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Yfirlýsing höfundar 
 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin af mér 

og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 

 

 

                                                                                            _____________________________ 

                                                                                                         Drífa Gústafsdóttir 
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Ágrip 

 

Lokaverkefni þetta til B.S. prófs frá umhverfisskipulagsbraut við Landbúnaðarháskóla Íslands 

fjallar um höfnina á Akranesi. Meginmarkmið verkefnisins er tvíþætt: 

1. Greina þróun og stöðu hafnarinnar. 

2. Koma fram með hönnunartillögu þar sem útgerð, mannlíf, ferðamennska, einkenni 

hafnarinnar, sterkari tengsl við íbúa, sjálfbær þróun og endurnýting eru höfð að 

leiðarljósi.  

Höfnin er skoðuð útfrá því hver framtíð hennar sé, hver þróunin hefur verið, hver staða hennar 

er í dag og hvaða hættur eru yfirvofandi í framtíðarþróun hennar. Í því samhengi er stefna 

Akraneskaupstaðar skoðuð, farið er yfir hafnarsögu, þróun útgerðar og nýtingu hafnarinnar. 

Til þess að greina gerð hafnarinnar og þær hættur sem gætu ógnað tilveru hennar útfrá 

fræðilegum grunni er stuðst við bókina Havnemiljø i Norden sem er samsafn greina um 

norrænar hafnir sem Norræna ráðherranefndin lét taka saman og gefa út. Greiningar eru 

gerðar á umhverfi hafnarinnar, aðgengi, nýtingu, mannvirkjum, ásýnd, áhrifum náttúruafla og 

tengingum við aðliggjandi svæði. 

Greiningarnar eru nýttar í hönnunar tillöguna til þess að ná settum markmiðum. Niðurstöður 

eru þær að hægt er að hanna hafnarumhverfi sem hefur aðdráttarafli fyrir fólk og ferðamenn 

án þess að hið eiginlega hafnarlíf hverfi, höfnin haldi einkennum sínum með endurnýtingu 

mannvirkja og styrkja megin tengsl við aðliggjandi svæði og íbúa með auknu aðgengi. Hafnir 

hafa mikið gildi í sjávarplássum og með réttri skipulagningu er hægt að auka þau verðmæti 

sem hafnarsvæðið hefur upp á að bjóða, gera það eftirsóknarvert svæði fyrir alla. 
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Þakkarorð 

 

Í námi mínu á Umhverfisskipulagsbraut við Landbúnaðarháskóla Íslands kviknaði áhugi minn 

á manninum og því umhverfi sem hann skapar sér. Hvernig hönnun og skipulag svæða getur 

haft áhrif á marga þætti eins og afkomu og líðan fólks. Vorið 2009 var verkefnið ákveðið í 

samráði við Auði Sveinsdóttur brautarstjóra Umhverfisskipulagsbrautar LBHÍ og 

leiðbeinanda verkefnisins. Ég vil þakka Auði fyrir aðstoðina og samvinnuna við gerð 

verkefnisins. Ég vil þakka öllum þeim sem lögðu mér lið, vinkonum mínum Birnu 

Þorbergsdóttur og Lenu Rut Kristjánsdóttur. Ég vil þakka Valgarði Lyngdal Jónssyni fyrir 

yfirlesturinn. Fjölskyldu minni, Guðlaugi I Maríassyni og börnum okkar þakka ég sérstaklega 

fyrir stuðninginn og þolinmæðina sem þau hafa sýnt mér, sem og allri stórfjölskyldunni. 
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1. Inngangur 

Landslag á Íslandi er þannig að flest allar byggðir eru við sjávarsíðuna, og vegna harðbýli 

landsins hefur sjósókn verið lífsnauðsynleg. Allt frá upphafi byggðar hafa góðar lendingar og 

varir verið taldar til búbóta. Þegar fram í sótti og tækninni fleytti fram stækkuðu bátarnir og 

skip komu til sögunnar, útvegur varð einn stærsti atvinnuvegur landsins. Þessi þróun krafðist 

hafnaraðstöðu sem oft var vandfundin, þau pláss sem voru stutt frá miðunum og höfðu góða 

höfn stækkuðu og urðu fjölmenn, og höfnin var hjarta þessara plássa. Hver er staða hafna í 

dag, eru þær enn miðja bæjarins? Eða hefur orðið hnignun? Hefur nútíminn og þær kröfur 

sem gerðar eru í viðskiptum í dag, þar sem hraði og magn er það sem mestu máli skiptir og 

afleiðingarnar, einhæf starfsemi og verksmiðjuframleiðsla, haft áhrif á þetta umhverfi og 

stöðu? Hefur hafnarumhverfið upp á eitthvað að bjóða, er þetta svæði sem fólk fer í gegnum 

að nauðsyn eða af löngun?  

