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Samantekt um þróun í móttöku skemmtiferðaskipa til Reykjavíkur og 

þjónustu við þau 

 

Árið 2000 komu 48 skemmtiferðaskip til Reykjavíkur og með þeim 25.500 farþegar. 
Samtals komu 92.500 farþegar með 80 skipum árið 2013 og allar líkur benda til þess að 
90 skip komi í sumar og með þeim um 100.000 gestir. Á 15 ára tímabili hefur 
farþegafjöldinn fjórfaldast en fjöldi skipa hefur tvöfaldast.  Að meðaltali voru 533 
farþegar í hverju skipi árið 2000 en 2013 var meðalfjöldinn 1.155 og það segir sig sjálft 
að skipin hafa stækkað. 

Þróunina má sjá í meðfylgjandi myndum: 

 

 

Á undanförnum árum hafa Faxaflóahafnir unnið með samtökunum Cruise Iceland að þremur 

megin verkefnum í því að markaðssetja Ísland sem áfangastað fyrir skemmtiferðaskip.  

a) Lengja dvöl skipanna í höfnum á Íslandi.  

b) Hvetja til þess að skipin skipti um farþega í Reykjavík og um leið stoppi þau lengur. 

c) Markaðssetja hringsiglinar um Ísland, með farþegaskiptum og skipin komi þá á 5 – 7 

hafnir. 

Ofangreindar áherslur í markaðsmálum setja svip sinn á framtíðarþróun í komu skipa til 

Reykjavíkur á næstu árum. Í sumar stoppa 25 skip yfir nótt í Reykjavík. Þetta er þróun sem 

hófst fyrir um það bil fimm árum. Tíu skip skipta um farþega í Reykjavík í sumar og nokkur 

þeirra eru með um það bil 1.000 gesti. Nokkur “Expedition skip”, stundum kölluð 

leiðangursskip, hafa farið hringsiglingar  um landið í sumar og mörg slík hafa bókað slíkar 

ferðir 2015 og 16.  Faxaflóahafnir hófu samstarf við AECO | Association of Arctic 

Expedition Cruise Operators í fyrra og hefur það borið ágætis árangur þannig að segja má á 

Ísland sé komið á kortið sem áfangastaður fyrir leiðangursskip. Það má því reikna með að 

smærri skipum, 100 til 300 farþega, fjölgi á komandi árum og þessi skip vilja vera á 

Miðbakkanum.  

Aðstaðan á Austurbakka og Miðbakka er því mikilvæg til að hægt sé að sinna farþegaskiptum. 

T.d. mun eitt fyrirtæki strax á næsta ári nota Miðbakkann sem heimahöfn í sjö hringsiglingum 

um Ísland. Einnig má geta þess að auk  farþegaskipta munu þessi skip kaupa meiri kost og 

aðra þjónustu í landi en önnur skemmtiferðaskip. Gott aðgengi með gáma og annað þ.h. er því 
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mun mikilvægara fyrir Miðbakka en áður. Auk þess er rétt að gera ráð fyrir að lystisnekkjum 

fjölgi á komandi árum og ekki er hægt að hugsa sér betri legustað fyrir slík fley en Miðbakka 

og Austurbakka.  

 

Aðstaðan við Skarfabakka fyrir 

skemmtiferðaskip var stækkuð um helming 

í vor. Bílastæða- og umsýslusvæði í 

kringum þjónustuhúsið var endurskipulagt 

og malarlögð bílastæði á suðurenda 

bakkans voru aflögð og þeim komið fyrir á 

viðbótinni við svæðið í kringum 

þjónustumiðstöðina. Í vor var aðstaðan 

fyrir rekstur í þjónustumiðstöð boðin út og 

fyrirtækið Icewear var hæstbjóðandi og var 

gerður við það samningur til fimm ára. Í 

þjónustumiðstöðinni  er upplýsingagjöf, verslun með minjagripi og sala á  dagsferðum. 

 

Kaup skemmtiferðaskipa á þjónustu hefur verið vaxandi. Mörg skipanna losa hér sorp og taka 

vatn. Einnig hefur sala á kosti farið vaxandi. Einnig hafa verið dæmi um að íslenskir 

skemmtikraftar hafi verið fengnir um borð meðan á dvöl hefur staðið. Sala á brennsluolíu til 

skemmtiferðaskipa  hefur farið vaxandi. 

 

Faxaflóahafnir létu á síðasta ári smíða tvo öfluga landganga sem vel hafa verið nýttir.  

 

Sala á landrafmangi til skemmtiferðaskipa á 

heimsvísu er enn ekki komin á rekspöl. Bæði 

hefur skort á að búnaður sé staðlaður, sem er 

algjör forsenda fjárfestinga, auk þess sem 

hagkvæmni hefur alls ekki verið fyrir hendi. 

Þau skref sem stigin hafa verið í uppsetningu 

búnaðar til sölu landrafmagns til stærri skipa 

í Evrópskum höfnum hafa fram að þessu 

beinst að ferjum sem hafa reglulega viðkomu.  

Evrópusambandið hefur viljað stuðla að 

þessari þróun og þessi verkefni því notið verulegra styrkja. Þar sem meginþorri þeirra stóru 

skemmtiferðaskipa sem hafa hér viðkomu koma að morgni og fara aftur seinni part sama dags 

væri tengitími landtengingar mjög stuttur því talsverðan tíma tekur að keyra ljósavélar niður 

og upp aftur við brottför.   

 

Með því að Skarfabakki var lengdur s.l. ári í 650 metra viðlegu er nokkuð vel séð fyrir þörf 

skemmtiferðaskipa næstu árin, að því gefnu að Miðbakki og Austurbakki verði líka nothæfir. 

Umræður um hafnarbakka utan við Hörpu er því ótímabær á meðan nægilegt rými er fyrir 

hendi á öðrum stöðum í Reykjavíkurhöfn, auk þess sem bakki við Hörpu er stórt 

spurningamerki þegar horft er til kostnaðar, takmarkaðs komutíma, umferðamála, 

þjónustusvæðis fyrir skipin og ávinnings að öðru leyti. 
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