
 

 

 

 

Minnisblað      5. janúar  2015 – Jón Þorvaldsson 

 
Tillaga að nýju svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2015 -2040 
 

Auglýst er ný tillaga að svæðisskiplagi höfuðborgarsvæðisins 2015 -2040, sem Samtök sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu hafa lagt fram til athugasemda og ábendinga fyrir þá sem telja sig eiga 
hagsmuna að gæta og er skilafrestur þeirra til 2. febrúar 2015  
 
Tillagan var kynnt síðastliðið vor sem tillaga á vinnslustigi. Þá voru af hálfu Faxaflóahafna sf. gerðar ákveðnar 
ábendingar við nokkur atriði sem snéru að forsendum hafnar og hafnarsvæða hér í Reykjavík með bréfi dags. 
15. apríl 2014. 
 

Á eftirfarandi atriði í tillögunni var þá bent: 
 

 Tryggja verður að sjávarútvegur geti þróast áfram sem grunnatvinnugrein með því að festa í sessi 
hlutverk fiskihafna og ýta undir nýsköpun sem tengist greininni.  

 Sveitafélög tryggja að fiskvinnsla og önnur hafnsækin starfsemi hafi nægjanlegt landrými við helstu 
fiskihafnir. Óskyldri starfsemi verði beint á samgöngu - og þróunarás eftir því sem við á. 

 Með stækkandi vöruflutningaskipum má búast við að þörf verði á  nýrri vöruflutningahöfn sem geti 
leyst Sundahöfn að hólmi. Mikilvægt er að náið samstarf verði við ríkið og nágrannabyggðir um 
framtíðarstaðsetningu meginflutningahafnar landsins. 

 Hafnir á höfuðborgarsvæðinu auki samvinnu með það að markmiði að auka hagkvæmni nýtingar 
hafnarmannvirkja og hafnsöguskipa og að tryggja nægt framboð á lóðum fyrir hafnsækna starfsemi. 

 Hafnir á höfuðborgarsvæðinu skoði áfram kosti fyrir framtíðar aðalinnflutningshöfn landsins sem gæti 
tekið við af Sundahöfn í lengri framtíð. 

 

Svör hafnar við þessum atriðum voru þessi: 
 

Svæðisskipulagi höfuðborgarasvæðisins er ætlað að horfa langt fram á veg til margra áratuga. Tekið er undir 
það sem sagt er varðandi fiskihafnir og að fiskvinnslu og annari hafnsækinni starfsemi sé í framtíðinni tryggt 
nægjanlegt landrými til þróunar. Varðandi Sundahöfn sem megin flutningahöfn höfuðborgarsvæðisins og 
landsins alls kveður við annan tón. Farið er að efast um að stækkandi skip í vöruflutningum geti nýtt 
Sundahöfn og að fara þurfi í samstarf við ríki og sveitafélög utan höfuðborgarsvæðisins varðandi nýja 
flutningahöfn. Þessum hugmyndum er andmælt og á það bent að ekki er fótur fyrir rökum um að Sundahöfn og 
hafnarmannvirki þar geti ekki mætt stækkandi skipum í vöruflutningum til langrar framtíðar. 
 

 Gamla höfnin í Reykjavík og síðar Sundahöfn hafa haft mikil áhrif á þróun byggðar í Reykjavík. Þróun 
atvinnulífs hefur verið samofin þróun hafnarsvæðanna og hafnarsvæðin tvö í raun verið forsenda 
veigamikils efnahagskerfis höfuðborgarinnar. 

 Tekjur Faxaflóahafna sf. af skipaumferð og vöruflutningum um Sundahöfn eru stór hluti af 
heildartekjum íslenskra hafna og megin gátt vöruflutninga til og frá Íslandi.   

 Gott hafnarland og þróunarrými fyrir starfsemi á landi í góðum samgöngutengslum við sitt markaðs- og 
þjónustusvæði og nálægð við megin markaðssvæði skiptir miklu máli. Sundahöfn liggur miðsvæðis í 
höfuðborginni, allar flutningsleiðir eru greiðar og vörudreifing hagkvæm. Bent er á eftirfarandi forsendu 
sem sett er fram við gerð svæðisskipulags „áhersla er á að beina framtíðarvexti á vel tengda 
miðkjarna og þróunarsvæði.“ 

 Gildandi aðalskipulag Reykjavíkur 2014-2030 miðar við að Sundahöfn verði flutningahöfn Reykjavíkur 
eins og hún hefur verið og miðstöð vöruflutninga þeirra skipafélaga sem sinna áætlanasiglingum til 
Íslands. 



 

 

 

 Hafnaraðstaða og hafnarmannvirki eru byggð með það fyrir augum að geta nýtst um langan aldur og 
stöðugt er verið að byggja upp nýja og bætta hafnaraðstöðu. Hafinn er undirbúningur að byggingu á 
nýjum hafnarmannvirkjum fyrir farmstöð Eimskip í Sundahöfn sem þjóna mun stækkandi skipum 
næstu áratugina og verða lykilbakkar fyrir alla vöruflutninga sem um farmstöð Eimskip munu fara. 

 Í dag eru stærstu gámaflutningaskip Eimskip um 15.000 DWT og ekki er ólíklegt að í langri framtíð geti 
þessi skip orðið helmingi stærri en þau eru í dag eða um 30.000 -35.000 DWT. Í dag eru stærstu 
skemmiferðaskip sem koma til hafnar í Sundahöfn allt að 130.000-135.000 DWT og eru því margfalt 
stærri en vöruflutningaskipin. Fullyrðingar um að með stækkandi vöruflutningaskipum þurfi nýja 
vöruflutningahöfn í stað Sundahafnar eru ekki réttar.  

 

Í tillögum að nýju svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins eins og þær liggja nú fyrir eru þessar ábendingar að 
hluta komnar fram sbr. fylgiritið Umsagnir og athugasemdir á kynningarstigi, en þar segir: 
 

„Viðbrögð 
Tekið er undir með Faxaflóahöfnum að breyta þurfi orðalagi sem snertir framtíð Sundahafnar og þörf fyrir 
skoðun á framtíðarhafnaraðstöðu verði tengd mögulegum viðbótarverkefnum sem gætu skapast með auknum 
siglingum um norðurskautið og umsvifum á Grænlandi.“ 
 
Sundahöfnin er og verður um ókomin ár flutningahöfn höfuðborgarsvæðisins. Öll aðstaða og mannvirki þar 
geta þjónað þróun vöruflutninga til landsins um langa framtíð. Vöruflutningar til og frá Íslandi og vörudreifing til 
landsmanna hefur lítið með upphrópanir um auknar siglingar um norðurskautið og aukin umsvif á Grænlandi 
að gera. Sjálfsagt munu þau mál eitthvað hreyfast á næstu áratugum, en sú þróun mun gerast hægt og 
bítandi. Einhver þjónustuþörf mun koma fram tengd þessu en slíkt verður leyst við þá hafnaraðstöðu sem til er 
og þar sem að þjónusta er í boði. Vöruflutningar til og frá Íslandi munu seint verða hluti af gámaflutningum á 
milli heimsálfa með risastórum gámaskipum.  
 
Kveða þarf fastar að orði um Sundahöfn sem flutningahöfn í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2015 -
2040 og hlutverk hennar í vöruflutningum og vörudreifingu fyrir höfuðborgina og landið allt. 
 

 
 
 

Jón Þorvaldsson, 
aðstoðarhafnarstjóri 

 
 
 
 
 
 


