahafnir sf. gera ráð fyrir að nýta allt grjótefni sem fæst við 

sprengingarnar við gerð sjóvarnargarðsins og landfyllinga á Grundartanga. Sprengja þarf fyrir kvínni 

sjálfri, sem er 230 m x 35 m x 15 m að innra rúmmáli, en einnig þarf að sprengja neðansjávar frá og 

með 10 m djúpri klöpp og líklega í kringum 150 m að lokumannvirkjum. Ef gert er ráð fyrir um 30% 

rúmmálsaukningu á efninu við sprengingu má búast við að í kringum 220.000 m3 af uppfyllingarefni 

fáist úr kvíarstæðinu einu og sér.  

7.3. Núverandi slippasvæði í Gömlu höfninni 

Árið 2006 var unnið að dýpkun í Vesturhöfn samkvæmt útboðsgögnum og var um 120.000 m3 af 

dýpkunarefni grafið upp en töluverður hluti þess reyndist mengaður. Við gatnagerð á Slippasvæðinu 

árið 2008 kom síðan í ljós olíumengaður jarðvegur sem komið hafði til vegna áralangra skipaviðgerða 

á svæðinu. Alls voru grafnir upp 8.000 m2 af jarðvegi á landi niður á klöpp frá Grandagarði 8 og að 

setningsbryggju þar sem rúmlega helmingurinn reyndist mengaður. Þessari hreinsun var lokið árið 

2009. Frá 2009 hafa svæði við setningsbryggjuna einnig verið dýpkuð og hreinsuð, eða alla leið að 

dráttarbrautunum. 

Fyrri áfanga hreinsunarinnar er lokið en seinni áfanginn mun klárast þegar slippastarfsemin hefur 

endanlega verið flutt af svæðinu. Við úthlutun lóðarinnar í Gömlu höfninni, sem nú er undir 

slippastarfsemi, til nýrra aðila þarf að upplýsa að svæðið þar sé ekki mengað og gefa út 

hreinleikavottorð í samráði við Umhverfisstofnun. 

Þegar slippurinn flytur úr Gömlu höfninni er hægt að ljúka við hreinsunina áður en ný starfsemi hefst 

á svæðinu. Þegar er búið að hreinsa og dýpka um 95% af Gömlu höfninni svo ekki er mikið eftir. Hér 

að neðan má sjá tvær myndir. Fyrri myndin sýnir svæðið sem hreinsað var á árunum 2006-2009, (1. 

áfanga) merkt með gulu og 2. áfanga sem átti eftir að hreinsa árið 2009 merkt með rauðu. Hins vegar 

er búið að hreinsa hluta rauða svæðisins, 2.áfanga, þ.e. hlutann sem liggur að Ægisgarði svo seinni 

myndin sýnir það svæði sem endanlega er eftir að hreinsa í dag. En það er undir slippinum sjálfum og 

undir þeim hluta brautanna sem liggja neðansjávar. 
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Mynd 13: Svæðið sem lokið var við að hreinsa árið 2009 í Gömlu höfninni er hér merkt með gulu. 

 

Mynd 14: Svæði í Gömlu höfninni sem ekki hefur verið hreinsað afmarkað með rauðu. 

Að öllum líkindum mun það svæði sem í dag er slippur í Gömlu höfninni verða nýtt fyrir hafsækna 

ferðaþjónustu á borð við hvalaskoðun. Svæðið mun þá ná að Sjóminjasafninu.  
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8. Heildarkostnaður framkvæmdar 

Tilgangur kostnaðargreiningarinnar er að gefa mynd af stærðargráðu framkvæmdanna ásamt því að 

nýtast sem stjórntæki við eftirfylgni framkvæmdanna. Kostnaðargreiningin er grunnur þess að hægt 

sé að taka ákvörðun um raunhæfni verksins.  

