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1. Inngangur 

 

Sundahöfn rekur upphaf sitt til 7. áratug síðustu aldar þegar ákveðið var hefja hafnargerð í 

Sundunum í Reykjavík. Athafnarými Gömlu hafnarinnar í Reykjavík var takmarkað og raddir þeirra 

sem töldu stækkun Gömlu hafnarinnar eða byggingu nýrrar hafnaraðstöðu nauðsynlega urðu sífellt 

sterkari. Svo fór að hafist var handa við uppbyggingu Sundahafnar en sú höfn tók síðar yfir þjónustu 

við skipafélögin og nær öll skemmtiferðaskip sem áður höfðu legið við bakka eða á legunni í Gömlu 

höfninni. Í dag er Sundahöfn mikilvæg miðstöð fyrir inn- og útflutning í gámum og heilfarmaflutninga 

en auk skipafélaganna eru þar starfrækt ýmis fyrirtæki, mörg hver í innflutningi og heildsölu.  

Frá árinu 1994 hafa Faxaflóahafnir sf. staðið að könnun á atvinnustarfsemi í Sundahöfn á um 

fjögurra til fimm ára fresti og eru þá öll fyrirtæki hafnarsvæðisins heimsótt hverju sinni. Að þessu 

sinni, sumarið 2014, framkvæmdi Bergþóra Bergsdóttir könnunina og var það í fimmta sinn sem það 

var gert. Fyrri kannanir gerðu Matthildur Kr. Elmarsdóttir árið 1994, Steinunn Elva Gunnardóttir árið 

1998, Gunnlaugur Einarsson árið 2004 og Sigríður Kr. Kristþórsdóttir árið 2009. Meðal upplýsinga sem 

leitast var eftir að fá hjá fyrirtækjunum má nefna starfsmannafjölda, eignarhald húsnæðis, 

framtíðarhorfur starfsemi, mikilvægi staðsetningar, viðhorf til umferðarmála og fleira. Viðmælendum 

var einnig boðið að koma athugasemdum á framfæri til Faxaflóahafna sf. Megin markmiðið er að afla 

upplýsinga frá atvinnurekendum í Sundahöfn sem nýst gætu við: 

 

 Skipulagsvinnu og mótun stefnu um framtíðarstarfsemi í Sundahöfn.  

 Að fylgjast með þróun og breytingum á hafnarsvæðinu.  

 Kynningu og markaðssetningu á einstökum lóðum eða svæðum í Sundahöfn.  

 

Hér að neðan verða niðurstöður könnunarinnar kynntar og samanburður gerður við eldri skýrslur. 

Vonast er til að niðurstöðurnar muni nýtast Faxaflóahöfnum sf. við ofangreind atriði í framtíðinni.
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Mynd 1: Sundahafnarsvæðið árið 2014. Jaðarsvæðin eru afmörkuð með rauðri línu en hafnarsvæðið með blárri línu. 
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2. Aðferðafræði 

2.1. Gagnaöflun og úrvinnsla 

Svæðið sem könnunin nær yfir má sjá á Mynd 1 hér á undan en líkt og sést á myndinni er svæðinu 

skipt í tvennt. Annars vegar er um að ræða Sundahöfn, landsvæði Faxaflóahafna sf., afmarkað með 

blárri línu og hinsvegar jaðarsvæði Sundahafnar afmarkað með rauðri línu. Fyrirtæki á 

jaðarsvæðunum hafa verið með í könnuninni frá árinu 2004, en þó er tölfræði þeirra aðskilin frá 

fyrirtækjum á landsvæði Faxaflóahafna sf. í niðurstöðum. Ástæðan fyrir því að fyrirtæki á 

jaðarsvæðum eru hluti af könnuninni er sú að þau eru staðsett neðan Sæbrautar og tilheyra í raun 

Sundahafnarsvæðinu, en mikilvægt er að fá heildarmynd af starfseminni á svæðinu.   

Sumarið 2014 var hafist handa við að þróa staðlaðan spurningalista sem hægt væri að leggja 

fyrir forsvarsmenn eða talsmenn allra fyrirtækja á Sundahafnarsvæðinu. Spurningalistinn var unnin út 

frá spurningum fyrri ára svo samanburður á niðurstöðum yrði mögulegur. Spurningarnar frá 2009 

voru skoðaðar, tvær teknar út sem ekki þóttu eiga við og nokkrum bætt við, t.d. er varða þróun á 

starfsemi svæðisins, kynjahlutfall starfsmanna og fleira.  

Þegar spurningalistinn var tilbúinn hófst vinna við gerð lista yfir öll fyrirtæki með hugsanlega 

starfsemi í Sundahöfn og á jaðarsvæðum. Notast var við upplýsingar úr fyrirtækjaskrá Hagstofu 

Íslands, lóðaleigulista Faxaflóahafna sf. og símaskrá á netinu. Í fyrstu var listinn heldur langur en við 

nánari athuganir kom í ljós að nokkur fyrirtæki voru tví- eða þrítalin, mörg höfðu hætt starfsemi á 

svæðinu og enn fleiri voru einungis skráð á húsnæði í Sundahöfn og á jaðarsvæðum en höfðu enga 

starfsemi þar. Eignarhaldsfyrirtækjum húsnæðis, starfsmannafélögum og sjóðum var sleppt þar sem 

ekki er um eiginlega starfsemi á svæðinu að ræða. Alltaf er möguleiki á að einhver fyrirtæki hafi ekki 

komið upp við leit, sérstaklega ef um einyrkja er að ræða, og því ekki hægt að fullyrða að 

fyrirtækjalistinn sem stuðst var við sé tæmandi. 

Alls náðist í forsvarsmenn 100 fyrirtækja í Sundahöfn og 101 á jaðarsvæðum hafnarsvæðisins. 

Átta fyrirtæki í Sundahöfn og sex á jaðarsvæðum vildu annaðhvort ekki taka þátt eða höfðu ekki tök á 

því vegna sumarleyfa og annarra anna. Endanlegur fjöldi þátttakenda var því 92 í Sundahöfn og 95 á 

jaðarsvæðunum. Þess ber þó að geta að Kleppsspítala og skolpdælustöðinni við Klettagarða var 

sleppt líkt og í fyrri könnunum. Reynt var eftir fremsta megni að leggja spurningalistann fyrir sem 

viðtal í vettvangsheimsókn en vegna sumarleyfa hjá forsvarsmönnum og talsmönnum fyrirtækja 

þurfti í undantekningartilfellum að taka símaviðtal. 

Þegar gagnaöflun lauk var hafist handa við að flokka fyrirtækin eftir eðli atvinnustarfsemi 

þeirra. Ef fyrirtæki var með starfsemi sem féll undir fleiri en einn flokk var viðamesti hluti 

starfseminnar látinn ráða för. Mikilvægt er að geta borið niðurstöður flokkunarinnar saman við 

niðurstöður fyrri skýrslna og var því ákveðið að notast við nokkurn veginn sama flokkunarlykil og fyrri 
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ár. Þær fáu lagfæringarnar sem gerðar voru á lyklinum frá árinu 2009 áttu við undirflokkana og var 

yfirflokkunum því haldið óbreyttum.  Hér að neðan má sjá yfirflokkana átta, en flokkunarlykilinn í 

heild sinni er í Viðauka 1.  

Tafla 1: Yfirflokkar atvinnugreina samkvæmt flokkunarlykli (Viðauki 1). 

Yfirflokkar atvinnugreina 

1. Fiskvinnsla og útgerð 

2. Iðnaður 

3. Þjónusta 

4. Smásala og veitingar 

5. Heild- og umboðssala 

6. Geymslur 

7. Flutningar 

8. Annað 

 

Úrvinnslu, greiningu og niðurstöðum svara forsvarsmanna fyrirtækjanna er gert betur skil í næstu 

köflum. Til þess að fá rétta mynd af starfsemi svæðisins voru fyrirtækin átta sem ekki tóku þátt talin 

með í heildarfjölda fyrirtækja og starfsmanna. Öll önnur tölfræði á hins vegar einungis við um 

fyrirtæki sem svöruðu spurningalistanum. Að lokum er mikilvægt að taka fram að öll gögn byggjast 

alfarið á svörum forsvarsmanna fyrirtækjanna og er því gengið út frá því við samantekt niðurstaða að 

þau séu rétt. 

2.2. Uppbygging skýrslu 

Í upphafi skýrslunnar er stutt kynning á rannsókninni og síðan tekur við aðferðafræðikafli þar sem 

farið er yfir ýmsar forsendur og aðferðir við gagnaöflun ásamt flokkunaraðferðum og úrvinnslu 

gagna. Þar á eftir tekur við kafli um hafnarsvæðið þar sem fjallað er um sögu þess og lóðastærðir. 

Næst fer fram greining á gögnum úr viðtölunum og samanburður á eldri gögnum. Að lokinni 

greiningu eru niðurstöður teknar saman og kynntar. Í lokin tekur við stutt umræða um framkvæmd 

könnunarinnar og eru þættir sem betur mættu fara við gerð hennar skoðaðir. 
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3. Sundahafnarsvæðið 

Hafnir eru mikilvægur hluti af hagkerfi Íslendinga bæði hvað varðar verðmætasköpun og 

atvinnustarfsemi. Starfssvið hafna á Íslandi er afar fjölbreytt og felst meðal annars í almennum 

vöruflutningum, flutningum vegna stóriðju, þjónustu við sjávarútveginn og fólksflutningum. Höfnum 

á Íslandi má gjarnan skipta í þrjá flokka; Almennar hafnir, fiskihafnir og iðnaðarhafnir. Hafnir í 

Reykjavík falla helst undir flokkinn almennar hafnir þar sem þær einskorðast ekki við útgerð eða 

sérhæfða iðnaðarstarfsemi líkt og margar hafnir á landsbyggðinni (Axel Hall og Gylfi Magnússon, 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2001). Hafnarsvæði eiga stóran þátt í því að tengja landið við 

umheiminn. Þar sem Ísland er eyja þurfa Íslendingar oftar en ekki að treysta á sjóflutninga, en megnið 

af inn- og útflutningi hérlendis fer sjóleiðina. Það er því mikilvægt að búa yfir góðum og 

tæknivæddum höfnum sem anna þeim vöruflutningum sem Íslendingar þurfa á að halda.  

Árið 1966 var tekin ákvörðun um að byggja upp nýtt hafnarsvæði við Sundin í Reykjavík, 

Sundahöfn, og var verkið boðið út sama ár. Fram að því hafði Gamla höfnin í Reykjavík gengt 

hlutverki vöruflutninga- og skemmtiferðaskipahafnar í Reykjavík. Á sjöunda áratugnum fór hinsvegar 

að þrengja að vöruflutningum í Gömlu höfninni og lítið svæði var þar til staðar fyrir frekari þróun 

hafnarlands. Mikið þróunarland var til staðar í Sundunum ásamt því að svæðið bjó yfir miklu skjóli og 

voru það helstu ástæður þess að rekstur Sundahafnar hófst. Eimskipafélag Íslands hóf rekstur á 

svæðinu árið 1968 og Samskip árið 1979. Þar með hafði megin vöruflutningastarfsemin flust yfir í 

Sundahöfn. Undantekningin var flutningastarfsemi Hafskipa í Gömlu höfninni á áttunda og níunda 

áratugnum (Gísli Gíslason, 2011). Í dag er Sundahöfn megin vöruflutningahöfn landsins og sú eina af 

höfnum Faxaflóahafna sf. sem þjónustar almenna vöruflutninga en árið 2013 fóru þar um rúmlega 

1.150.000 tonn í almennum vöruflutningum og stórflutningum. Höfnin hefur þróast í takt við þær 

breytingar sem orðið hafa í vöruflutningum, frá því að vera fyrst og fremst með flutninga á brettum 

yfir í aukna gámaflutninga og margþættari nýtingu á farmstöðvum. Í dag er höfnin ein stærsta 

gámaflutningahöfn Norðurlanda (Gísli Gíslason, 2011). Í kjölfar hrunsins árið 2008 fór flutningum um 

hafnir Faxaflóahafna sf. fækkandi en frá árinu 2010 hafa þeir hægt og bítandi aukist á ný. Mynd 2 hér 

að neðan sýnir þróunina frá árinu 2007 hjá öllum tegundum flutninga um hafnir Faxaflóahafna sf. 

Þess ber að geta að dæld steinefni og landaður afli eru ekki meðtalin á myndinni. 
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Mynd 2: Allar tegundir flutninga um hafnir Faxaflóahafna sf. árin 2007-2013 

Hafnarland Faxaflóahafna sf. í Sundahöfn í dag er 164,6 ha. Samkvæmt lóðalista Faxaflóahafna árið 

2014 eru skilgreindar lóðir tæplega 125 hektarar. Fyrirtæki sem staðsett eru á hafnarlandi 

Faxaflóahafna sf. í Sundahöfn og tóku þátt í könnuninni starfa mörg hver á sviði vöruflutninga og má 

þar helst nefna heild- og umboðssölur, vörugeymslur og iðnaðarfyrirtæki. Fyrirtækin eru í 

Klettagörðum, Kjalarvogi, Brúarvogi, Skarfagörðum, á Köllunarklettsvegi, á Héðinsgötu, á Holtavegi og 

í neðri hluta Skútuvogs. Mynd 3 hér að neðan sýnir landsvæði Sundahafnar árið 2013 ásamt 

væntanlegum landfyllingum. 
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Mynd 3: Landssvæði Sundahafnar árið 2013. Grænu svæðin tákna væntanlega landfyllingu. 