Akranes er einn af elstu útgerðarbæjum landsins, byggðist upp á sjósókn og andi eldri 

byggðarinnar endurómar baráttuna við hafið og harða lífsbaráttu. Í bókinni Havnemiljø í 

Norden er fjallað um gerðir og þróun hafna útfrá legu við land og nýtingu. Það sem skapar 

hafnarumhverfi, sem skapast af samspili náttúru, bygginga og athafna fólks sem notar 

höfnina. Fjallað er um orsakir þess að margar hafnir hafa orðið eins og hismi, líflausar með 

ekkert nema fortíðina og hvað það er sem heldur lífi í hafnarumhverfinu. Það sem einnig 

verður haft í huga er endurnýting og sjálfbær þróun, leitast er við að nýta þær byggingar sem 

fyrir eru, bæta við þær frekar en að rífa og byggja nýtt.  

Sjálfbær þróun og endurnýting er eitthvað sem Íslendingar eru að reyna að tileinka sér og hafa 

mörg sveitarfélög á Íslandi skrifað undir Staðardagskrá 21 sem er áætlun um hvernig þau ætla 

að nálgast markmið um sjálfbæra þróun (Samband íslenskra sveitafélaga, 2007). 

Akraneskaupstaður skrifaði undir Staðardagskrá 21. árið 2001 (Akraneskaupstaður, 2008). 

Kreppan sem er nú í þjóðfélaginu ætti að ýta undir vitundar vakningu um veðmæti og 

verðmætasköpun, en nýliðinn uppgangstími einkenndist af niðurrifi á því gamla og nýtt sett 

inn í staðinn í algjöru skeytingarleysi um náttúruna og þær auðlindir sem ganga þarf á við 

uppbyggingu. Skilgreining á orðasambandinu „sjálfbær þróun“, hefur þó vafist fyrir fólki. 

Það er þýðing á enska orðasambandinu „Sustainable development“ og í skýrslunni, Okkar 

sameiginlega framtíð (Our Common Future), sem samin var 1987 undir forystu Gro Harlem 

Brundtland, var hugtakið fyrst skilgreint: „Sjálfbær þróun er þróun sem fullnægir þörfum 
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samtíðarinnar án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að fullnægja sínum þörfum.“ 

Orða tiltæki frá Kenýa er oft notað þegar þetta málefni ber á góma: 

 Þú hefur ekki fengið landið til eignar frá foreldrum þínum;  

þú hefur það að láni frá börnunum þínum. 

(Háskóli Íslands, 2001). 

Verkefnið leitast við að sameina þessa þætti: Hafnarlíf, mannlíf, útsýni, sjálfbær þróun og 

endurnýtingu. 

1.1 Markmið 

Markmiðin sem sett eru fram í upphafi verkefnisins eru tvö: 

1. Greina þróun og stöðu hafnarinnar. 

2. Koma fram með tillögur um framtíðarhöfn, hönnunartillögu þar sem útgerð, mannlíf, 

ferðamennska, einkenni hafnarinnar, sterkari tengsl við íbúa, sjálfbær þróun og 

endurnýting eru höfð að leiðarljósi.  

Hönnunar forsendur: 

 Greina hverskonar höfn er um að ræða útfrá fræðilegum grunni, þar er notast við þær 

greiningar sem settar eru fram í Haveniljø í Norden. 

 Að greina þróun hafnarinnar og stöðu hennar í dag. 

 Greina nýtingu hafnarsvæðisins í dag. 

 Greina aðgengi og tengsl við aðliggjandi svæði. 

 Bæta tengsl íbúabyggðar og hafnar 

 Nýta þau mannvirki sem fyrir eru 

 Nýta þau gæði sem fyrir eru sól, skjól og útsýni 

 Setja fram hönnunartillögur sem stuðla að lifandi höfn, sterkari tengslum við íbúa og 

aðliggjandi svæði og, dregur fólk og ferðamenn að. 

Þær spurningar sem hafðar eru í huga við greiningu og hönnunarvinnu eru: 

 Hver er staða hafnarinnar í dag? 

 Hvaða breytingar er hægt að gera til þess að styrkja stöðu hennar aukavægi hennar og 

aðdráttarafl í bæjarfélaginu. 
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1.2 Fyrri skrif og sambærileg verkefni 

Ekki hefur verið unnið sambærilegt verkefni um hafnarumhverfi á Íslandi, þó hafa 

Faxaflóahafnir sett af stað hugmyndasamkeppni, í júní 2009, um framtíðarskipulag Gömlu 

hafnarinnar í Reykjavík (Faxaflóahafnir, 2009). Helgi Ibsen skrifaði árið 2004 BSc. ritgerð 

„Áhrifaþættir á formfræði Akraneskaupstaðar: saga og þróun“ þar sem farið er yfir þá 

náttúrulegu og menningarlegu áhrifaþætti sem hafa haft áhrif á formfræði í þróun byggðar á 

Akranesi (Helgi Ibsen, 2004). Árið 2005 vann Lilja Kristín Ólafsdóttir BSc verkefnið „Glöggt 

er gestsaugað –Ásýnd bæjarfélags –Vestmannaeyjar“ þar sem fjallað er um sögu 

Vestmannaeyja og þá ásýnd sem blasir við fólki þegar það kemur siglandi með Herjólfi, Lilja 

lagði svo fram tillögu að breytingum á skipulagi staðarins (Lilja Kristín Ólafsdóttir, 2005). 