Samanlagður heildarkostnaður við uppbyggingu skipaverkstöðvar á Grundartanga eru lauslega 

áætlaður vera um 8 milljarðar króna. Þess má geta að allur kostnaður sem til kemur vegna frágangs á 

slippasvæðinu í Gömlu höfninni og aðstöðusköpun fyrir aðra starfsemi er ekki meðtalinn í 

framangreindum heildarkostnaði. Heildarkostnaðurinn er reiknaður út frá kostnaði hvers verkþáttar 

fyrir sig en ekki er tekið tillit til hagræðingar á efniskaupum eða öðru eins og áður sagði. Einnig þurfa 

allir verkþættirnir ekki að falla undir stofnkostnað þar sem einhverja þeirra má jafnvel ráðast í eftir að 

rekstur skipaverkstöðvarinnar er hafinn. 

9. Lokaorð 

Hugmyndin um skipaverkstöð á Grundartanga hefur legið í loftinu allt frá stofnun Faxaflóahafna sf. 

árið 2005. Ljóst er að verulegar endurbætur þurfa að eiga sér stað á slippinum í Reykjavík ef halda á 

skipaviðgerðum áfram í Faxaflóa um langa hríð. Þar af leiðandi hafa ráðstafanir verið gerðar á 

Grundartanga til þess að byggja upp framtíðar skipaverkstöð. Neðan Klafastaðavegar er stórt svæði 

skilgreint sem iðnaðarsvæði samkvæmt samþykktu aðalskipulagi og er hluti þess sérstaklega 

hugsaður fyrir skipaverkstöð. Stálsmiðjan – Framtak ehf. fékk árið 2013 vilyrði fyrir lóð á 

iðnaðarsvæðinu til þess að byggja upp skipaverkstöð. Talið er heppilegast að byggja niðursprengda 

þurrkví ásamt einni dráttarbraut en auk upptökumannvirkjanna þarf að gera ráð fyrir 

setningsbryggju, viðlegubakka, þjónustuhúsum og fleira. Framkvæmd á borð við þetta er því 

langtímaverkefni. Skipaverkstöðin á að geta þjónustað skipaiðnaðinn í tugi ára svo mikilvægt er að 

hafa í huga að hér er um langtíma fjárfestingu að ræða. Mikilvægt er að ný skipaverkstöð verði 

samkeppnishæf við erlendar stöðvar til þess að ná til sín erlendum viðskiptavinum. 

Norðurhafssiglingar eru mikið í umræðunni en auk þeirra felst tækifæri í mögulegum viðskiptum við 

þjónustuskip olíu- og gasiðnaðarins. Meta þarf því eftirspurnina langt fram í tímann áður en ráðist er í 

verkefnið en mikill kostnaður er falinn í verkefninu, eða í kringum 8 milljarðar króna. Áætlað er að 

innheimt lóðargjöld samsvari útlögðum kostnaði við undirbúning lóðarinnar og aðstöðusköpun. 

Næstu skref væru því að fara af stað í gerð ítarlegrar kostnaðaráætlunar, tímaáætlunar, finna 

fjármögnunarleiðir, rekstrarforsendur og rannsaka markaðinn langt fram í tímann eins vel og unnt er.  



 Skipaverkstöð á Grundartanga 

 

30 
 

10. Heimildir 
 

Bjarni Thoroddsen. (október 2014). Framkvæmdastjóri Stálsmiðjunnar – Framtaks ehf. 

Björn S. Lárusson (2014). Atvinnustarfsemi á Grundartanga. Reykjavík: Faxaflóahafnir sf.  

Gísli Gíslason (?). Samantekt varðandi slippamál og framtíðar slipp á hafnasvæði Faxaflóahafna sf. 
Reykjavík: Faxaflóahafnir sf. 

Gísli Gíslason (2011). Minnisblað starfsemi slippsins í Gömlu höfninni í Reykjavík. Reykjavík: 
Faxaflóahafnir sf. 

Gísli Gíslason, Már Sveinbjörnsson & Pétur Jóhannsson (2013). Hafnir og hafnarkostir við 
sunnanverðan Faxaflóa. Skoðað 13. október 2014 á vef Faxaflóahafna sf.: 
http://www.faxafloahafnir.is/wp-
content/uploads/2013/08/hafnir_og_hafnakostir_vid_sunnanverdan_faxafloa_05.pdf  

Guðjón Friðriksson (2013). Hér heilsast skipin – Síðara bindi. Akranes: Uppheimar. 

Guðmundur Eiríksson. (október 2014). Forstöðumaður tæknideildar Faxaflóahafna sf. 