Á myndinni má sjá að upprunalega landsvæðið í Sundahöfn var 73,4 ha og eru því þær landfyllingar 

sem gerðar hafa verið hingað til samtals 91,2 ha. Landfyllingar framtíðarinnar eru táknaðar með 

grænu svæði á myndinni. Það svæði spannar samtals 13,2 ha. Það er því auðséð að gríðarleg þróun 

og uppbygging hefur átt sér stað í Sundahöfn frá því byrjað var að nýta landsvæðið sem hafnarsvæði. 

Tveir umfangsmiklir samningar sem varða makaskipti lands, lóða og húseigna hafa þó verið gerðir 

milli borgarinnar og hafnarinnar frá upphafi hafnargerðar í Sundahöfn. Árið 1971 gerðu Geir 

Hallgrímsson, þáverandi borgarstjóri, og Gunnar B. Guðmundsson, þáverandi hafnarstjóri, samning 

sem fól í sér skipti á ýmsum lóðum hafnarsjóðs á baklandi Austurhafnar við Arnarhól og við 

Tryggvagötu á 55 ha landssvæði milli Sundagarða og Kleppsmýrarvegar í eigu borgarsjóðs (Gísli 

Gíslason, 2011). Árið 1997 gerði hafnarsjóður annan samning við borgarsjóð um skipti á 3 ha landi við 

Tryggvagötu í eigu hafnarsjóðs og 85 ha landi og lóðum í Laugarnesi, Gufunesi og Geldinganesi. 

Svæðið í Laugarnesi sem höfnin fékk fólst í Héðinsgötu og efri hluta Köllunarklettsvegar (Jón 

Þorvaldsson, 1997). Með þessum skiptum stækkaði það svæði sem er hluti af könnuninni og er 

mikilvægt að hafa það í huga þegar breytingar á fjölda fyrirtækja í Sundahöfn milli skýrslunnar frá 

árinu 1994 og skýrslna eftir 1997 eru skoðaðar. 
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4. Greining 

4.1. Fyrirtæki 

Líkt og áður kom fram náðist í forsvarsmenn 100 fyrirtækja í Sundahöfn og 92 þeirra svöruðu 

spurningalistanum. Þetta er svipaður fjöldi og árið 2009 þegar náðist í 105 fyrirtæki. Fjöldi fyrirtækja í 

Sundahöfn hefur því lítið breyst frá árinu 2009 þó fækkað hafi um fimm fyrirtæki. Á undanförnum 20 

árum hefur fjöldi fyrirtækja í Sundahöfn tvöfaldast, en þeim hefur fjölgað úr 52 árið 1994 í 100 árið 

2014. Í lægð árið 2004 fækkaði hins vegar fyrirtækjum um 16. Fjölgunin á milli áranna 1994 og 1998 

má þó, eins og áður kom fram, að einhverju leyti rekja til makaskiptasamningsins frá árinu 1997. 

 

 

Mynd 4: Fjöldi fyrirtækja í atvinnurekstri í Sundahöfn. Samanburður milli rannsóknarára. 

Þegar fyrirtæki í Sundahöfn eru flokkuð eftir yfirflokkunum átta Fiskvinnsla og útgerð, Iðnaður, 

Þjónusta, Smásala og veitingar, Heild- og umboðssala, Geymslur, Flutningar og Annað kemur í ljós að 

flest fyrirtækjanna í Sundahöfn eru í flokknum heild- og umboðssölur, eða 31%. Einnig má sjá að um 

60% allra fyrirtækja í Sundahöfn eru annaðhvort heild- og umboðssölur eða þjónustufyrirtæki, þ.e. 31 

heildsala og 27 þjónustufyrirtæki af 100 fyrirtækjum í Sundahöfn. Ekkert fyrirtækjanna starfar við 

fiskvinnslu og útgerð. Ítarlegri skiptingu fyrirtækja eftir atvinnustarfsemi má sjá á Mynd 5. 

52 

78 

62 

105 
100 

1994 1998 2004 2009 2014 

Fj
ö

ld
i f

yr
ir

tæ
kj

a
 

Ár 

Fjöldi fyrirtækja í atvinnurekstri í Sundahöfn hvert 
rannsóknarár 



14 
 

 

Mynd 5: Skipting fyrirtækja í Sundahöfn eftir atvinnustarfsemi árið 2014. 

Ef litið er á skiptingu fyrirtækja fyrri rannsóknarár má sjá að heildsala og þjónusta hafa ávallt verið 

umfangsmestu atvinnugreinarnar í Sundahöfn. Að auki hafa heildsölur verið fleiri en 

þjónustufyrirtæki í öllum tilvikum að frátöldu árinu 1998 þegar flokkarnir tveir voru jafn stórir, eða 23 

fyrirtæki hvor. Mynd 6 hér að neðan sýnir fjölda fyrirtækja í hverjum yfirflokki fyrir sig öll 

rannsóknarárin.  

 

 

Mynd 6: Skipting fyrirtækja í Sundahöfn eftir atvinnugreinum. Samanburður við fyrri rannsóknarár. 
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Heild- og umboðssölum í Sundahöfn hefur fækkað úr 38 í 31 frá árinu 2009. Það er athyglisvert í ljósi 

þess að á milli áranna 2004 og 2009 tók sú atvinnugrein stökk og heildsölum fjölgaði um 18. Alls hafa 

18 heildsölur annaðhvort hætt starfsemi eða flutt sig úr Sundahöfn frá árinu 2009 og einungis 11 

komið í staðinn. Meðal stórra heildsala sem flutt hafa starfsemi sína nýlega en tóku þátt í könnuninni 

árið 2009 eru Karl K. Karlsson ehf., Nokk ehf. og Vélasalan ehf. Á sama tíma og heildsölum er tekið að 

fækka hefur þjónustufyrirtækjum í Sundahöfn fjölgað um sjö frá árinu 2009, þau ná þó ekki að verða 

fleiri en heildsölurnar. Þriðja atvinnugreinin þar sem breytingar hafa verið miklar eru geymslur en þar 

hefur fyrirtækjum fækkað úr níu og í fimm. Minni hreyfing hefur verið á öðrum atvinnugreinum frá 

2009. 

 Jaðarsvæði Sundahafnar eru, eins og áður sagði, svæði sem ekki tilheyra Faxaflóahöfnum sf. 

en eru þó staðsett neðan við Sæbrautina og inn á hinu skilgreinda Sundahafnarsvæði. Þau svæði eru í 

raun hluti af hafnarsvæðinu og hafa tekið þátt í könnuninni frá árinu 2004. Líkt og áður sagði eru 

göturnar á jaðarsvæðum Sundagarðar, Sundaborg, Vatnagarðar og efri hluti Skútuvogs. Í þetta sinn 

náðist í forsvarsmenn 101 fyrirtækis á jaðarsvæðunum en 95 þeirra svöruðu spurningalistanum. Árið 

2009 voru fyrirtækin 66 talsins á jaðarsvæðunum og 60 árið 2004.  

 

 

Mynd 7: Fjöldi fyrirtækja í atvinnurekstri á jaðarsvæðum Sundahafnar. Samanburður milli rannsóknarára. 

Á einungis fimm árum hefur fyrirtækjum á jaðarsvæðum Sundahafnar því fjölgað gríðarlega, eða um 

rúm 53%. Forsvarsmenn 51 fyrirtækis af 95 sögðu að þeir hefðu flutt á Sundahafnarsvæðið eftir 2009, 

eða eftir að síðasta skýrsla var gerð og þegar fyrirtækjalistinn frá árinu 2009 er skoðaður sést að á 

móti hafa einungis um 20 fyrirtæki hætt starfsemi á hafnarsvæðinu eða flutt annað. Þessi mikla 

fjölgun fyrirtækja á jaðarsvæðunum, úr 66 í 101, stafar meðal annars af því að árið 2009 voru 

einungis 2 fyrirtæki starfrækt í skrifstofuhúsnæðinu og á þjónustustöðinni í Sundagörðum 2 en nú eru 
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þau mun fleiri, eða 12. Einnig hefur fyrirtækjum í Sundaborg fjölgað mikið en í dag er þar starfrækt 30 

fyrirtæki, sem er fjölgun um 13 fyrirtæki frá því árið 2009. Þriðja mögulega ástæðan fyrir fjölguninni 

er að húsnæði í Vatnagörðum virðist vera betur nýtt þar sem fyrirtækjum þar hefur fjölgað um 10 þó 

ekkert nýtt húsnæði hafi verið byggt.   

Flest fyrirtækjanna á jaðarsvæðum eru heildsölur, eða 34, og 33 eru þjónustufyrirtæki. Hér er 

sömu sögu að segja og hjá fyrirtækjum í Sundahöfn en rúmlega 60% allra fyrirtækja á jaðarsvæðum 

starfa annaðhvort á sviði þjónustu eða heildsölu. Þessir tveir flokkar eru með flest fyrirtækin í öllum 

þremur könnununum. Athyglisvert er að árið 2014 er ekkert fiskvinnslu- og útgerðarfyrirtæki 

starfrækt á jaðarsvæðum Sundahafnar né fyrirtæki sem starfar við flutninga. Mynd 8 hér að neðan 

sýnir skiptingu fyrirtækja á jaðarsvæðum eftir atvinnugreinum árið 2014. 

 

 

Mynd 8: Skipting fyrirtækja eftir atvinnugreinum á jaðarsvæðum árið 2014. 

Þegar flokkar atvinnugreina eru bornir saman við eldri niðurstöður kemur í ljós að 

þjónustufyrirtækjum hefur fjölgað á jaðarsvæðum frá árinu 2009 eftir niðursveiflu á milli 2004 og 

2009. Árið 2009 voru einungis 12 þjónustufyrirtæki með starfsemi á jaðarsvæðunum en nú árið 2014 

eru þau, eins og áður sagði, 33.  Iðnaðarfyrirtækjum hefur fjölgað töluvert á síðastliðnum 10 árum, 

þ.e. úr fjórum árið 2004 í 15 árið 2014. Jafn viðamiklar breytingar hafa ekki orðið hvað varðar aðrar 

atvinnugreinar frá árinu 2009 þó smásölu- og veitingafyrirtækjum, heildsölum og fyrirtækjum sem 

falla undir flokkinn Annað hafi fjölgað. Mynd 9 sýnir samanburð atvinnugreina við fyrri ár. 
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Mynd 9: Skipting fyrirtækja eftir atvinnugreinum. Samanburður við fyrri rannsóknarár. 

Líkt og áður kom fram má meðal annars rekja fjölgun fyrirtækja á jaðarsvæðum til aukinnar nýtingar 

húsnæðis í Sundaborg, Vatnagörðum og Sundagörðum 2. Af þeim 10 fyrirtækjum sem komið hafa í 

Sundagarða 2 frá 2009 eru átta þjónustufyrirtæki. Það sama á við helming þeirra fyrirtækja sem 

komið hafa í Vatnagarða frá 2009. Það skýrir að miklu leyti stökkið sem þjónustufyrirtæki á 

jaðarsvæðum hafa tekið á einungis fimm árum. 

4.2. Starfsmenn 

Starfsmannafjöldi allra fyrirtækja, á jaðarsvæðum og í Sundahöfn, var fenginn frá forsvars- og 

talsmönnum fyrirtækjanna. Einungis var spurt um fastráðna starfsmenn sem starfa innan 

hafnarsvæðisins og var öllum verktökum og sjómönnum sleppt, sem og sumarstarfsmönnum og 

starfsmönnum í óreglulegum hlutastörfum. 

Samkvæmt svörum forsvars- og talsmanna fyrirtækja  starfa í dag samtals 2.434 manns í 

Sundahöfn sem er um 13% fækkun frá síðustu könnun árið 2009. Fjöldinn er hins vegar álíka mikill og 

árið 2004 þegar 2.410 manns störfuðu í Sundahöfn. Um það bil 30% starfsmanna eru konur.  

 

Tafla 2: Fjöldi starfsmanna fyrirtækja í Sundahöfn skipt eftir kyni. 
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  Fjöldi Hlutfall 

Konur 715 29,9% 
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Athuga skal að tölurnar í Töflu 2 hér að ofan sýnir einungis upplýsingar um kynjaskiptingu 

starfsmanna fyrirtækja sem svöruðu spurningalistanum en ekki hjá þeim fyrirtækjum höfðu ekki tök á 

þátttöku. Þar af leiðandi er samanlagður fjöldi starfsmanna í töflunni minni en heildarfjöldi 

starfsmanna í Sundahöfn. Vissara væri því að skoða kynjahlutföllin í töflunni í stað fjöldans. 

Athyglisvert er að fækkun starfsmanna frá 2009 er hlutfallslega heldur meiri en hjá 

fyrirtækjunum þar sem þeim hefur einungis fækkað um rúm 5%. Á Mynd 10 hér að neðan er 

heildarfjöldi starfsmanna í Sundahöfn hvert rannsóknarár borinn saman. Þar sem starfsmannafjöldinn 

árið 1998 var tekinn saman í bilunum 1-10, 11-30, 31-50, 51-90, 91 og fleiri, var ekki hægt að bera 

þær upplýsingar saman við starfsmannafjölda annarra ára. 

 

 

Mynd 10: Heildarfjöldi starfsmanna fyrirtækja í Sundahöfn. Samanburður milli ára. 