Belinda Eir Engilbertsdóttir skrifaði árið 2006, BSc. verkefnið „Rammaskipulag 

slippsvæðisins á Akranesi“ um breytta landnotkun slippsvæðisins á Akranesi, úr hafnarsvæði í 

íbúðabyggð. Þar er sýnt fram á hvernig breytt nýting á gömlu hafnar- og iðnaðarsvæði getur 

aukið á fjölbreytileika í búsetuformi og gert náttúruleg svæði aðgengilegri fyrir fólk (Belinda 

Eir Engilbertsdóttir, 2006).  

2. Almennt um hafnir 

Hafnir og hafnaraðstaða hafa tekið örum breytingum á seinni tímum og í flestum tilvikum 

hafa þessi svæði verið sett undir hatt með iðnaði og verksmiðjusvæðum eins og Akraneshöfn, 

sem er þó sterkur hluti af bæjarfélaginu, en aðrar sem eru staðsettar í iðnaðarhverfum hafa 

ekki mikið vægi eins og Kópavogshöfn, aflokaðar eins og geymsla í húsi, þangað sem enginn 

fer nema að eiga erindi (sjá kafla 7.1). Hafnir á Íslandi hafa líka þróast yfir í flutningahafnir 

og í Hafnarfirði er stærsti hluti hafnarsvæðisins þar undir, þó að sjávarútvegur hafi enn sterka 

stöðu (sjá kafla 7.2). 

2.1 Ný hugsun 

 Með nýrri hugsun og aukinni vitundarvakningu mannsins á umhverfi sínu hefur það færst í 

vöxt að gömul hafnar, iðnaðar og verksmiðjusvæði fá algjöra yfirhalningu og þeim breytt yfir 

í náttúruleg mannvistarsvæði. Gott dæmi um það er „The new park at the former water police 

side“ í Pyrmothverfi í Sidney þar sem hannaður var garður á gömlu iðnaðarsvæði með tilliti til 

þarfa mannsins í tengslum við náttúruna (Kröger, 2009). Bryggjuhverfi hafa risið á Íslandi en 

með misjöfnum árangri, því eins og kemur fram í „Havnemiljö í Norden“ þá er ekki nóg að 
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hafa bryggju heldur þarf einnig hafnarlíf og hafnarumhverfi til þess að byggðin hafi þá 

sérstöðu sem sóst er eftir. 

2.2 Havnemiljø i Norden 

Samþætting hafna og umhverfis er að mörgu leyti nýleg hugmynd og hugtakið 

hafnarumhverfi tekur til allrar aðstöðu, bygginga, verkstæða og tómstundaaðstöðu sem saman 

skapa höfnina. Þetta er ekki aðeins efnislegt umhverfi heldur einnig umhverfi sem einkennist 

af fólki sem notar höfnina. Saga norrænu hafnanna er saga þróunar norrænu samfélaganna. 

Bæir og hafnir voru sameiginleg heild og þau viðskipti sem sköpuðu þetta mynstur voru 

fiskveiðar, ferjuþjónusta og flutningar. Hafnirnar voru tenging við umheiminn. Frá um 1850 

upphófst nýtt tímabil, iðnbyltingin, sem leiddi til stórfelldra breytinga hafna. Hafnir nútímans 

risu. 

Hafnir geta verið flokkaðar eftir staðsetningu þeirra og gerð bygginga. Sumar eru fjarðar- eða 

víkurhafnir, aðrar eru bryggjuhafnir og nokkrar eru skurða eða árhafnir. Höfnin getur einnig 

verið flokkuð eftir notagildi. Auðveldast er að flokka sérhæfðar hafnir, þ.e hafnir með eina 

meginnýtingu, s.s eins og fiskihafnir, olíuhafnir og þess háttar. Í gömlu litlu höfnunum var 

nýtingin blönduð, en í iðnvæddu höfnunum urðu þær þannig að mismunandi 

nýtingarmöguleikar urðu aðskildir, einn fyrir fiskveiðar, einn fyrir skemmtiskip, einn fyrir 

úthafssiglingar, einn fyrir ferjur o.s.frv.  

Við lok 20. aldarinnar verða hafnir fyrir stórfelldum breytingum. Á þessum tíma hefur 

vegakerfi verið þróað, landflutningar aukist og strandflutningar dregist saman. Fiskveiði hefur 

einnig dregist saman. Afleiðingin er minni umsvif við hafnir. Umferð hefur horfið úr sumum 

höfnum og margar aðrar sjá fram á sömu örlög, tómar án nokurra sjómanna. Afturámóti hafa 

sumar hafnir farið í gegnum mikinn vöxt. Stefnan virðist því vera stækkun nokkurra stórra 

fiski- og vöruhafna á góðum stöðum, meðan aðrar eru tómar, þar sem fiskveiði og uppskipun 

hefur minnkað. 