HB Grandi. Samið um smíði tveggja skipa. Skoðað 5. desember 2014 á: 
http://www.hbgrandi.is/Frettir/Frett/~/NewsId/1093 

Hvalfjarðarsveit (2012). Deiliskipulag athafnasvæðis, athafna- og hafnarsvæðis og iðnaðarsvæðis á 
Grundartanga, vestursvæði. Skoðað 23. september 2014 á: 
http://www.hvalfjardarsveit.is/Files/Skra_0058110.pdf  

Hvalfjarðarsveit (2014). Aðalskipulag Hvalfjarðarsveitar 2008-2020. Breyting í mars 2014. Skoðað 23. 
september 2014 á vef Faxaflóahafna sf.: http://www.faxafloahafnir.is/wp-
content/uploads/A%C3%B0alskipulagsbreyting-2014-Lokaplagg.pdf 

Jón Þorvaldsson (2011). Minnisblað. Dýpkun Gömlu hafnarinnar og Sundahafnar á undanförnum 
áratugum. Reykjavík: Faxaflóahafnir sf. 

Jón Þorvaldsson. (október 2014). Aðstoðarhafnarstjóri Faxaflóahafna sf. 

Lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. 

Mannvit (2009). Vesturhöfnin og Slippasvæði. Aðgerðir vegna mengunar í jarðvegi. Reykjavík: 
Mannvit. 

Ómar Bjarki Smárason (2014). Grjótnámskönnun fyrir Akranes haustið 2014. Reykjavík: 
Jarðfræðistofan Stapi.  

Sjávarklasinn (2014). Innlend þekking nýtt í endurnýjun skipaflotans. Greining Sjávarklasans 31. janúar 
2014. Skoðað 25. september 2014 á: http://www.sjavarklasinn.is/wp-
content/uploads/2014/01/31.01.14-Innlend-%C3%BEekking-n%C3%BDtt-%C3%AD-
endurn%C3%BDjun-skipaflotans.pdf  

Sjávarklasinn (2013). Er raunhæft að skipasmíði aukist hérlendis? Greining Sjávarklasans 4. nóvember 
2013. Skoðað 25. september 2014 á: http://www.sjavarklasinn.is/wp-
content/uploads/2013/11/Greining-Sjavarklasans-1-11-2013-Skipasm%C3%ADdi.pdf  

http://www.faxafloahafnir.is/wp-content/uploads/2013/08/hafnir_og_hafnakostir_vid_sunnanverdan_faxafloa_05.pdf
http://www.faxafloahafnir.is/wp-content/uploads/2013/08/hafnir_og_hafnakostir_vid_sunnanverdan_faxafloa_05.pdf
http://www.hbgrandi.is/Frettir/Frett/~/NewsId/1093
http://www.hvalfjardarsveit.is/Files/Skra_0058110.pdf
http://www.faxafloahafnir.is/wp-content/uploads/A%C3%B0alskipulagsbreyting-2014-Lokaplagg.pdf
http://www.faxafloahafnir.is/wp-content/uploads/A%C3%B0alskipulagsbreyting-2014-Lokaplagg.pdf
http://www.sjavarklasinn.is/wp-content/uploads/2014/01/31.01.14-Innlend-%C3%BEekking-n%C3%BDtt-%C3%AD-endurn%C3%BDjun-skipaflotans.pdf
http://www.sjavarklasinn.is/wp-content/uploads/2014/01/31.01.14-Innlend-%C3%BEekking-n%C3%BDtt-%C3%AD-endurn%C3%BDjun-skipaflotans.pdf
http://www.sjavarklasinn.is/wp-content/uploads/2014/01/31.01.14-Innlend-%C3%BEekking-n%C3%BDtt-%C3%AD-endurn%C3%BDjun-skipaflotans.pdf
http://www.sjavarklasinn.is/wp-content/uploads/2013/11/Greining-Sjavarklasans-1-11-2013-Skipasm%C3%ADdi.pdf
http://www.sjavarklasinn.is/wp-content/uploads/2013/11/Greining-Sjavarklasans-1-11-2013-Skipasm%C3%ADdi.pdf


 Skipaverkstöð á Grundartanga 

 