Þegar starfsmannafjöldi hvers fyrirtækis fyrir sig er borinn saman árin 2009 og 2014 sést að þau 

fyrirtæki sem yfirgefið hafa hafnarsvæðið frá 2009 höfðu samanlagt um 200 fleiri starfsmenn en þau 

sem komu í staðinn. Einnig hafa starfsmannabreytingar verið hjá mörgum fyrirtækjanna á 

síðastliðnum fimm árum og  þó færri fyrirtæki hafi fækkað starfsmönnum en fjölgað þá er fækkunin 

að meðaltali mun meiri á hvert fyrirtæki þar heldur en hjá þeim sem hafa fjölgað starfsmönnum.  

Þegar starfsmenn eru flokkaðir eftir atvinnugreinum, á Mynd 11, sést að langflestir í 

Sundahöfn starfa við flutninga. Ef aftur er litið Mynd 5 í kafla 4.1 Fyrirtæki að ofan sést glögglega að 

einungis 5% fyrirtækja í Sundahöfn eru flutningafyrirtæki. Það er því athyglisvert að smæsti 

atvinnugreinaflokkur fyrirtækjanna hefur mestan fjölda starfsmanna, samtals 814 starfsmenn. Það 

skýrist þó eðlilega af því að bæði Samskip og Eimskip falla undir þann flokk en þau eru 

langumfangsmestu fyrirtækin í Sundahöfn, bæði hvað varðar starfsmannafjölda og athafnasvæði. 

Samanlagt eru skipafélögin tvö með hátt í 800 starfsmenn innan Sundahafnarsvæðisins. 
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Mynd 11: Starfsmannafjöldi hverrar atvinnugreinar í Sundahöfn fyrir sig. Samanburður milli ára. 

Starfsmönnum hefur fækkað í fjórum atvinnugreinum af sjö frá árinu 2009 og hefur mesta fækkunin 

verið hjá flutningafyrirtækjum þar sem starfsmenn fóru úr því að vera 1064 talsins í 814. Í 

niðurstöðum frá 2009 voru flutningafyrirtækin tveimur fleiri í Sundahöfn en í dag og er fækkun 

starfsmanna á sama tímabili líklega af þeim völdum. Hins vegar hefur flutningafyrirtækjum í raun og 

veru ekki fækkað heldur tilheyra þau öðrum atvinnugreinaflokki í dag. Flestir starfsmennirnir sem upp 

á vantar eru því ekki horfnir af hafnarsvæðinu.  Mesta fjölgunin frá 2009 hefur orðið hjá fyrirtækjum 

sem starfa í iðnaði en starfsmenn þeirra nú eru 274 talsins sem er rúmlega 47% aukning frá 2009. 

Þegar aftur er litið á Mynd 6 í kafla 4.1 Fyrirtæki sem sýnir flokkun fyrirtækja eftir atvinnugreinum og 

samanburð milli ára kemur hinsvegar á daginn að iðnaðarfyrirtækin eru einu færri í dag en árið 2009.  

Þetta má til dæmis skýra með því að árið 2009 voru Fóðurblandan og Kornax talin sem tvö fyrirtæki 

en það er ekki raunin nú. Einnig voru sem dæmi verksmiðjan Oddi flokkuð sem geymsla og Hringrás 

sem þjónustufyrirtæki þó starfsemi beggja fyrirtækja sé fyrst og fremst iðnaður. Bæði þessi fyrirtæki 

eru með marga starfsmenn. Hins vegar er ljóst að á þeim tuttugu árum sem kannanir hafa verið 

gerðar hefur fólki sem sækir vinnu í Sundahöfn fjölgað mikið ef á heildina er litið. 

 Á jaðarsvæðum Sundahafnar starfa í dag samtals 1.002 manns. Það er tæplega 12% fjölgun 

frá árinu 2009 þegar 897 manns sóttu vinnu á jaðarsvæðunum. Mynd 12 hér að neðan sýnir 

samanburð á starfsmannafjölda jaðarsvæðanna árin 2004, 2009 og 2014 en eins og greint hefur verið 

frá voru fyrirtæki á jaðarsvæðum fyrst með í könnuninni árið 2004. Kynjahlutfall fyrirtækja á 

jaðarsvæðum er ekki ósvipað og í Sundahöfn, en 35% starfsmanna eru konur. 
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Mynd 12: Heildarfjöldi starfsmanna fyrirtækja á jaðarsvæðum. Samanburður milli ára. 

 

Tafla 3: Fjöldi starfsmanna fyrirtækja á jaðarsvæðum skipt eftir kyni. 

Jaðarsvæði 

  Fjöldi Hlutfall 

Konur 336 34,9% 

Karlar 626 65,1% 

Alls 962 100,0% 

 

Bent er á sama atriði og hjá fyrirtækjum í Sundahöfn sjálfri varðandi samanlagðan fjölda í Töflu 3. 

Hafa skal í huga að sú tala á einungis við um fyrirtækin sem svöruðu spurningalistanum og er því lægri 

en heildarfjöldi starfsmanna á jaðarsvæðum. 

Þegar síðustu fimm ár eru skoðuð sérstaklega líkt og gert var fyrir Sundahöfn hér að ofan 

kemur í ljós að fyrirtækjum hefur fjölgað úr 66 í 101, eða um rúm 53% en starfsmönnum einungis um 

11%. Fjölgun starfsmanna á síðastliðnum fimm árum er því ekki í samræmi við það stökk sem orðið 

hefur í fjölgun fyrirtækja á jaðarsvæðum. Í kafla 4.1 Fyrirtæki kom fram að fjölgunina á fyrirtækjunum 

mætti meðal annars rekja til þess að fleiri fyrirtæki eru nú með starfsemi í húsnæði Sundaborgar, 

Vatnagarða og Sundagarða en fyrir fimm árum síðan. Þegar nýlega komin fyrirtæki á þessum svæðum 

eru skoðuð með tilliti til starfsmannafjölda sést að almennt er um fámenn fyrirtæki að ræða, en 24 

með þrjá eða færri starfsmenn. Einungis sex ný fyrirtæki á svæðinu eru með 20 eða fleiri starfsmenn. 
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Mynd 13: Starfsmannafjöldi hverrar atvinnugreinar fyrir sig á jaðarsvæðum. Samanburður milli ára. 

Starfsmannafjöldi skiptur niður á flokka, Mynd 13, sýnir að í dag starfa langflestir á sviði þjónustu, eða 

618 manns. Sá flokkur var einungis sá þriðji fjölmennasti hjá fyrirtækjum í Sundahöfn með 367 

starfsmenn. Einn annar atvinnuflokkur á jaðarsvæðum hefur yfir 100 starfsmenn, en það eru heild- og 

umboðssölur. Sömu tveir flokkar atvinnugreina á jaðarsvæðum innihalda einnig flest fyrirtæki, eins 

og sést á Mynd 8 í kafla 4.1 Fyrirtæki. Starfsmönnum á sviði þjónustu hefur fjölgað gífurlega frá árinu 

2004 og eru í dag tæplega fjórfalt fleiri. Aftur á móti er starfsmönnum heild- og umboðssölu hægt og 

bítandi farið að fækka eins og Mynd 13 sýnir en þeir eru um 30% færri í dag en fyrir 10 árum. Eins og 

fram kom í kafla 4.1 Fyrirtæki  hefur fjöldi þjónustufyrirtækja á jaðarsvæðum tekið stökk og tæplega 

tvöfaldast. Starfsmannafjölgun þjónustufyrirtækja er hinsvegar mun umfangsmeiri og skýrist það að 

hluta til af því öll nýju fyrirtækin sex sem eru með 20 starfsmenn eða fleiri starfa í þjónustugeiranum.  

4.3. Húsnæði 

Samkvæmt skýrslunni Atvinnustarfsemi í Sundahöfn frá 2009 var samanlögð stærð fasteigna á svæði 

Faxaflóahafna í Sundahöfn árið 2009 tæplega 345.000 m2 en 252.595 m2 árið 2004 (Sigríður Kr. 

Kristþórsdóttir, 2009). Í dag, árið 2014, eru fasteignir á svæði Faxaflóahafna í Sundahöfn tæplega 

343.000 m2 samkvæmt gögnum frá Fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands. Þó þessar tölur gefi til kynna að 

samanlagðar fasteignir á svæðinu hafi minnkað um 2.000 m2 er það þó ekki raunin. Árið 2006 hófust 

framkvæmdir á nýjum vegakafla frá Klettagörðum og inn á Sæbraut. Vegna þessara framkvæmda 

voru nokkrar eignir á Héðinsgötu 1-3 rifnar. Það var hinsvegar ekki fyrr en árið 2010 sem þessar eignir 

voru felldar úr skrá hjá Fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands. Þar af leiðandi innihalda gögnin sem stuðst 

var við í skýrslunni árið 2009 rúmlega 5.300 m2 sem í raun voru ekki til staðar á þeim tíma (Jón 
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Þorvaldsson, munnleg heimild, 26. ágúst 2014). Samanlagðar fasteignir á svæði Faxaflóahafna í 

Sundahöfn eru því í rauninni rúmlega 3.300 m2 stærri í dag en árið 2009. Þessa aukningu má meðal 

annars rekja til byggingar fasteigna í Klettagörðum 4 árið 2011 og Klettagörðum 15 árið 2010. Einnig 

hafa nokkur fyrirtæki gert breytingar á eignum sínum og má þar nefna sem dæmi viðbyggingar í 

Klettagörðum 19 og 23. Nokkur auð pláss eru á svæði Faxaflóahafna í Sundahöfn og á jaðarsvæðum 

og má helst nefna stóran hluta Klettagarða 6 og efri hæð á Köllunarklettsvegi 4 . Einnig eru laus pláss 

auglýst til leigu eða sölu í Vatnagörðum, Skútuvogi og Sundaborg. 

 Flest fyrirtæki í Sundahöfn eru í leiguhúsnæði, eða 56, en 36 eiga húsnæði sitt. Þess má geta 

að þau fyrirtæki sem bæði eru í eigin húsnæði og leiguhúsnæði voru flokkuð sem fyrirtæki í eigin 

húsnæði. Þegar skýrslur síðastliðinna 20 ára eru skoðaðar sést að talsverð breyting hefur orðið í 

þessum efnum en það var ekki fyrr en árið 2009 sem fyrirtæki í leiguhúsnæði komust í meirihluta. 

Mynd 14 hér að neðan sýnir hlutfallslega skiptingu eftir eignarhaldi og samanburð milli ára. 

 

 

Mynd 14: Hlutfall eigin húsnæðis og leiguhúsnæðis fyrirtækja í Sundahöfn. Samanburður milli kannana. 

Eins og sjá má á Mynd 14 lækkaði hlutfall fyrirtækja í eigin húsnæði úr um 52% árið 2004 í 28% árið 

2009. Í dag er hlutfall fyrirtækja í eigin húsnæði hinsvegar farið að aukast aftur og eru nú tæplega 

40% fyrirtækja í eigin húsnæði.  

Á jaðarsvæðum Sundahafnar er sömu sögu að segja en flest fyrirtæki þar eru í leiguhúsnæði, 

eða 65, og 30 fyrirtæki eiga sjálf húsnæðið. Hlutfall þeirra sem eru í eigin húsnæði er því um 32%. 

Ekki eru til eldri gögn um eignarhald húsnæðis fyrirtækja á jaðarsvæðum Sundahafnar þar sem allar 

upplýsingar er varða stærðir og eignarhald húsnæðis árin 2004 og 2009 voru einungis teknar saman 

fyrir fyrirtæki í Sundahöfn sjálfri. Tafla 2 hér að neðan sýnir eignarhald húsnæðis á jaðarsvæðum árið 

2014. 
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Tafla 4: Eignarhald húsnæðis fyrirtækja á jaðarsvæðum Sundahafnar árið 2014. 

Jaðarsvæði 

Eignarhald húsnæðis 2014 

Eigið húsnæði 30 

Leiguhúsnæði 65 

Samtals 95 

Hlutfall í eigin húsnæði 31,6% 

 

Forsvarsmenn fyrirtækja voru einnig spurðir hversu stórt húsnæði þeir hefðu til umráða á 

hafnarsvæðinu og þeim raðað í flokka eftir stærðum. Ef fyrirtæki voru með aðsetur á fleiri en einum 

stað innan Sundahafnarsvæðisins var allt húsnæði þeirra talið saman sem ein heild. Alls sögðust 28 af 

187 fyrirtækjum beggja svæða vera með aðra aðstöðu innan Sundahafnarsvæðisins og var þá oftast 

um að ræða lagerhúsnæði. Dæmi um slík fyrirtæki eru Bónus, sem rekur tvær verslanir ásamt 

skrifstofu á hafnarsvæðinu, og Húsasmiðjan, sem er með verslun, skrifstofu og lageraðstöðu innan 

hafnarsvæðisins. Langflest fyrirtæki í Sundahöfn eru í stóru húsnæði, 1000 m2 og stærra, eða um 

45%. Um helmingur fyrirtækjanna í stórum húseignum eiga þær sjálf, eða 22 af 41 fyrirtæki. Hér að 

neðan má sjá skiptingu fyrirtækja í Sundahöfn í flokka eftir stærð húsnæðis en einnig innbyrðis 

skiptingu hvers flokks eftir eignarhaldi húsnæðis. Þess ber að geta að allar upplýsingar um stærðir 

húsnæðis eru fengnar frá viðmælendunum og gengið er út frá því að þær gefi rétta mynd. 

 

 

Mynd 15: Eignarhald húsnæðis fyrirtækja í Sundahöfn miðað við stærð þess árið 2014. 

Eins og sést á Mynd 15 inniheldur stærsti flokkurinn, 1000+ m2, um 45% fyrirtækja, en minnsti 

flokkurinn, 0 m2 - 199 m2, um 23%. Mun minna hlutfall fyrirtækja í minnstu húseignunum er í eigin 
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húsnæði, eða um 24%. Fyrirtæki í minna húsnæði eru mörg hver að leigja skrifstofur eða rými af 

öðrum fyrirtækjum. Tveir talsmenn fyrirtækja höfðu ekki upplýsingar um húsnæðisstærð þess.  