Aðstaða fyrir þá sem skapa hafnarlífið er grundvöllur þess að hafnarlíf haldist, en þróun hafna 

og þróun atvinnuvega í sjávarútvegi haldast í hendur og geta því hvort fyrir sig haft áhrif á 

útkomuna. Þróun sjávartengdra atvinnuvega fylgir mismunandi mynstrum. Ein útkoman er 

niðurníðsla, hafnaraðstaðan er yfirgefin og byggingar og mannvirki hafnarinnar grotna smám 

saman niður. Önnur útkoma er endurstaðsetning. Ef höfnin er færð verður það sem eftir situr 

nýtt í annað. Höfnin verður kennileiti með veitingastöðum, listasöfnum, kaffihúsum og 

skútum meðfram lendingunni, þar sem iðnaður var áður. Yfir sumartímann flæða ferðamenn 
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yfir bryggjuna, sem er tóm og yfirgefin yfir vetrartímann. Þriðja mynstrið er algjör 

endurskipulagning. Samsettar iðnaðarhafnir, en án þeirra hluta sem draga að ferðamenn, eru 

ýmist lagðar af eða algjörlega endurhannaðar. Sýn hafnarinnar hefur aðdráttarafl og fyrirtæki 

og íbúðakaupendur eru tilbúnir til að borga hærra verð fyrir staðsetningu í spennandi 

hafnarumhverfi. Í tilfelli algjörrar endurhönnunar taka nýju byggingarnar yfir höfnina og það 

er mikil hætta á því að sögulegt hafnarumhverfi sem skapar hærra verð hverfi. Þessi þversögn 

á einnig við um ferðamannahafnirnar. 

Við höfnina eru oft nokkrar mikilvægar byggingar. Ef þessar einkennandi byggingar eru 

brotnar algjörlega niður í þessari umbreytingu frá venjulegri höfn í túrista- eða íbúaðhverfi 

verður höfnin án sögu. Bryggjur og lendingar verður að vernda til þess að halda einkennum 

hafnarinnar. Oft eru bestu byggingar við höfnina opinberar byggingar, fyrrum ríkis- og 

borgarbyggingar. Áhersla skyldi lögð á gæði bygginga og viðhald eftirstandandi bygginga. 

Meðal tollhúsa, vigtunarhúsa, stýrimannaskóla og hafnarvarðarskrifstofa má finna elstu 

byggingar hafnarinnar, sem hafa mest menningargildi, oft hannaðar af frægustu arkitektum 

hvers tímabils, með einkennandi byggingarstíl hvers staðar. 

Flestar hafnir hafa virkað sem aðdráttarafl fyrir íbúa bæjarins, jafnt unga sem aldna, og 

notkun norrænu hafnanna hefur mikið gildi fyrir fólkið, hin fallegu og þægilegu einkenni 

hinna gömlu félagslegu bygginga og kofa. Hver er framtíð hafnarinnar? Hin hefðbundna höfn 

mun hverfa. Nútímavæðing flutninga- og fiskihafna mun halda áfram, og líklega munu 

sjávariðnirnar færast til hinna nýju hafna sem bjóða upp á pláss og tækifæri á nútíma aðstöðu. 

Gömlu bryggjurnar munu verða tæmdar af iðnaði. Þess í stað munu nýjar byggingar og 

tómstundir taka yfir höfnina. Í þessu ferli er mikilvægt að halda í gömlu byggingar 

hafnarinnar og breyta mikilvægum hlutum þeirra. Annars mun hafnarumhverfið tapast og nýja 

umhverfið rísa, en ekki frábrugðið öðrum hlutum bæjarins. Hinn einstaki hafnarkarakter getur 

haldist með réttri hönnun og veitt nýjum eigendum það sem þeir sækjast eftir. Lögmál um 

frjálsan aðgang að bryggjunni og frjálsum siglingum um svæðið er áríðandi til þess að halda 

góðri nýtingu og félagslegu og ferðamannalegu gildi hafnarinnar (Mortensøn, 2000). 
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2.2.1 Hvað er höfn 

Í bókinni Havnemeiljø í Norden setur Ole Mortensøn fram greiningaraðferð þar sem flokkaðar 

eru þær tegundir hafna sem algengastar eru á Norðurlöndunum. Flokkast þær eftir legu við 

land, hvernig bryggjurnar eru útfærðar og eftir notkun. 

2.2.2 Lega við land 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Lega hafna við land. (Mortensøn, 2000) 

 

Tanga eða neshöfn 

 

Fjarðarhöfn staðsett við fjarðarbotn. 

 

Álahöfn, staðsett í sundi milli sjávar og lóns 

eða sjávar og innhafs. 

Lónshöfn, við mynni lóns eða innsjávar. 

Sjávar eða innsjávarhöfn, við sjávarsíðuna. 

 

 

Sundahöfn, staðsett við sund. 