31 
 

Skipasmíðastöð Njarðvíkur (2001). Skipasmíðastöð Njarðvíkur – Um stöðina. Skoðað 19. september 
2014 frá á: http://skn.is/starfsemi.htm  

Skipulagsstofnun (2014). Mat á umhverfisáhrifum. Skoðað 14. október 2014 á: 
http://www.skipulagsstofnun.is/umhverfismat/  

Slippurinn á Akureyri ehf. Aðstaða. Skoðað 19. september 2014 á: 
http://www.slipp.is/is/adstada/flotkvi  

Spölur (?). Hvalfjörður tunnel: Geological Investigation. Akranes: Spölur. 

Stálsmiðjan – Framtak ehf. (2014). Faxaslippur – Grundartanga. Upptöku- og þjónustumannvirki 
skipa. Reykjavík: Stálsmiðjan – Framtak ehf. 

Stálsmiðjan – Framtak ehf. (2014). Beiðni um breytingu á lóð. Reykjavík: Stálsmiðjan – Framtak ehf. 

Stálsmiðjan – Framtak ehf. (2014). Slippurinn – Brautirnar. Skoðað 2. október 2014 á: 
http://framtak.is/Fyrirtaekid/Stalsmidjan/Skipathjonusta/  

Vélsmiðja Orms & Víglundar ehf. (2008). Flotkvíar. Skoðað 2. október 2014 á: 
http://www.voov.is/pages.php?idpage=1143  

http://skn.is/starfsemi.htm
http://www.skipulagsstofnun.is/umhverfismat/
http://www.slipp.is/is/adstada/flotkvi
http://framtak.is/Fyrirtaekid/Stalsmidjan/Skipathjonusta/
http://www.voov.is/pages.php?idpage=1143


 Skipaverkstöð á Grundartanga 

 

32 
 

11. Myndaskrá 
 

Mynd 1: Oljan. Sótt af http://oljan.fo/myndir+west+hercules+oljanfo.html#.VL4_CdKsV3M  

Mynd 3: Verkís. Sótt úr skýrslunni Faxaflóahafnir. Hafnarbakki utan Klepps. Boranir 2014. Bls. 17. 

Mynd 4: Spölur. Sótt úr skýrslunni Hvalfjörður tunnel: Geological Investigation (?). 

Mynd 5: Stálsmiðjan – Framtak ehf. Sótt úr samantektinni Faxaslippur – Grundartanga. Upptöku- og 
þjónustumannvirki skipa. Bls. 7. 

Mynd 6: Beckett Rankine - Marine Consulting Engineers. Sótt af 
http://www.beckettrankine.com/content/chatham-docks-caisson-lock-gates-0  

Mynd 7: Skipasmíðastöð Njarðvíkur ehf. Sótt af 
https://www.facebook.com/286212404724977/photos/a.286212821391602.86161.2862124047249
77/286221424724075/?type=1&theater  

Mynd 8: Stálsmiðjan – Framtak ehf. Sótt úr samantektinni Faxaslippur – Grundartanga. Upptöku- og 
þjónustumannvirki skipa. Bls. 10. 

Mynd 9: Slippurinn á Akureyri ehf. Sótt af http://www.slipp.is/is/adstada/flotkvi  

Mynd 10: i-maritime Consultancy Private Limited. Sótt af 
http://www.imaritime.com/blogs/media/shiplift5.jpg#sthash.pK01Nz74.dpuf 

Mynd 12: Skipulagsstofnun. Sótt af http://www.skipulagsstofnun.is/umhverfismat/  

http://oljan.fo/myndir+west+hercules+oljanfo.html#.VL4_CdKsV3M
http://www.beckettrankine.com/content/chatham-docks-caisson-lock-gates-0
https://www.facebook.com/286212404724977/photos/a.286212821391602.86161.286212404724977/286221424724075/?type=1&theater
https://www.facebook.com/286212404724977/photos/a.286212821391602.86161.286212404724977/286221424724075/?type=1&theater
http://www.slipp.is/is/adstada/flotkvi
http://www.imaritime.com/blogs/media/shiplift5.jpg#sthash.pK01Nz74.dpuf
http://www.skipulagsstofnun.is/umhverfismat/