Upplýsingar um stærðir húsnæðis hafa verið teknar saman í nokkrum skýrslum um 

Sundahafnarsvæðið. Árið 1994 voru fyrirtæki í Sundahöfn og í Gömlu höfninni talin saman en þá voru 

flokkarnir mun fleiri en nú. Það er því ekki hentugt að gera samanburð við þær niðurstöður. 

Niðurstöður skýrslunnar frá 1998 eru hinsvegar vel samanburðarhæfar þar sem upplýsingar voru 

teknar saman fyrir Sundahöfn í sömu flokkum. Þó var stærsti flokkurinn 800+ m2 en nú var sá flokkur 

hafður tvískiptur. Árið 1998 voru um 38% fyrirtækja í Sundahöfn í húsnæði stærra en 800 m2. Nú eru 

fyrirtæki í jafn stóru húsnæði hlutfallslega fleiri, eða um 47%. Í flokknum 400 m2 -599 m2 árið 1998 

voru um 13% fyrirtækja en þeim hefur fækkað og eru í dag hlutfallslega helmingi færri, einungis 6,5%. 

Engar upplýsingar um húsnæðisstærðir einstakra fyrirtækja voru teknar saman árin 2004 og 2009 svo 

ekki er möguleiki á samanburði við þau ár. Miðað við upplýsingar frá 1998 er því ljóst að fyrirtæki í 

Sundahöfn eru smám saman að þróast yfir í stærra húsnæði. 

 Þegar sömu upplýsingar eru teknar saman fyrir fyrirtæki á jaðarsvæðum er ekki sambærilegar 

niðurstöður að fá þar sem flest fyrirtæki eru í litlu húsnæði, eða 0 m2 - 199 m2,  og næstflest í 200 m2-

399 m2. Mynd 16 hér að neðan sýnir skiptingu fyrirtækja á jaðarsvæðum í stærðarflokka húsnæðis 

ásamt innbyrðis skiptingu eftir eignarhaldi. 

 

Mynd 16: Eignarhald húsnæðis fyrirtækja á jaðarsvæðum miðað við stærð þess fyrir árið 2014. 

Einungis 3 fyrirtæki af 32, eða rúm 9%, í flokknum 0 m2 - 199 m2 eru í eigin húsnæði. Það er mun 

minna hlutfall en hjá sama flokki í sjálfri Sundahöfn þar sem hlutfallið er 24%. Flokkarnir 200 m2 - 399 

m2 og 1000+ m2 eru báðir með jafna skiptingu á eignarhaldi húsnæðis. Sambærilegar upplýsingar 

voru ekki teknar saman fyrir jaðarsvæðin í eldri skýrslum. 
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Á síðustu árum hefur fyrirtækjum staðið til boða að úthýsa lagerstarfsemi sinni að hluta til 

eða að fullu hjá skipafélögunum í Sundahöfn. Eins og niðurstöður síðustu ára hafa sýnt eru margar 

heild- og umboðssölur með starfsemi bæði í Sundahöfn og á jaðarsvæðum og þurfa þær eðlilega að 

halda lager, hvort sem það er í eigin húsnæði eða úthýst. Árið 2009 var því spurningu um vöruhótel 

skipafélaganna bætt við listann til þess að sjá hvort fyrirtæki væru að nýta sér þjónustuna. Í ljós kom 

að um 22% fyrirtækja í Sundahöfn og 15% á jaðarsvæðum nýttu sér hana. Um helmingur þeirra sögðu 

hana hafa áhrif á stærð húsnæðisins sem fyrirtækið hefði til umráða. Spurningin var endurtekin nú 

árið 2014. Að þessu sinni eru 20% fyrirtækja í Sundahöfn og 14% á jaðarsvæðum að nýta sér 

þjónustuna. Nýtingin hefur því lítið sem ekkert breyst frá árinu 2009. Margar ástæður geta verið fyrir 

því að nýtingin er eins lág og raun ber vitni en mörg fyrirtæki í Sundahöfn sem halda lager eru með 

stórt húsnæði og sjá sér mögulega ekki hag í að nýta sér þjónustuna. Einnig hafa ekki öll fyrirtæki á 

svæðinu þörf fyrir lager eða vöruhýsingu, t.d. mörg þjónustufyrirtæki, en sá flokkur er stór á báðum 

svæðum. Mynd 17 sýnir niðurstöður fyrirtækja í Sundahöfn og Mynd 18 á jaðarsvæðum. 

 

Mynd 17: Nýting fyrirtækja í Sundahöfn á vöruhótelum skipafélaganna og áhrif notkunar vöruhótels á stærð húsnæðis 
fyrirtækja árið 2014. 

 

Mynd 18: Nýting fyrirtækja á jaðarsvæðum á vöruhótelum skipafélaganna og áhrif notkunar vöruhótels á stærð húsnæðis 
fyrirtækja árið 2014. 
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Þau fyrirtæki sem nýta sér þjónustuna voru beðin um að svara því hversu hátt hlutfall af veltu færi í 

gegnum vöruhótelin og hvort notkun vöruhótelsins hefði haft áhrif á stærð húsnæðis fyrirtækisins. 

Flestir viðmælendur höfðu ekki nákvæmar upplýsingar um hlutfall veltunnar og voru svör við 

spurningunni oft á borð við „brot“ og „hluti“. Af þeim sökum eru niðurstöður hennar ekki teknar 

saman hér. Á Mynd 17 og Mynd 18 má einnig sjá niðurstöður þess hvort notkun vöruhótelsins hefði 

áhrif á stærð húsnæðis sem fyrirtækið hefði til umráða en flestir á jaðarsvæðum, eða um 59%, sögðu 

svo vera. Í Sundahöfn voru jafnari hlutföll þar sem 44% töldu að vöruhótelið hefði ekki áhrif á 

stærðina en 45% sögðu svo vera.  

 Viðmælendur voru spurðir hvort einhverjar breytingar hefðu orðið á athafnasvæði 

fyrirtækisins á síðustu fimm árum. Tilgangurinn með spurningunni er að kanna hvað hefur breyst frá 

því að síðasta skýrsla var gefin út og einnig til þess að aðstoða við að finna hugsanlegar skýringar á 

húsnæðisbreytingum og fleira á svæðinu við vinnslu gagna. Hér að neðan má sjá hversu mörg 

fyrirtæki hafi orðið fyrir breytingum á athafnasvæði sínu. 

          

 

 

Þegar fyrirtæki sem sögðust hafa orðið fyrir breytingum frá 2009 voru spurð hvaða breytingar hefðu 

átt sér stað voru flestir sem sögðust vera nýir á svæðinu frá 2009. Næst algengasta skýringin var að 

fyrirtæki hefðu stækkað húsnæði sitt, þ.e. byggt við. Einnig voru nokkrir sem flutt höfðu starfsemi 

sína innan svæðisins. Tafla 3 sýnir þær skýringar sem nefndar voru oftar en einu sinni. 
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Mynd 19: Hafa orðið breytingar á athafnasvæði fyrirtækisins á síðustu fimm árum? 
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Tafla 5: Þær breytingar sem hafa orðið hjá fyrirtækjum á síðustu fimm árum. 

Breytingar á síðustu fimm árum (2009 til 2014) Sundahöfn Jaðarsvæði 

Flutt á svæðið 22 43 

Flutt innan svæðisins 8 5 

Húsnæði stækkað 9 13 

Húsnæði minnkað 1 2 

Hófu að nýta vöruhótel 2 0 

Breytingar á lóð 3 0 

Starfsemi hefur aukist 5 2 

Starfsemi hefur minnkað 0 2 

 

4.4.  Mikilvægi staðsetningar 

Árið 2009 voru forsvarsmenn fyrirtækja spurðir hversu mikilvæg staðsetningin á hafnarsvæðinu væri 

fyrir rekstur þeirra. Voru þeir beðnir um að gefa staðsetningunni einkunn á skalanum 1 til 5, þar sem 

5 stendur fyrir Mjög mikilvæg og 1 fyrir Alls ekki mikilvæg. Þessi spurning var endurtekin núna og var 

meðaleinkunn fyrirtækja í Sundahöfn 3,77 en aðeins lægri, eða 2,98, hjá fyrirtækjum á jaðarsvæðum 

Sundahafnar. Algengasta einkunn fyrirtækja í Sundahöfn var 5 en 3 á jaðarsvæðum. Meðaleinkunnir 

beggja svæða eru yfir 2,5 og má því draga þá ályktun að almennt þyki forsvarsmönnum fyrirtækjanna 

staðsetningin vera mikilvæg. Þegar niðurstöður ársins 2009 eru skoðaðar má sjá að meðaleinkunnin í 

Sundahöfn var 3,37 en á jaðarsvæðum 3,21. Meðaleinkunnin í Sundahöfn hefur því hækkað en 

lækkað á jaðarsvæðum. Þess ber að geta að ekki er um sömu meðaleinkunnir að ræða hér að ofan og 

birtar voru í skýrslunni árið 2009. Ástæðan fyrir því er sú að ekki var notast við vegið meðaltal við 

útreikninga árið 2009 og voru meðaleinkunnirnar því endurreiknaðar til þess að fá 

samanburðarhæfar tölur. Hér að neðan má sjá meðaleinkunnir hverrar atvinnugreinar á hvoru svæði 

fyrir sig fyrir árin 2009 og 2014. 

 

Tafla 6: Mikilvægi staðsetningar fyrirtækja í Sundahöfn. Notaður er skalinn 1 til 5. 

Flokkar fyrirtækja Meðaleinkunn 2009 Fjöldi 2009 Meðaleinkunn 2014 Fjöldi 2014 

Fiskvinnsla og útgerð 0 0 0 0 

Iðnaður 3,54 13 3,75 12 

Þjónusta 3,3 20 3,5 26 

Smásala og veitingar 2,6 10 3,25 8 

Heild- og umboðssala 3,24 38 3,82 28 

Geymslur 3,67 9 4,40 5 

Flutningar 4,71 7 4,60 5 

Annað 3,38 8 4,14 7 

Samtals   105   91 

Vegið meðaltal 3,37   3,77   



28 
 

 
Tafla 7: Mikilvægi staðsetningar fyrirtækja á jaðarsvæðum. Notaður er skalinn 1 til 5. 

Flokkar fyrirtækja Meðaleinkunn 2009 Fjöldi 2009 Meðaleinkunn 2014 Fjöldi 2014 

Fiskvinnsla og útgerð 0 0 0 0 

Iðnaður 2,63 8 2,93 15 

Þjónusta 3,09 11 2,71 31 

Smásala og veitingar 2,9 10 2,92 12 

Heild- og umboðssala 3,65 31 3,52 29 

Geymslur 0 0 4 1 

Flutningar 0 0 0 0 

Annað 2,5 6 1,83 6 

Samtals   66   94 

Vegið meðaltal 3,21   2,98   

 

Eins og sést í Töflu 4 gefa forsvarsmenn fyrirtækja í flokknum Flutningar hæstu meðaleinkunnina í 

Sundahöfn, 4,60, en smásölu- og veitingafyrirtæki þá lægstu, 3,25. Sömu flokkar voru með hæstu og 

lægstu meðaleinkunnina árið 2009. Staðsetning flutningafyrirtækja á hafnarsvæðinu er því mjög 

mikilvæg. Ef litið er á Töflu 5 sést að meðaleinkunnir hvers flokks á jaðarsvæðum árið 2014 eru í 

öllum tilfellum lægri en einkunnir sömu flokka í Sundahöfn. Staðsetningin virðist því skipta meira máli 

hjá fyrirtækjum í Sundahöfn. Þegar niðurstöður jaðarsvæðanna eru bornar saman við niðurstöður 

ársins 2009 sést að þar eru einnig sömu flokkarnir með hæstu og lægstu meðaleinkunnina. Hæstu 

meðaleinkunnina gefa heild- og umboðssölur og þá lægstu gefa fyrirtæki sem falla í flokkinn Annað. 

Athuga skal að einungis eru skoðuð meðaltöl þeirra flokka sem innihalda fleiri en eitt fyrirtæki. 

Margar ástæður geta verið fyrir því hvers vegna fyrirtæki velja að staðsetja sig í Sundahöfn og 

til þess að fá betri mynd af einkunnagjöfinni var spurt um ástæður þess að fyrirtæki teldu 

staðsetninguna á hafnarsvæðinu vera mikilvæga. Forsvarsmenn fyrirtækja í Sundahöfn og á 

jaðarsvæðum voru spurð þessarar spurningar og voru sömu tvær ástæður algengastar á báðum 

stöðum. 33 forsvarsmenn í Sundahöfn og 26 forsvarsmenn á jaðarsvæðum Sundahafnar töldu 

nálægðina við skipafélögin vera ástæðuna og 29 í Sundahöfn og 30 á jaðarsvæðum fannst 

staðsetningin vera miðsvæðis og töldu að nálægðin við stofnbrautir og aðalæðar borgarinnar vera 

mikilvægar. Töflur 6 og 7 hér að neðan sýna þær ástæður sem viðmælendur nefndu helst. 
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Tafla 8: Ástæður mikilvægi staðsetningar á hafnarsvæðinu að mati forsvarsmanna í Sundahöfn. 