Árhöfn staðsett við skipgengar ár eða 

ármynni. 
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2.2.3 Útfærsla á bryggjum 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Bygging hafna. (Mortensøn, 2000) 

 

 

 

Skipsbrú 
 

Útbyggð hafnargarða-höfn 

Bryggjuhöfn Innbyggð hafnargarða-höfn 

Eyjuhöfn 
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2.2.4 Notkun hafnarinnar 

Höfnum er skipt upp eftir notkun þeirra: 

Flutningahöfn – Þar sem flutningaskip liggja við krana eða pakkhús. 

Fiskihöfn – þar sem veiðiskip og bátar liggja með tilheyrandi fiskvinnsluhúsum. 

Ferjuhöfn – þar sem ferjur hafa lendingu með nauðsynlega aðkomu bíla og farþega.  

Skemmtihöfn – þar sem skemmtibátar hafa legu. 

Skipasmíðahöfn – þar sem skip eru smíðuð og þeim haldið við. 

Herskipahöfn – þar sem sjóherinn hefur aðstöðu  

                                                                               (Mortensøn, 2000). 

2.2.5 Þróun hafna 

Mynd 3. Þróun hafna. (Mortensøn, 2000) 

                            

Myndin sýnir tvenns konar þróun hafna þar sem lifandi höfn tæmist af starfsemi. 

Annarsvegar er síðan fundið jafnvægi milli gamla hlutans og þess nýja svo, útkoman  

verður lifandi hafnarumhverfi. Hin þróunin er algjör hreinsun og uppbygging á nýrri og 

sérhæfðri hafnaraðstöðu og útkoman verður, umhverfi sem er gersnautt öllu hafnarlífi. 
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2.3 Gerð Akraneshafnar 

Ef Akraneshöfn er sett inn í þessa flokkun þá flokkast hún sem Fjarðarhöfn þó að hún sé í 

grunnri vík. Höfnin sjálf er innbyggð hafnargarða-höfn. Nýting hafnarinnar er margþætt í dag, 

hún er flutningahöfn, þar sem efni er flutt til og frá Sementsverksmiðjunni, fiskihöfn þar sem 

miklu er landað af fiski, skemmtihöfn því mikið er þar af sport bátum og skemmti skipum. 

Skipasmíða aðstaðan er ekki við hina eiginlegu höfn heldur við Lambúsasund og Akraneshöfn 

státar ekki lengur af ferju, en Akraborgin gekk á milli Reykjavíkur og Akraness til margra ára. 

Her er ekki á Íslandi og á því sá þáttur ekki við. Af þessu má ráða að Akraneshöfn hefur mjög 

fjölbreytta notkun og hefur ekki þróast í þá átt að vera einhæf. 

3. Gögn og aðferðir  

3.1 Gögn 

 Aðalskipulag Akraness 2003-2015. 

 Aðalskipulag Akraness 2005-2017. 

 Aðalskipulags uppdráttur 2005-2017. 

 Bókin Havnemiljø í Norden. 

 Sögulegar heimildir á bóka og skjalasöfnum, um sögu Akraness, skipa og bátaskrá.  

 Upplýsingar frá stofnunum eins og Hagstofunni, Veðurstofunni og Siglingastofnun. 

 Munnlegar upplýsingar frá ýmsum aðilum s.s. sérfræðingum og fólki sem þekkir 

svæðið af raun. 

 Loftmynd af Akranesi frá Loftmyndum ehf. 

 Kortagrunnar frá Akraneskaupstað s.s. hæðarlínu, götur, húsagrunnar. 

 Ljósmyndir fengnar frá Ljósmyndasafni Akraness, teknar af ýmsum aðilum og 

höfundi. 

 Ýmsar netheimildir. 

 Greinar og tímarit.  

 Tölvuforrit notuð til vinnslu á kortum og myndum: MicroStation V8 XM, Adobe 

Photoshop CS3, Google SketchUp 7, Google Earth, Microsoft Power Point og 

Microsoft Excel. 
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3.2 Aðferðir 

 Skoða Aðalskipulag Akraness 2003-2015, Aðalskipulag Akraness 2005-2017 og 

skipulagsuppdrátt, til þess að sjá stefnu bæjarfélagsins og áætlaða landnýtingu 

svæðisins. 

 Greina hafnartegund út frá aðferðarfræði sem sett er fram í Havnemiljø í Norden.  

 Gera sögulega greiningu sem sýnir hvaða þróun hefur verið í hafnarsögu, skipa og 

bátaflota.  

 Vinna myndir sem sýna aðgengi og nýtingu svæðisins. 

 Leggja fram hvaða náttúruöfl hafa áhrif á hafnarlífið (veður og sjólag). 

 Húsakönnun þ.e. húsin við höfnina, hverjum verður breytt og hvaða áhrif það hefur á 

útlit þeirra og atvinnustarfsemi í þeim. 

 Vettfangsferðir á svæðið til þess að fá tilfinningu fyrir svæðinu. Auk þess sem að 

önnur hafnarsvæði eru skoðuð til samanburðar. 

 Leggja fram hönnunartillögu sem tekur á þeim þáttum sem lagt er upp með í 

markmiðunum. 
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4. Staðsetning 

Akraneskaupstaður er á Vesturlandi og 

liggja ¾ hlutar hans að sjó, sunnan og 

vestan megin út í Faxaflóa. Akranes er 895 

ha að flatarmáli og þar búa 6.609 manns. 

Sveitafélögin sem liggja að Akranesi eru 

tvö, Innri Akraneshreppur austan megin og 

Skilmannahreppur norðan megin 

(Aðalskipulag Akraness 2003-2015; 2004; 

Hagstofan, 2009). Þessir tveir hreppar 

tilheyra nú sama sveitarfélaginu 

Hvalfjarðarsveit. Athugunarsvæðið er 

Akraneshöfn við Krossvík og tengingar við 

þrjú aðliggjandi svæði Akratorg, Langasand 

og Sementsverksmiðjuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Staðsetning Akraneshafnar. (DG) 
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4.1 Umhverfi hafnarinnar 

4.1.1 Lega lands 

Landið við höfnina liggur lágt en 

byggðin í kring mun hærra. 

Hæðarlínur mynda kraga umhverfis 

höfnina sem sýna gömlu 

strandlínuna, skapa skjól og 

umgjörð um hafnarsvæðið. (sjá kort 

1.). Íbúar í aðliggjandi byggð horfa 

því yfir höfnina og sjá yfir 

hafnargarðinn út á sjó og yfir á 

Reykjanesið, Esjuna og Akrafjallið.  

 

 

 

 

4.1.2 Sýn 

Sýn frá höfninni til vesturs og 

norðurs er á þau athafnasvæði sem 

umlykja höfnina og fyrir ofan er sýn 

að íbúaðbyggðinni sem stendur á 

bökkunum fyrir ofan. Sýn til austurs 

er á Akrafjallið, Langasand og 

byggðina við hann. Til suðausturs er 

horft á Esjuna og til Reykjavíkur, en 

til suðurs takmarkast sýn vegna 

hafnargarðsins (sjá kort 2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort 1. Hæðarlínur (unnið af DG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort 2. Sýn frá höfninni (unnið af DG) 
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4.1.3 Innsigling 

Þegar siglt er til hafnar á Akranesi er fjallasýnin stórfengleg, bærinn rís upp af lágu nesinu, 

eins og tíbrá með Hafnarfjallið og Skarðsheiðina í bakgrunni. 

 

4.1.4 Sjóvarnargarðar 

Miklir sjóvarnargarðar eru á strandlengjunni við Akranes og eru þeir til þess að hindra 

landbrot og varna sjávarflóðum . Varnargarðarnir eru úr grjóti og sumir þeirra mjög voldugir. 

Sjóvarnargarðarnir við höfnina eru Aðalhafnargarðurinn sem liggur frá landi til austurs út í 

Krossvíkina og varnargarður með landfyllingu við Faxaskersbryggjuna sem liggur frá landi til 

suðurs á móts við Aðalhafnargarðinn. 

4.1.5 Kennileiti  

Kennileiti Akraness er 

sementsstrompurinn og sést hann frá 

Reykjavík, Melasveitinni og lengra að. 

Kennileiti hafnarinnar eru tvö og sjást 

þau víða að úr bænum, þetta eru tankar  

Fiskimjölsverksmiðjunnar og tankar 

Sementsverksmiðjunnar. Þó að landið 

liggi lágt skaga þeir hátt yfir og voru 

lengi vel hæstu  mannvirki á Akranesi. 

Útsýni ofan af þeim er yfir bæinn, yfir 

að Reykjanesi og Reykjavík, Esjunni 

og inn Hvalfjörð, Akrafjall og Skarðsheiði að Snæfellsnesi, Ljósufjöllum og Snæfellsjökli.  

 

 

Mynd 5. Vitarnir á flösinni vísa leiðina og bjóða sjófarendur velkomna. (DG) 

 

Mynd 6. Þegar nær dregur fellur ásýndin og við 

blasir Semenstverksmiðjuhúsið og tankar hennar 

eins og veggur, með skorsteinin gnæfandi yfir. 

(DG) 
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4.2 Aðliggjandi svæði 

4.2.1 Akratorg 

Akratorg er skilgreint sem hluti af miðsvæði Akraness (Aðalskipulag Akraness 2005-2017, 

2006), og er sá hluti miðbæjarins sem næst liggur höfninni. Torgið er brennipunktur í gamla 

bæjarhlutanum. Tenging við höfnina er ekki til staðar og takmörkuð sýn er þar á milli. Torgið 

er aðalsamkomustaður Akurnesinga á hátíðar- og tyllidögum. Þarna er jólatré bæjarins haft 

yfir jólahátíðirnar, kötturinn sleginn úr tunnunni á öskudaginn og hátíðarhöld bæði á 

sjómannadaginn og þjóðhátíðardaginn. Tónleikar og markaðir hafa verið haldnir á torginu þó 

að fleiri staðir hafi tekið við að einhverju leyti í seinni tíð. Bæjarstjórn Akraness ákvað árið 

2004 að halda samkeppni um framtíðarskipulag Akratorgs og næsta nágrennis og markmiðið 

var að „endurreisa gamla miðbæinn“ . Vinningstillagan frá Landmótun sf. var mjög 

sannfærandi og uppfyllti flest þau skilyrði sem dómnefndin setti fram. Ein af áherslununum 

var að tenging milli Akratorgs og hafnarsvæðis væri sannfærandi og augljós bæði göngu og 

sjónræn og uppfyllir tillagan ekki þennan þátt (Akraneskaupstaður, 2005). 