Sundahöfn 

Hvers vegna mikilvæg? 2014 Hlutfall 

Nálægð við skipafélögin 33 32,7% 

Nálægð við landflutningamiðstöðvar 14 13,9% 

Miðsvæðis og nálægð við stofnbrautir 29 28,7% 

Góð aðstaða 10 9,9% 

Útsýni 1 1,0% 

Næg bílastæði 2 2,0% 

Nálægð við viðskipavini 10 9,9% 

Nálægð við aðra í sömu eða tengdri starfsemi 2 2,0% 

Samtals 101 100,0% 

 

Tafla 9: Ástæður mikilvægi staðsetningar á hafnarsvæðinu að mati forsvarsmanna á jaðarsvæðum. 

Jaðarsvæði 

Hvers vegna mikilvæg? 2014 Hlutfall 

Nálægð við skipafélögin 26 28,6% 

Nálægð við landflutningamiðstöðvar 16 17,6% 

Miðsvæðis og nálægð við stofnbrautir 30 33,0% 

Góð aðstaða 7 7,7% 

Útsýni 0 0,0% 

Næg bílastæði 1 1,1% 

Nálægð við viðskipavini 9 9,9% 

Nálægð við aðra í sömu eða tengdri starfsemi 2 2,2% 

Samtals 91 100,0% 

 

Árið 2009 var ákveðið að bæta við spurningu sem snerist um staðsetningu viðskiptavina fyrirtækja og 

mikilvægi hennar.  Spurt var hvort viðskiptavinir fyrirtækisins væru staðsettir innan eða utan 

hafnarsvæðisins og einnig hvort staðsetning þeirra hefði verið áhrifaþáttur þegar staðsetning 

fyrirtækisins var valin. Niðurstöður þessara spurninga voru hinsvegar ekki teknar saman í skýrslunni 

það ár. Þrátt fyrir það var ákveðið að halda spurningunni á listanum og sjá hvaða niðurstöður hún 

gæfi. Forsvarsmenn beggja svæða svöruðu spurningunni og fáir sögðu viðskiptavinina alfarið vera 

innan hafnarsvæðisins, einungis fimm í Sundahöfn og einn á jaðarsvæðum. Hér að neðan má sjá 

niðurstöður beggja svæða. 
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Mynd 20: Eru viðskiptavinir fyrirtækisins staðsettir innan eða utan hafnarsvæðisins? 

 Þegar viðmælendur voru spurðir hvort staðsetning viðskiptavina hefði haft áhrif þegar staðsetning 

fyrirtækisins var valin sagði helmingurinn hana ekki hafa haft áhrif. Um 38% viðmælenda sögðu svo 

vera. Aðrir viðmælendur voru annaðhvort á báðum áttum eða töldu spurninguna ekki eiga við í sínu 

tilfelli. Það er því ljóst að margir sækja í að vera á hafnarsvæðinu af öðrum ástæðum en að vera 

nálægt viðskiptavinum sínum. Hér á undan voru ástæður þess að fyrirtækjum þætti staðsetningin á 

hafnarsvæðinu vera mikilvæg listaðar. Töflur 6 og 7 gefa því ágæta hugmynd um aðrar ástæður þess 

að fyrirtæki velji að staðsetja sig á hafnarsvæðinu. 

 

4.5. Framtíðarhorfur 

Allar upplýsingar um varðandi framtíðarhorfur fyrirtækja á Sundahafnarsvæðinu eru mikilvægar og 

hjálpa oft til við ýmsa skipulags- og þróunarvinnu á svæðinu. Viðmælendur voru því beðnir um að 

svara því hverjar hugmyndir þeirra varðandi stærð athafnasvæðis fyrirtækisins væru og einnig hvort  

fyrirtækið stefndi á flutninga af hafnarsvæðinu. Flest fyrirtæki í Sundahöfn stefndu að því að halda 

athafnasvæði sínu óbreyttu, eða 67 fyrirtæki, en 23 fyrirtæki huguðu að stækkun þess. Einungis eitt 

fyrirtæki af 91 sem svaraði spurningunni í Sundahöfn taldi líklegt að til minnkunnar kæmi.  

Innan; 5 

Utan; 41 

Bæði; 45 

Staðsetning viðskiptavina 
[Sundahöfn 2014] 

Innan; 1 

Utan; 51 

Bæði; 43 

Staðsetning viðskiptavina 
[Jaðarsvæði 2014] 
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Mynd 21: Hugar fyrirtækið að stækkun athafnasvæðis síns, minnkun þess eða halda því óbreyttu. Niðurstöður fyrirtækja í 
Sundahöfn og samanburður við árið 2009. 

Þessar niðurstöður gefa sterklega til kynna að meiri óvissa og samdráttur hafi verið hjá fyrirtækjum 

árið 2009 en nú árið 2014 þar sem 13 fyrirtæki huguðu að minnkun athafnasvæðisins og átta töldu 

óvíst hvaða breytingar yrðu. Um helmingi færri fyrirtæki huguðu að stækkun árið 2009 en árið 2014. 

Þessar niðurstöður má þó örugglega rekja til efnahagsástandsins árið 2009 þar sem einungis var liðið 

um hálft ár frá hruni þegar könnunin var unnin. Á þeim tíma ríkti mikil óvissa í fjármálaheiminum og 

hjá fyrirtækjum í landinu. Niðurstöður sömu spurningar voru ekki teknar saman hjá fyrirtækjum 

jaðarsvæðanna árið 2009 og því ekki hægt að gera samanburð. Ekkert fyrirtæki á jaðarsvæðum 

hugaði að minnkun athafnasvæðisins og enginn taldi óvíst hver áformin væru. 73 fyrirtæki huguðu að 

því að halda athafnasvæðinu óbreyttu en 22 stefndu að stækkun þess.  

 

 

Mynd 22: Hugar fyrirtækið að stækkun athafnasvæðis síns, minnkun þess eða halda því óbreyttu? Niðurstöður fyrirtækja 
á jaðarsvæðum árið 2014. 
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Fyrirtæki voru annars vegar spurð hvort þau ætluðu að flytja starfsemi sína annað á næstunni og hins 

vegar hvort þau vildu það. Mynd 23 og 24 sýna svör fyrirtækja í Sundahöfn og á jaðarsvæðum, en eins 

og sést á þeim eru langflestir (um 90%) ekki á þeim buxunum að yfirgefa svæðið. Í Sundahöfn voru  

fleiri sem vildu flytja starfsemina annað, 12 fyrirtæki, en sem ætluðu að láta verða að því, 6 fyrirtæki. 

Þrír töldu óvíst hvort að af flutningum yrði. Álíka dreifing og svipaðar niðurstöður voru hjá 

fyrirtækjum á jaðarsvæðum og í Sundahöfn eins og myndirnar tvær sýna. Eitt fyrirtækjanna í 

Sundahöfn ætlar að flytja starfsemi sína innan hafnarsvæðisins og það sama á við um tvö fyrirtæki á 

jaðarsvæðunum. 

 

Mynd 23: Ætla/vilja fyrirtækin flytja starfsemi sína annað á næstunni? Niðurstöður fyrirtækja í Sundahöfn árið 2014. 

 

Mynd 24: Ætla/Vilja fyrirtækin flytja starfsemi sína annað á næstunni? Niðurstöður fyrirtækja á jaðarsvæðum árið 2014. 

Já Nei Óvíst 
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Margar ástæður geta verið fyrir því að fyrirtæki vilji flytja starfsemi sína annað. Ellefu fyrirtæki 

sögðust vilja flytja í stærra eða hentugara húsnæði, og þremur fannst svæðið vera dýrt hvað varðar 

lóðagjöld og húsaleigu. Fjögur fyrirtæki vildu flytja vegna viðskiptasjónarmiða og tvö vegna 

persónulegra ástæðna. Einn viðmælandi nefndi slæmt umferðaraðgengi að svæðinu sem ástæðu 

þess að fyrirtækið vildi flytja af svæðinu. 
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5. Athugasemdir og umræða 

Ýmsar breytingar hafa átt sér stað á hafnarsvæðinu og jaðarsvæðum þess frá árinu 2009. Heildarfjöldi 

fyrirtækja í Sundahöfn hefur lítið breyst þótt ný fyrirtæki hafi farið og önnur komið í staðinn. Hins 

vegar hefur mikil uppbygging orðið á atvinnustarfsemi á jaðarsvæðum og hefur fjöldi fyrirtækja tekið 

kipp á einungis fimm árum. Hér að neðan er farið hratt yfir tölfræðilegar niðurstöður varðandi 

fyrirtæki og starfsmenn þeirra en einnig er farið yfir niðurstöður opinna spurninga könnunarinnar 

sem meðal annars snúa að umferðarmálum og aðgengi á hafnarsvæðinu. 

5.1.  Starfsemi á Sundahafnarsvæðinu – Helstu niðurstöður 

Í dag eru 100 fyrirtæki með starfsemi í Sundahöfn og eru flest þeirra heildsölur eða þjónustufyrirtæki, 

eða tæp 60%. Aðrir flokkar atvinnugreina eru með 12 eða færri fyrirtæki. Á undanförnum 20 árum 

hafa fyrirtæki sem staðsett eru í Sundahöfn tvöfaldast þrátt fyrir að þeim hafi fækkað um fimm frá 

2009. Ólíkt Gömlu höfninni í Reykjavík starfar ekkert fyrirtæki í Sundahöfn við fiskvinnslu eða útgerð 

en Sundahöfn þjónustar mestmegnis vöruflutninga og skemmtiferðaskip. Í raun hefur aldrei verið 

fyrirtæki í þeim geira í Sundahöfn þau ár sem kannanir hafa verið framkvæmdar, að frátöldu árinu 

1994 þegar eitt fyrirtæki starfaði við fiskvinnslu eða útgerð. Nokkuð miklar breytingar hafa átt sér 

stað hjá heildsölum í Sundahöfn á síðustu 10 árum, en milli áranna 2004 og 2009 tók sá flokkur stökk 

og fjölgaði um 18 fyrirtæki. Aftur á móti er þeim tekið að fækka á ný, þó lægðin sé talsvert minni en 

stökkið á milli 2004 og 2009. 

Á Jaðarsvæðum Sundahafnar eru 101 fyrirtæki með starfsstöðvar. Mun hraðari þróun er á 

jaðarsvæðunum þar sem fyrirtækjum þar hefur fjölgað um rúm 53% á einungis fimm árum. 

Fjölgunina má að miklu leyti rekja til betri nýtingar á húsnæði í Sundagörðum, Sundaborg og 

Vatnagörðum. Líkt og í Sundahöfn eru flest fyrirtækjanna á jaðarsvæðum annaðhvort 

þjónustufyrirtæki eða heildsölur. Sömuleiðis er ekkert fiskvinnslu eða útgerðarfyrirtæki starfrækt á 

svæðinu né fyrirtæki sem starfar við flutninga. Þjónustufyrirtækjum hefur fjölgað úr 12 í 33 frá árinu 

2009 en það er meðal annars vegna þess að stór hluti fyrirtækja sem flutt hafa starfsemi sína í 

húsnæði Vatnagarða, Sundagarða og Sundaborg eru þjónustufyrirtæki. 

Á Sundahafnarsvæðinu mæta nú samtals 3.436 manns í vinnu, 2.434 hjá fyrirtækjum í 

Sundahöfn og 1.002 á jaðarsvæðum. Hvert fyrirtæki hefur því um 27 starfsmenn að meðaltali. 

Starfsmönnum í Sundahöfn hefur fækkað um 13% frá árinu 2009 á meðan fjölgun um 12% hefur 

orðið á jaðarsvæðum. Um þriðjungur starfsmanna beggja svæða eru konur. Í Sundahöfn starfa flestir 

hjá þjónustu- og flutningafyrirtækjum og vega skipafélögin Eimskip og Samskip þar stórt en samanlagt 

eru þau með hátt í 800 starfsmenn. Stærsta atvinnugreinin á jaðasvæðum er þjónusta með 618 

starfsmenn, en þeir hafa tæplega fjórfaldast á einungis 10 árum. Ljóst er að á þeim tuttugu árum sem 
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skýrslur hafa verið gerðar hefur fólki sem sækir vinnu á Sundahafnarsvæðið á heildina litið fjölgað 

gífurlega. 

 

5.2. Umferðarmál 

Um hafnarsvæðið fer mikil umferð bæði fólksbíla og vörubíla. Fimm stór landflutningafyrirtæki eru 

með starfsemi í Sundahöfn sem setur sannarlega svip sinn á umferðarmál við höfnina. Í kafla 3. 

Sundahafnarsvæðið kom fram að Sundahöfn sé megin inn- og útflutningshöfn landsins og að um 

hana fari mikið magn af almennum flutningum ár hvert. Vörurnar þarf síðan að flytja af 

hafnarsvæðinu og til viðskiptavina um land allt sem hefur í för með sér stöðuga umferð stórra 

flutningabíla inn og út af svæðinu. Fyrirtækjum hefur einnig fjölgað um tæp 18% á síðustu 10 árum og 

fylgir því aukin umferð einkabíla, bæði hjá starfsmönnum og viðskiptavinum.  

Fimm gatnamót tengja Sundahafnarsvæðið við Sæbrautina en þau eru við Klettagarða, 

Sundagarða, Sægarða, Holtaveg og Kleppsmýrarveg. Þar sem mikill fjöldi bíla fer um Sæbrautina á 

degi hverjum getur það haft í för með sér að umferðarteppur myndist, m.a. við tengileiðir inn á 

hafnarsvæðið. Frá árinu 2004 hafa forsvarsmenn fyrirtækja verið spurðir um viðhorf sitt til 

umferðarmála á Sundahafnarsvæðinu. Skiptar skoðanir hafa verið varðandi ýmis atriði og hafa 

athugasemdir forsvarsmanna oftar en ekki reynst nytsamlegar við frekari þróun á svæðinu. Nú, árið 

2014, var aftur spurt um umferðarmál á hafnarsvæðinu þó spurningarnar hafi ekki allar verið þær 

sömu og fyrri ár. Nýrri spurningu varðandi almenningssamgöngur á svæðinu var bætt við árið 2009 og 

aðrar sem ekki þóttu eiga við teknar út. Í ár var einnig ákveðið að spyrja sérstaklega um aðgengi 

hjólandi og gangandi vegfarenda á Sundahafnarsvæðinu þar sem mikil aukning hefur orðið á 

hjólreiðum hérlendis.  
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5.2.1. Bílastæðamál 

Flest fyrirtæki á Sundahafnarsvæðinu telja næg bílastæði vera til staðar fyrir starfsemi sína. Mynd 25 

hér að neðan sýnir svör forsvarsmanna þegar þeir voru spurðir út í bílastæðafjöldann við fyrirtæki 

sitt. 

                

 
Mynd 25: Bílastæðamál hjá fyrirtækjum í Sundahöfn t.v. og fyrirtækjum á jaðarsvæðum t.h. Niðurstöður fyrir árið 2014. 

Í Sundahöfn telja 74% fyrirtækja sig hafa nægan fjölda bílastæða við húsnæði sitt og það sama á við 

um 91% fyrirtækja á jaðarsvæðum. Árið 2004 voru tölfræðilegar niðurstöður ekki teknar saman fyrir 

þessa spurningu þrátt fyrir að hún hafi verið lögð fyrir forsvarsmenn fyrirtækja í Sundahöfn. 

Hinsvegar kom fram í skýrslunni það ár að mikill meirihluti teldi sig hafa næg bílastæði. Árið 2009 

voru hlutföllin svipuð þar sem 83% fyrirtækja í Sundahöfn og 89% á jaðarsvæðum töldu bílastæði 

vera næg. Af þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að almennt séu næg bílastæði á 

Sundahafnarsvæðinu. 

5.2.2. Viðhorf til umferðartenginga að Sundahöfn. 

Viðmælendir voru beðnir um að lýsa því hvað þeim fyndist um umferðartengingar að Sundahöfn. Í 

Sundahöfn voru flestir, 47 viðmælendur eða um 56%, sem sögðust sáttir með umferðartengingarnar 

og höfðu ekkert út á þær að setja en tvö fyrirtæki sögðust ekki hafa skoðun á málinu. Aðrir, 35 

viðmælendur, gerðu athugasemdir við tengingarnar. Hjá fyrirtækjum á jaðarsvæðum var dreifingin 

álíka en 43 viðmælendur sögðu þær góðar og höfðu ekkert út á þær að setja, þrír höfðu ekki skoðun 

og 32 töldu vankanta þar á og nefndu ýmis dæmi til útskýringar og rökstuðnings.  
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Tafla 10: Álit fyrirtækja á umferðartengingum í Sundahöfn. 

Svar Sundahöfn Jaðarsvæði 
Góðar/Ekkert út á að setja 47 43 

Athugasemdir gerðar 35 32 

Hefur ekki skoðun 2 3 

Alls: 84 78 

 

Nokkrar athugasemdir bar oftar en einu sinni á góma hjá viðmælendum í Sundahöfn og á 

jaðarsvæðum. 26 forsvarsmenn töluðu um að umferðin væri þung og að það hefði í för með sér 

umferðateppur, sérstaklega á álagstímum. Tólf viðmælendur nefndu sérstaklega að umferð 

þungaflutninga væri of mikil að og frá hafnarsvæðinu og töldu sumir þeirra að aðgreina þyrfti hana 

betur frá fólksbílaumferð. Margir ræddu um gatnamótin sem tengja hafnarsvæðið við stofnæðar en 

24 töldu að þau þyrfti að bæta. Nokkrir tóku gatnamótin við Olís og Sundagarða sem dæmi um slæma 

tengingu inn á svæðið. 15 viðmælendum þóttu ljósastýringar á Sæbrautinni ekki nógu góðar og sögðu 

að beygjuljós við gatnamót væru of stutt. Meðal athugasemda voru: 

 „Sæbrautin er fín, hún er rétt staðsett, en umferðin er of mikil, það þarf betri tengingar. Þetta er 

vandamál, maður er oft stopp í hálftíma. Það myndi styrkja svæðið ef það væri hægt að koma fyrir 

vegi hér fyrir neðan.“ 

„Á álagstímum er það alveg skelfilegt, sérstaklega ef maður ætlar í austur, en á öðrum tímum er það 

mjög gott, það er alveg svart og hvítt.“ 

„Ekki nægilega góðar. Á háannatímum þá annar Sæbrautin ekki allri umferðinni sem kemur frá 

svæðinu. Persónulega myndi ég vilja færa þungaflutningana út fyrir bæinn.“ 

„Svolítið leiðinlegt hjá Olís, þau gatnamót, sérstaklega beygjan til vinstri. Það eru oft tafir þar.“ 

„Það mætti vera betra aðgengi að stofnbrautinni hér fyrir ofan. Beygjuljósin eru sein.“ 

„Ljósastýringin sitthvorumegin við Vatnagarðana er bagaleg. Það eru miklir þungaflutningar og 

umferð vegna þeirra og ljósastýringin bætir það ekki. Þetta þarf að laga. Ef það er ekki frekari 

uppbygging í þessum málum mun það hamla vexti á svæðinu.“ 

Lagning Sundabrautar hefur lengi verið í umræðunni og eru skiptar skoðanir þar á. Málefnið bar 

reglulega á góma hjá viðmælendum en 10 manns á jaðarsvæðum og í Sundahöfn sögðust vilja fá 

Sundabrautina og töldu að hún yrði lyftistöng fyrir svæðið hvað varðar umferðartengingar. Ekki voru 

þó allir á sama máli því, en tveir aðilar tóku sérstaklega fram að þeir vildu ekki fá Sundabrautina.  

„Mér finnst þær allt í lagi. Það er greið aðkoma hér úr báðum áttum. Það væri voða gott að fá 

Sundabrautina samt, hún myndi örva traffík um þetta svæði.“ 

„Þetta er rosalega þungt. Sundabrautin myndi hjálpa mikið.“ 
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  „Ég geri engar athugasemdir við það. Einu áhyggjurnar sem ég hef er ef Sundabraut verður að 

veruleika og kemur þangað niður eftir. Það drepur svæðið.“ 

Aðrar athugasemdir snérust meðal annars um þrengsli á götum, slysahættu og aðgengi 

þungaflutninga að og frá svæðinu en sumum þótti það oft á tíðum vera erfitt. 

 „Þær eru ekki nægilega góðar. Það versta sem er að komast upp á Sæbrautina frá Vatnagörðum. 

Ekki er gert nægilega mikið ráð fyrir þungaflutningum frá hafnarsvæðinu, það einskorðast aðallega 

við Vatnagarða en er í raun hvar sem er. Það myndast of miklar teppur sem er jafnvel hættulegt.“ 

 „Þær eru mjög slæmar, þetta er orðið mjög þröngt og ég held að allir séu sammála því.“ 

„Þær eru vandamál. Hér er allt of erfið aðkoma fyrir þungaflutninga, sem þarf að bæta. Þetta tefur 

alla aðra umferð og gerir öðrum erfitt fyrir.“ 

Þar sem 56% viðmælenda í Sundahöfn og á jaðarsvæðum gerðu engar athugasemdir við 

umferðartengingar er greinilegt að meirihluti fyrirtækja á Sundahafnarsvæðinu þykja 

umferðartengingar ásættanlegar.  

5.2.3. Viðhorf til umferðarmála innan Sundahafnarsvæðisins. 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvað þeim fyndist um umferðarmál innan Sundahafnarsvæðisins var 

stærstur hluti, eða 61%, þeirrar skoðunar að þau væru í lagi og höfðu því ekkert út á þau að setja. 

Forsvarsmönnum fyrirtækja á Sundahafnarsvæðinu finnst umferðarmál innan svæðisins því almennt 

vera í lagi. Tafla 9 hér að neðan sýnir flokkun svara. 

Tafla 11: Álit fyrirtækja á umferðarmálum innan Sundahafnarsvæðisins. 

Svar Sundahöfn Jaðarsvæði 
Góð/Ekkert út á að setja 49 50 

Athugasemdir gerðar 30 19 

Hefur ekki skoðun 5 9 

Alls: 84 78 

 

Nokkuð var um athugasemdir sem snéru að flöskuhálsum og umferðarteppum innan svæðisins og 

hefðu oft í för með sér að erfitt væri að ferðast um svæðið. Alls tóku um 25 viðmælendur það 

sérstaklega fram.   Meðal athugasemda voru: 

„Það myndast flöskuhálsar á gatnamótunum að Holtagörðum, niður við Klepp og líka frá 

Holtagörðum yfir í Skútuvoginn. Þetta eru veikir punktar.“ 

 „Maður verður var við þungaflutningana. Maður sér að gatnamótin anna ekki umferðinni á 

álagstímum, það er mikið flautað og stundum pirringur í ökumönnum. Það er stutt á milli ljósanna, 

þ.e. þegar maður er á ferðinni yfir daginn finnst manni gatnamótin ekki anna þessu. Það er samt 

ótrúlegt hvað þetta gengur vel fyrir sig.“ 
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„Það er alltaf erfitt að komast frá svæðinu, sama í hvaða átt.“ 

„Ágæt. Mætti vera betri tenging á milli Kjalarvogsins og Vatnagarða, kannski helst þar. Holtagarðar 

eru á milli og trufla þetta svolítið.“ 

Hraðakstur innan hafnarsvæðisins bar á góma hjá forsvarsmönnum nokkurra fyrirtækja og þá helst 

hjá fyrirtækjum staðsettum í Vatnagörðum. Þó var einnig kvartað undan hraðakstri í Skútuvogi, 

Sundaborg, Klettagörðum og Köllunarklettsvegi. Tveimur viðmælendum þótti enn fremur vera þörf á 

fleiri hraðahindrunum innan svæðisins en jafnframt voru tveir því ósammála. Menn sögðu meðal 

annars: 

„Hraðinn um Klettagarða er of mikill, menn detta fljótt í 80 og það fylgir breiðum götum sem þessum. 

Það má þó ekki vera mikið um hraðahindranir, þar sem mikið af stórum bílum keyra hér í gegn. 

Hringtorgin mættu henta betur stórum bílum. Beygjur eru oft of krappar og beygjan hjá 

Kassagerðinni sérstaklega. Nýja beygjan í endanum á Klettagörðum virðist einnig vera heldur kröpp.“ 

 „Í fínu lagi. Eina sem ég myndi hafa áhyggjur af er að sumum finnst gaman að keyra hratt upp 

Sundaborgarbrekkuna. Stundum koma makar með börn að sækja starfsfólk og þá eru börnin kannski 

úti á planinu. Maður verður þá mjög hræddur út af hraðakstri.“ 

„Það er enginn sem ekur á 50 km/klst. í Vatnagörðunum, ekki einn einasti. Þetta er mjög hættulegt. 

Vörubílarnir keyra líka hratt, frá flutningafyrirtækjunum. Ég hef séð mótorhjól detta, bíl velta hér og 

fleira. Það mættu koma hraðahindrandir hingað. Á kvöldin er þetta spyrnubraut þar sem búið er að 

reka þá af Grandanum.“ 

„Vatnagarðar eru hræðilegir. Það er keyrt mjög hratt um þá götu og hún er mjög hættuleg. Einnig 

mikil læti í umferðinni hér svo það er ekki hentugt að vera með skrifstofu á svona svæði.“ 

 „Það mættu vera hraðahindranir í Skútuvogi. Fólk er svolítið að gefa í hérna. En þetta er í heildina í 

góðu lagi þó það megi alltaf bæta. Tengingin hjá Holtagörðum og Kleppssvæðinu er ekki góð, það er 

mikil umferð þar.“ 

Mögulegt er að ferðast milli hluta Sundahafnar innan svæðisins án þess að þurfa að færa sig upp á 

Sæbrautina. Leiðin liggur frá Klettasvæðinu um Vatnagarða, framhjá Holtagörðum og áfram út 

Skútuvoginn eða Brúarvoginn. Mörgum þykir það kostur að geta ferðast innan svæðisins og losnað 

þannig við umferðina sem fylgir stofngötum. Nokkur gatnamót innan hafnarsvæðisins voru þó 

gagnrýnd af viðmælendum og töldu sumir þau jafnvel vera hættuleg. Hér að neðan eru dæmi um þær 

athugasemdir ásamt öðrum hlutum sem betur mættu fara en einnig jákvæð ummæli sem fram komu 

við gerð könnunarinnar. 

 „Ekki slæm. Til að vera innan svæðisins þarf maður ekki að fara út á tengibrautirnar.  Maður getur 

farið allt á milli innan svæðisins.“ 

„Það mætti endurskoða umferðarmerki á sumum götum. Holtavegur er búinn að vera skelfilegur 

hvað varðar malbik. Ástand á vegunum þarf að laga. Gatnakerfið hjá Skútuvogi og Barkarvogi er 

mjög ruglingslegt. Annars er þetta þó nokkuð gott bara.“ 
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 „Þau eru ágæt, nema það getur verið erfitt að komast milli svæðanna sitt hvoru megin við Klepp, það 

vantar veg fyrir neðan.“ 

 „Það liggur oft við stórslysum.“ 

 „Ágæt. Það er leiðinleg gata á gatnamótum Skútuvogs og Holtagarða. Það er klúðurslegt horn þegar 

maður kemur út frá Holtagörðum og ætlar inn á Skútuvog, þá þarf maður eiginlega að svindla sér.  