Menningarmiðstöðin sem sett er milli torgsins og hafnarinnar gefur tækifæri til þess að vinna 

með opnun og lokun milli rýma þ.e á milli torgsins og hafnarinnar. 

 
Mynd 7. Vinningstillaga frá Landmótun sf og hefur áætluð menningarmiðstöð 

mikil áhrif á ásýnd og rýmismyndun hafnarinnar. (Akarneskaupstaður, 2005)  
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4.2.2 Sementsverksmiðjan 

Sementsverksmiðjan er staðsett að hluta á 

hafnarsvæðinu og svo á milli hafnarinnar og 

Langasands. Byggingar hennar eru stórar og miklar 

og auk þess tekur sandgryfjan yfir stórt svæði. Í 

miklu roki verður nærliggjandi byggð oft fyrir 

sandroki sem veldur íbúunum óþægindum. 

Sementsverksmiðjan var reist á árunum 1956-

1958, og var í eigu ríkisins, og þótti það mikið 

afrek þar sem Íslendingar höfðu á þessum tíma 

ekki mikla reynslu í framkvæmdum af þessarri 

stærðargráðu. Þegar verksmiðjan var reist var hún í 

útjaðri bæjarins og var mikið happ fyrir 

Akurnesinga að fá svo umfangsmikla 

atvinnustarfsemi í bæjarfélagið Sements- 

verksmiðjan getur talist áfangi í sjálfstæðisbaráttu 

Íslendinga. Starfsmenn í 

Sementsverksmiðjunni voru 

flestir árið 1974, 150 störf 

(dr.Guðmundur 

Guðmundsson, 2008). 

Sementsverksmiðju ríkisins 

var breytt í hlutafélag árið 

1993 og heitir nú 

Sementsverksmiðjan hf. 

Íslenskt sement ehf. keypti 

verksmiðjuna af íslenska 

ríkinu í október 2003 og í 

dag starfa þar 50 manns 

(Sementsverksmiðjan, á.á.). 

Akraneskaupstaður á landið undir verksmiðjunni og getur það talist með verðmætara landi 

sem hann á í dag.  

 

 

Mynd 8. Með stækkun bæjarfélagsins 

er verksmiðjan nú í miðju bæjarins 

og er fyrirferða mikil. (KK) 
 

Mynd 9. Ekki hefur verið mikið lagt í útlit 

Sementsverksmiðjunnar. (DG) 
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4.2.3 Langisandur 

Langisandur eru aðalútivistarperla Akrurnesinga og er 

undir Hverfisvernd (Aðalskipulag Akraness 2005-2017, 

2006), stórt náttúrulegt svæði sem hefur mikið gildi fyrir 

Akurnesinga. Umhverfi hans er víðáttu mikið, horft er 

yfir sjóinn til Reykjavíkur og Reykjaness, fjallalínan  

skýr og falleg. Fyrir ofan sandinn eru sparkvellir og 

íþróttaaðstaða Akurnesinga og Dvalarheimilið Höfði er 

við enda hans austanmegin. Við vesturenda sandsins er 

Sementsverksmiðjan. Langisandur er notaður sem bað og 

leikströnd af ungum sem öldnum, þar er góð aðstaða, 

góðir göngustígar og bekkir eru fyrir ofan sandinn,  

sturtur og salernisaðstaða, þessu er haganlega fyrir 

komið þannig að ekki virkar þetta sem neitt innslag í 

umhverfið. Sandurinn er mikið notaður fyrir sjósport, 

sæketti, seglbretti og sportbáta sem er tilvalið að hafa 

aðstöðu fyrir við höfnina og góð tenging á landi myndi 

auka gildi bæði strandarinnar og hafnarinnar. Sandurinn hefur mikið aðdráttarafl fyrir 

ferðamenn sem náttúruleg baðströnd. Á veturna er oft mikið brim á sandinum. Að ganga eftir 

stígnum eða sitja á bekk og horfa á brimið gefur fólki mikla upplifun á krafti náttúrunnar, 

þegar aldan kemur æðandi og hvítfyssandi brim hrönninn skellur með drunum á sandinum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 10. Langisandur hefur 

verið baðströnd Akurnesinga 

svo lengi sem elstu menn 

muna. (Ljósmyndasafn 

Akraness) 
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4.3 Aðgengi og nýting svæða 

4.3.1 Leiðir 

Akstursleiðir að höfninni eru þrjár, þetta eru stórar og miklar götur, ætlaðar undir 

þungaflutninga, bæði vegna uppskipunar og flutninga til og frá Sementsverksmiðjunni og 

Fiskimjölsverksmiðjunni. Í umhverfinu eru líka stór og mikil bílaplön bæði malbikuð og 

malarplön, notuð undir geymslu á þungavinnuvélum, trukkum og gámum.  