Hér er gríðarlega mikil umferð á litlu svæði en yfirleitt sleppur þetta ágætlega til nema á einhverjum 

álagstímum.“ 

 „Það er bara mikið af trukkum, þetta er ekki vandamál upp á Höfða. Óþægilegt að hafa alla þessa 

trukka.“ 

„Það er gott að geta keyrt innan svæðisins án þess að þurfa að fara upp á Sæbrautina.“ 

„Þau er fín og ganga greiðlega. Það eru reyndar mjög hættuleg gatnamót hjá Holtagörðum og 

Vatnagörðum. Þau mætti endurhanna, hef tvisvar sinnum næstum því lent í árekstri þar.“ 

5.2.4. Almenningssamgöngur á Sundahafnarsvæðinu 

Fyrirtækið Strætó bs. hefur sinnt almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu frá árinu 2001 

(Strætó bs., 2014). Samkvæmt leiðarkerfi Strætó bs. ganga í dag tveir strætisvagnar um Sæbrautina, 

nr. 5 og nr. 12. Strætisvagn nr. 5 leggur lykkju á leið sína og fer niður í Klettagarða og upp með 

Sundagörðum þar sem hann fer aftur inn á Sæbrautina. Að öðru leyti þurfa þeir starfsmenn og 

viðskiptavinir hafnarsvæðisins sem nýta sér Strætó að ganga upp á Sæbrautina til þess að ná vagni. 

Leiðarkerfið fyrir þetta svæði hefur ekki breyst frá árinu 2009 þó tímasetningar og tíðni hafi mögulega 

breyst að einhverju leyti.  

Þegar forsvarsmenn fyrirtækja árið 2009 voru spurðir hvað þeim fyndist um 

almenningssamgöngur í Sundahöfn sögðust langflestir ekki þekkja til þeirra. 25% forsvarsmanna í 

Sundahöfn þóttu þær ekki nógu góðar og 18% forsvarsmanna á jaðarsvæðum voru sama sinnis. 

Ákveðið var að spyrja um þetta málefni á ný nú árið 2014 og voru viðmælendur spurðir hvort þörf 

væri á betri almenningssamgöngum á svæðinu. Líkt og fyrir fimm árum sögðust langflestir ekki þekkja 

til þeirra, eða 44% viðmælenda í Sundahöfn og 54% á jaðarsvæðum. Hlutfallslega jafn mörgum fannst 

ekki vera þörf á betri almenningssamgöngum í Sundahöfn og á jaðarsvæðum, eða 27% á hvoru svæði. 

20% viðmælenda í Sundahöfn og 15% á jaðarsvæðum þótti almenningssamgöngur ekki vera nógu 

góðar á hafnarsvæðinu og nokkrir voru á báðum áttum. Töflurnar hér að neðan sýna svör 

forsvarsmanna. Ástæðan fyrir því að heildarfjöldinn er ekki sá sami og fjöldi fyrirtækja sem tók þátt í 

könnuninni er sú að það svöruðu ekki allir opnu spurningunum. Einnig svöruðu nokkrir viðmælendur 

fyrir fleiri en eitt fyrirtæki en svör þeirra við opnu spurningunum eru einungis tekin saman einu sinni. 
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Tafla 12: Er þörf á betri almenningssamgöngum á Sundahafnarsvæðinu? [Sundahöfn 2014] 

Sundahöfn 

Svör Fjöldi Hlutfall 

Já 17 20% 

Bæði og 7 8% 

Nei 23 27% 

Þekki ekki 37 44% 

Alls: 84 100% 

 
Tafla 13: Er þörf á betri almenningssamgöngum á Sundahafnarsvæðinu? [Jaðarsvæði 2014] 

Jaðarsvæði 

Svör Fjöldi Hlutfall 

Já 12 15% 

Bæði og 3 4% 

Nei 21 27% 

Þekki ekki 42 54% 

Alls: 78 100% 

 

Af þeim athugasemdum sem upp komu má nefna að nokkrum fannst slæmt að geta ekki tekið vagn 

frá hafnarsvæðinu og þurfa því að ganga upp á Sæbrautina til þess að ná vagni. Einnig fannst 

viðmælendum stoppistöðvar í Klettagörðum vera fáar, strætisvagnar ganga of sjaldan, byrja of seint 

eða hætta of snemma. Sumum fannst ferðalag í strætó á hafnarsvæðið taka of langan tíma og öðrum 

þótti meiri þörf vera fyrir betri almenningssamgöngur annars staðar í borginni en á hafnarsvæðinu. 

Aðrir höfðu annaðhvort ekki myndað sér skoðun, oftast vegna þekkingarleysis á leiðarkerfum strætó, 

eða fannst samgöngurnar fínar og stutt vera í stoppistöðvar. Hér eru dæmi um athugasemdir: 

 „Já, strætó hættir að ganga hingað of snemma (fimman) sem er ekki nógu gott. Maður þarf að fara 

upp á Sæbraut til að komast í strætó eftir það. Almenningssamgöngur á Íslandi eru ekki góðar. Strætó 

gengur ekki nógu snemma og ekki nógu seint á kvöldin sem skapar vandamál.“ 

 „Já, strætó gekk áður inn Skútuvoginn en nú þarf að fara alveg upp á Sæbrautina. Það er skrítið að 

strætó taki ekki beygju hér niður, jafnvel þó það væri bara milli kl. 18 og 19.“ 

 „Það má bæta það eins og allsstaðar í borginni.“ 

„Ég veit það ekki. Starfsmenn hafa verið að koma með strætó en enginn hefur sagt orð. Þekki þetta 

ekki nógu vel.“ 

„Það hefur aldrei verið vandamál og ég tek stundum strætó. Ég labba yfir Kleppsveginn og þar er 

vagn, og svo er annar fyrir neðan. Ég er kominn heim til mín eftir 18 mínútur með strætó sem er fínt.“  

„Nei, ég held ekki. Það er ekkert hægt að koma fleiri stoppistöðum fyrir.“ 

 „Nei, það ganga tveir strætisvagnar eftir Sæbrautinni. Langflestir hér eru á einkabíl. Strætó hefur 

lagast mikið eftir að app-ið kom.“  
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5.2.5. Aðgengi hjólandi og gangandi vegfarenda 

Árið 2010 samþykkti Reykjavíkurborg að efla hjólreiðar í borginni með sérstakri hjólreiðaáætlun. 

Áætlunin felur í sér að efla aðstöðu til hjólreiða á höfuðborgarsvæðinu og hvetja þar með borgarbúa 

til þess fara ferða sinna hjólandi (Reykjavíkurborg, 2010). Hjólreiðamenn eru síðustu ár orðnir 

algengari sjón og var því áhugavert að sjá hvernig aðstaðan til hjólreiða á Sundahafnarsvæðinu væri 

og hvort þörf væri á úrbótum. Forsvarsmenn fyrirtækja í Sundahöfn og á jaðarsvæðum voru því 

spurðir hvort þörf væri á úrbótum á aðgengi hjólandi og gangandi vegfarenda á Sundahafnarsvæðinu. 

Alls töldu 63 vera þörf á úrbótum en 66 sögðust svo ekki vera.  26 forsvarsmenn sögðust annaðhvort 

ekki þekkja aðstæður nógu vel eða ekki hafa skoðun. Sjö voru á báðum áttum. 

Tafla 14: Svör fyrirtækja í Sundahöfn og á jaðarsvæðum við þörf á úrbótum á aðgengi hjólandi og gangandi vegfarenda í 
Sundahöfn. 

Er þörf á úrbótum á aðgengi hjólandi og 

gangandi vegfarenda í Sundahöfn? 
Fyrirtæki í Sundahöfn og á jaðarsvæðum. 

Já 63 

Nei 66 

Þekki ekki/Hef ekki skoðun 26 

Kannski/ Bæði og 7 

Alls: 162 

 

Flestir þeirra sem töldu þörf á úrbótum, eða um 20 manns, sögðu gat vera í Sundahöfn á hjóla- og 

gönguleiðum borgarinnar. Flestir áttu þá við að aðgengi væri gott að Súðavoginum og þar í kring og 

síðan frá og með Klettagörðum en  þar á milli þyrfti annaðhvort að færa sig upp á Sæbraut og fara þar 

eftir gangstéttunum eða hjóla á götum hafnarsvæðisins. Mörgum þótti verst að hjóla inn 

Vatnagarðana og Skútuvoginn og fimm manns tóku sérstaklega fram að þau svæði, ásamt öðrum 

götum hafnarsvæðisins, sköpuðu stórhættu fyrir hjólreiðamenn. Tveir viðmælendur sögðust vilja sjá 

stiga upp frá fyrirtækjum Skútuvogi og Vatnagörðum og á Sæbrautina til þess að auðvelda aðgengi og 

koma í veg fyrir að vegfarendur þyrftu að ganga stóran krók. Fjórum viðmælendum fannst aðgengi 

gangandi vegfarenda vera betra en hjá hjólandi vegfarendum. Hér að neðan má sjá dæmi um 

athugasemdir viðmælenda sem töldu að bæta þyrfti aðgengið. 

 „Já það mætti vera betra aðgengi. Þegar ég kem úr Grafarvoginum þarf ég alltaf að hjóla göturnar. 

Það væri gott að geta farið á stígum meðfram ströndinni þegar maður kemur frá nýju göngubrúnni úr 

Grafarvoginum. Það er ótrúlega gott að hjóla allsstaðar hér í kring en ekki í sjálfri Sundahöfn.“ 

„Já, fyrir hjólandi umferð. Ég finn fyrir því við Skútuvoginn að það er oft hjólaumferð á þeirri götu sem 

virðist hvergi annars staðar geta verið en á götunni.“ 

 „Það væri betra ef það væri aðgreint. Hjólandi og gangandi vegfarendur eru strax komnir inn í 

trukkaumferðina.“ 
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 „Já, það er þörf á því. Ég myndi vilja sjá stiga frá Skútuvogi og upp á Sæbrautina frá okkar fyrirtæki. 

Starfsmenn og fleiri þurfa að ganga óþarflega langa leið til að komast til okkar. Við höfum áhuga á 

að setja stiga upp á Sæbrautina en við getum ekki gert það nema það sé gagnstétt fyrir ofan sem ekki 

er stemming fyrir.“ 

 „Það mætti vera betra. Sérstaklega stígar fyrir hjólandi fólk. Það er ágætis aðgengi fyrir gangandi 

umferð hérna samt.“ 

„Já, það eru alltaf mokaðar göturnar hérna og allt fer upp á gangstéttirnar svo það er ekki hægt að 

ganga á þeim á veturna.“ 

Sjö viðmælendur tóku sérstaklega fram að þegar væri búið að bæta aðgengi á svæðinu 

töluvert og þótti flestum þeirra því ekki þörf á frekari úrbótum. Einnig voru sjö viðmælendur sem 

settu spurningarmerki við það hvort hjólandi og gangandi umferð ætti hreinlega heima á 

iðnaðarsvæði sem þessu. Fimm manns þóttu aðstæður á hafnarsvæðinu ekki vera verri en annars 

staðar. Menn sögðu meðal annars: 

„Það er búið að gera nokkra góða hluti hérna svo það er ekki beint þörf á úrbótum, frekar að halda 

áfram að þróa það sem verið er að gera.“ 

„Það er á fáum stöðum í borginni betra. Það er kominn betri reiðhjólastígur við sjóinn. Það er búið að 

laga stíginn við Kleppsveginn sem vantaði fyrir nokkrum árum svo það er bara í mjög góðu lagi.“ 

 „Nei, ég vil helst ekki fá hjólandi umferð hingað. Það er nógu slæmt þegar þeir eru að hjóla hérna. 

Það eru breiðar gangstéttar en hjólreiðamennirnir nota þær ekki, þeir fara bara á götuna.“ 

 „Það held ég ekki. Það er svo lítið hjólað hérna niður úr. Reiðhjól á ekkert heima hér innan um öll 

þungu stóru tækin.“ 

 „Það er fínt miðað við Ísland.“ 

 „Ég hef ekkert út á það að setja, ég er hjólreiðamanneskja sjálf. Ég kem hjólandi Vatnagarðana og 

finnst það allt í lagi þó aðrir hræðist það.“ 

5.3. Þróun hafnarsvæðisins 

Líkt og niðurstöður sýna hefur fyrirtækjafjöldi í Sundahöfn haldist svipaður frá árinu 2009 á meðan 

mikil fyrirtækjafjölgun hefur orðið á jaðarsvæðum hafnarinnar. Frá því að síðasta skýrsla var gefin út 

árið 2009 hafa 80 fyrirtækið hafið starfsemi í Sundahöfn og á jaðarsvæðum.  Eins og áður hefur 

komið fram virðist húsnæði í Vatnagörðum, Sundaborg og Sundagörðum nr. 2 vera betur nýtt í dag 

en árið 2009 þar sem mikil fjölgun fyrirtækja hefur orðið í þessum götum. Fjölbreytt 

fyrirtækjastarfsemi er í Sundahöfn og er ljóst að höfnin er í stöðugri þróun. Mesta fjölgunin á 

fyrirtækjum á Sundahafnarsvæðinu hefur orðið í flokknum Þjónusta en meðal þjónustufyrirtækja sem 

flutt hafa á svæðið frá árinu 2009 má nefna fjórar bílaleigur, GO Car Rental, Lotus Car Rental, Auto 

Car Rental og Létt-bílar, ferðaþjónustufyrirtækin Arctic Adventures, Iceland Excursions og Extreme 

Iceland, bifreiðaþjónustufyrirtækin Bíla-Doktorinn, Löður, Tékkland og Dekkjahöllin ásamt 
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fyrirtækjum eins og Íslandsstofa, IÐAN fræðslusetur og fleiri. Í öðrum flokkum hafa fyrirtæki eins og 

heildsölurnar Mekka Wines & Spirits og Arctic Trading Company, netverslunin Aha.is og 

smávöruverslanirnar Planta og Málningarverslun Íslands flutt á svæðið frá 2009, svo dæmi séu tekin. 

 Viðmælendur voru spurðir hvort þeir hefðu skoðun á þróun atvinnustarfseminnar á 

hafnarsvæðinu. Flestir í Sundahöfn höfðu eitthvað til málana að leggja um þróunina en á 

jaðarsvæðum hafði helmingurinn skoðun á málinu. Alls tóku 13 viðmælendur sérstaklega fram að 

þróunin væri jákvæð. Mikið bar á því að viðmælendum þætti hafnsækin starfsemi eiga heima í 

Sundahöfn frekar en önnur starfsemi og ítrekuðu að ekki mætti bola henni í burtu, en 15 

viðmælendur í Sundahöfn og sjö á jaðarsvæðum tóku það sérstaklega fram. Sjö viðmælendur í 

Sundahöfn og fimm á jaðarsvæðum bentu hins vegar á að gott væri að blanda saman mismunandi 

atvinnustarfsemi á svæðinu. Margir viðmælendur ræddu um hugsanlega íbúðabyggð og áhrif hennar 

á svæðið en átta manns í Sundahöfn og sex á jaðarsvæðum voru ekki hlynntir henni og sögðu hana 

ekki samræmast starfseminni í höfninni. Aftur á móti fannst sjö viðmælendum á jaðarsvæðum hún 

vera í góðu lagi og tveir í Sundahöfn voru sama sinnis. 

Meðal athugasemda sem fram komu voru: 

 „Mér finnst það sem hefur gerst undanfarin ár tiltölulega jákvætt. Starfsemin á að mestu leyti heima 

hér. Hún hefur eðlilega breyst á svæðinu, það er bara einfalt mál.“ 

„Passa að skemma ekki þetta litla svæði með starfsemi sem þarf ekki að vera á hafnarsvæðinu. 

Hafnarsvæðið er bara visst stórt og mun ekki geta stækkað og því þarf að passa að nýta það í 

hafnsækna starfsemi.“ 

„Já, að það eigi að vera blönduð atvinnustarfsemi á hafnarsvæðinu. Gott að hafa veitingastaði og alls 

konar fyrirtæki en ekki bara hafnsækna starfsemi.“ 

 „Aðallega að það komi ekki íbúðabyggð hingað, heldur að þetta haldi áfram að vera fyrirtækja og 

iðnaðarsvæði.“ 

„Það vantar svo mikið landrými undir íbúðabyggð. Þar af leiðandi finnst mér að skerða mætti 

landsvæði hafnarsvæðisins og nýta undir aðra starfsemi. Þetta eru breyttir tímar, fyrirtæki þurfa ekki 

að vera beintengd höfninni. Inn á þetta svæði vantar verslanir og þjónustufyrirtæki, sérstaklega 

verslanir.“ 

 Á liðnu sumri leið varla sá dagur að ekki sást til skemmtiferðaskipa við Skarfabakka í 

Sundahöfn og þegar mest var lágu þar þrjú skip á sama tíma. Í ársskýrslu Faxaflóahafna árið 2013 

kemur fram að á árunum 2004-2013 hefur farþegarfjöldi skemmtiferðaskipa sem fara um hafnir 

Faxaflóahafna rúmlega tvöfaldast, eða farið úr 44.630 farþegum í 92.412 farþega. Ferðum 

skemmtiferðaskipa hefur ekki fjölgað jafn mikið, heldur úr 70 skipum í 80 skip á sama tímabili. Skip 

sem fara um hafnir Faxaflóahafna nú til dags eru því almennt mun stærri en fyrir 10 árum síðan. 

Mynd 26 hér að neðan sýnir þróunina á farþegafjölda síðustu 10 ár. 
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Mynd 26: Fjöldi farþegar skemmtiferðaskipa sem fara um hafnir Faxaflóahafna árin 2004-2013. 

Sjö viðmælendur nefndu skemmtiferðaskipin í svörum sínum við spurningunni og voru tveir þeirra 

ánægðir með komur skipanna á hafnarsvæðið. Einn viðmælandi var ekki hlynntur því að leggja 

áherslu á komu skemmtiferðaskipa og tveir töluðu um umhverfið sem mætti ferðamönnum við komu 

þeirra til hafnarinnar og töldu það ekki vera það sem þeir vildu sjá. Meðal athugasemda sem komu 

fram: 

„Þetta er framtíðarsvæði og mér finnst aðdáunarvert að sjá alla uppbygginguna á Skarfabakka, hún 

er mjög vel heppnuð. Það er gaman að sjá skemmtiferðaskipin sem stundum eru tvö til þrjú. Það þarf 

bara að þróa þetta áfram.“ 

„Þeir eiga ekki að vera leggja áherslu á þessi skemmtiferðaskip, það er ekkert af þeim að hafa. Hef 

bent þeim á það. Annars ekkert sérstakt. Túristarnir skilja ekkert eftir sig. Þeir fara upp í rútu. Ef við 

viljum fá vel borgandi túrista þá er þetta ekki hópurinn. Einhverjar rútubílastöðvar sem græða á þessu 

en ekki aðrir. Reykjavíkurhöfn á ekki að vera leggja áherslu á þetta.“ 

„…Fyrirtæki með rusl eiga að vera annars staðar. Þetta er ekki augnayndi fyrir ferðamennina sem 

koma með skemmtiferðaskipunum.“ 

Margir voru þeirrar skoðunar að brotajárnshaugar og grófur iðnaður ætti ekki heima á 

hafnarsvæðinu og  voru þó nokkrir sem sérstaklega nefndu fyrirtækið Hringrás í því samhengi. Alls 

voru 11 viðmælendur sem fannst starfsemi Hringrásar ekki eiga heima á svæðinu og í rauninni vera 

barn síns tíma. Eins vildu fjórir viðmælendur Vöku hf. burt af hafnarsvæðinu og einum fannst Björgun 

ekki eiga heima á svæðinu. Meðal athugasemda voru.  

„Auðvitað. Viljum ekki sjá brotajárnshauga eða ruslahauga, þú vilt ekki hafa það nálægt þér, viljum 

iðnaðinn. Við viljum hafa svæðið huggulegt svo auðvitað höfum við skoðun.“ 

 „Já, hún er mjög góð. Hringrás er algjör tímaskekkja, þ.e. að hafa endurvinnslu í mikilli eldhættu á 

svæðinu.“ 
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„Það mætti fjarlægja ruslahauginn, Hringrás. Það eru 100.000 erlendir farþegar sem keyra þar 

framhjá og sjá þessi ósköp, ekki beint til þess að auka áhuga á landinu innan um vörugeymslur og 

byggingar. Það ætti að vera meira tengt innflutningi hér heldur en allskonar þjónustustarfsemi. Þó 

það sé ágætt að hafa það í bland  en kannski ekki alveg neðarlega á hafnarsvæðinu.“ 

„Mér sýnist það vera á leið í þá átt sem mér hugnast. Þessi skítugi iðnaður er að fara út fyrir léttan og 

þrifalegri iðnað. Hann er á leiðinni í úthverfin. Vaka er pínulítill þyrnir á svæðinu finnst mér. Þetta er 

að verða þrifalegra og skemmtilegra svæði. Svona atvinnustarfsemi passar ekki og á að vera meira út 

úr bænum. Rif á bílum passar ekki, en auðvitað má vera iðnaður. Annars er þetta allt saman á leið í 

rétta átt.“ 

 „Það væri gott að losna við Hringrás og Björgun. Þau fyrirtæki passa ekki hér inn.“ 

Nokkrar athugasemdir komu oftar en einu sinni fram í svörum viðmælenda. Sumir ræddu um 

samgönguæðar á svæðinu og hugsanlega komu Sundabrautar en meirihluti þeirra var hlynntur henni. 

Aðrir ítrekuðu sérstaklega að skipaflutningar ættu að halda áfram í Sundahöfn. Einhverjum fannst 

þróunin vera í rétta átt og að best væri að halda áfram á sömu braut.   

5.4. Almennar athugasemdir 
Viðmælendum var í lokin boðið að koma athugasemdum á framfæri til Faxaflóahafna sf. og margir 

nýttu sér það. Margar ólíkar athugasemdir komu fram en þær algengustu vörðuðu ánægju með 

staðsetninguna í Sundahöfn, ánægju  með starfsemi Faxaflóahafna sf., hugsanlega komu 

Sundabrautar, ítrekun á ýmsum málum tengdum umferðinni, íbúðabyggð í Sundahöfn og óánægju 

með hafnar- og lóðargjöld Faxaflóahafna sf.  Alls voru 13 manns í Sundahöfn og tveir á jaðarsvæðum 

sem tóku sérstaklega fram að þeir væru ánægðir með starf Faxaflóahafna sf. 16 manns í Sundahöfn 

og 17 á jaðarsvæðum sögðust vera sáttir eða ánægðir á svæðinu. Hér að neðan má sjá dæmi um 

algengar athugasemdir. 

„Mjög gott að vera hérna og það er það sem skiptir máli. Góðar tengingar og stutt í allar áttir.“ 

,,Halda áfram að vera svona jákvæðir í samstarfi við okkur. Þeir leggja sig fram við að þjóna okkur 

verulega og það er þægilegt að leita til þeirra.“ 

„Bara drífa í þessari Sundabraut, það myndi breyta miklu hérna.“ 

,,Bæta umferðartengingar innan svæðisins. Ef  maður ætlar að fara frá gömlu tollvörugeymslunni og í 

Húsasmiðjuna þá ætti að vera hægt að keyra á vegi meðfram ströndinni, eða sem næst henni. Ekki 

setja alla umferðina á Sæbrautina.“ 

„Við erum í heildina mjög ánægðir hér. Þetta er rosalega heppileg staðsetning. Ég hef þó efasemdir 

um íbúðabyggðina sem koma á í Súðavoginum. Ætti það ekki frekar að nýtast í rekstur sem þarf að 

vera nálægt höfninni? Viljum fá Sundabrautina.“ 

„Lækka hafnargjöldin, þau gera svæðið fráhindrandi. Það eru oft húsnæði hérna sem leigist ekki 

vegna hafnargjalda. Þetta er vesen. Við erum ekkert að fá neitt fyrir þennan hafnarskatt því við erum 

ekki með hafnsækna starfsemi.“ 
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Dæmi um önnur mál sem forsvarsmenn fyrirtækja vildu koma á framfæri og nefnd voru oftar 

en einu sinni má sjá hér að neðan. 

,,Passa upp á það að nýta hafnarsvæðið fyrir hafnsækna starfsemi og ekki að hleypa öðru hingað. 

Það er búið að taka hafnarsvæðið niður í bæ og nota það í eitthvað allt annað. Skipafélögin eiga 

meðal annars eftir að þurfa að stækka. Ekki setja neitt hingað sem á ekki heima hérna.“ 

„Ég hef ekkert aukalegt til að bæta við. Það væri alveg kjörið að setja tvær, þrjár hraðahindranir í 

Vatnagarðana þó flutningabílstjórarnir yrðu brjálaðir. Þetta er svo þráðbein gata svo menn eru 

líklega að nýta þetta í kappakstur á næturnar. Það er gott að vera hérna og það skiptir ekki máli hvar 

fólk á heima, það eiga allir greiða leið hingað.“ 

 „Allur hluti lóðar okkar sem ekki er undir húsinu er nýttur undir bílastæði. Það er ekki gert ráð fyrir 

fleiri bílastæðum upp við Köllunarklettsveginn, mín athugasemd er sú hvort það væri ekki hægt að 

koma einhverjum almenningsbílastæðum fyrir hjá Köllunarklettsvegi.“ 

 „Kannski bara varðandi umferðina þegar stóru bílarnir eru að fara, en það er erfitt að leysa það. 

Þetta er kannski klukkutími á dag en það er ekkert endilega þeirra heldur en annarra aðila. Ég óska 

þeim bara alls hins besta. Við erum mjög ánægðir hér og viljum hvergi annarsstaðar vera“ 

 

5.5. Umræða 

 
Niðurstöður þessarar könnunar á Sundahöfn árið 2014 leiðir í ljós að mikil þróun á sér stað hjá 

fyrirtækjum á Sundahafnarsvæðinu, og þá sérstaklega á jaðarsvæðum. Það er því mikilvægt að halda 

áfram að framkvæma svona könnun í framtíðinni og sjá þannig þróunina yfir mun lengra tímabil en 

20 ár. 

Eins og með margt annað má stöðugt bæta spurningalistann og framkvæmd könnunarinnar. 

Ef til vill væri hentugara að framkvæma hana að vetri til þar sem mikið er um frí hjá starfsfólki 

fyrirtækja á sumrin. Minni hætta væri þá á því að fyrirtæki tækju ekki þátt í könnuninni og auðveldara 

væri að skipuleggja viðtöl. Við gerð skýrslunnar kom einnig upp sú áhugaverða hugmynd að skipta 

fyrirtækjum í tvennt, þ.e. eftir því hvort viðskiptavinir þeirra séu almenningur eða önnur fyrirtæki.. 
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