Umferð gangandi vegfarenda er mikil, því vinsæl gönguleið um bæinn liggur framhjá 

höfninni og er hluti af stofnstígakerfi Akraneskaupstaðar. (Aðalskipulag Akraness 2003-2015, 

2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 11. Nýting svæða og aðgengi að höfninni. (DG) 
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                                                                                    Mynd 12. 

Gönguleiðin frá Langasandi að 

höfninni virkar mjög löng. Hún er með 

verksmiðjuvegginn á aðra höndina og 

sjóvarnarvegg á hina, sem er þó það 

lágur að horft er yfir hann og út á 

sjóinn. 

Göturnar eru mjög breiðar, yfir 9m, og 

flestar steyptar. Gatan við Faxabrautina 

við Sementsverksmiðjuna er þó sýnu 

breiðust, sjá bílinn á myndinni. 

(DG) 

 

Mynd 14. 

Einn göngustígur liggur frá Akratorgi 

niður að höfn. Eins og sést á myndinni 

er hann þröngur, brattur og erfiður 

yfirferðar. (DG) 

Mynd 13. 

Gangstéttarnar eru sundur slitnar og 

ekki eru neinir bekkir við þær, en hægt 

er að tylla sér á varnargarðinn sem 

liggur samsíða gangstéttinni. 

Götumynd er engin. (DG) 
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4.3.2 Rými og svæði 

Svæðið er eitt stórt rými, það stórt að 

skynjunin á því er ekki sterk, allt 

flæðir saman. Grænu svæðin innan 

hafnar-umhverfisins eru allt grasflatir 

og balar, þar vex gras, melgresi og 

baldursbrá en ekki er neinn 

trjágróður á eða við svæðið. Plönin 

eru bæði malar og malbikuð. Þau eru 

nýtt undir geymslu á gámum og alla 

vega hlutum sem, sumir eiga rétt á 

sér á svæðinu en aðrir ekki. Plönin 

eru einnig nýtt sem bílastæði undir 

trukka, og stór svæði eru auð. Það er 

oft þannig að ef nóg er plássið, þá 

daga uppi hlutir sem annars væri 

annað hvort hent í viðeigandi 

sorpförgunarstöðvum eða fundinn 

viðeigandi staður. 

 

 

 

4.4 Náttúrufar 

4.4.1 Veðurfar og sjólag 

Sjálfvirk veðurathugunarstöð var á Akranesi til margra ára, en Veðurstofa Ísands hefur notast 

við veðurathugunarstöð Vegagerðarinnar í nokkur ár, sem staðsett er við rætur Akrafjalls 

sunnanmegin en hún sem gefur ekki alveg rétta mynd af veðurfari á Akranesi. Samkvæmt 

veðurathugunum frá 1997 til 2007 eru suðaustlægar og norðaustlægar áttir algengustu 

vindáttirnar en vestan og norðvestan sjaldgæfastar. Þetta er ríkjandi yfir vetrarmánuðina. Þó 

snýr hann sér stundum og blæs úr austri. Yfir sumar mánuðina er austanáttin sjaldgæfust 

(viðauki 1). Sólfarsvindar valda hafáttum úr norðvestri og suðvestri. Sjólag við ríkjandi 

vindáttir yfir vetrarmánuðina er ágætt, norðaustanáttin gefur krappa báru en léttari sjór er í 

suðaustanáttinni. Vond veður eru oft í vestan- og suðvestan-áttum, þá eru sterkari straumar og 

 
Mynd 15. Grænt svæði við Akraneshöfn. (DG) 

 
Mynd 16. Plan við Akraneshöfn. (DG) 
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mikið brimbrot. Vestra-hraun sem er á sjávarbotni 15 sjómílur vestur frá Akranesflös og 

Syðra-hraun sem er 9 sjómílur vestsuðvestur frá Akranesflös draga þó mikið úr sjó, annars 

gengi útsjávaraldan beint inn á landið, en mikið er um sker og boða sem brýtur á við Akranes. 

Á vor og sumarmánuðum er besta veiðin í sunnan og vestanáttum, en í norðaustanátt er minna 

um þorsk en meira um grásleppu. Marsmánuður er veðurfarslega erfiðastur sjófarendum, 

þegar lægðir sem bera með sér heitan vind mæta köldum sjó. Við þessar aðstæður hafa mestu 

skipsskaðar orðið við Faxaflóa (Hlöðver Sigurðsson, sjómaður, munnleg heimild, 15.7.2009). 

Höfnin snýr vel að sólu og nýtur hennar frá sólarupprás fram á kvöld, þó ekki sjáist sólarlagið 

í vestri við Snæfellsnesið. 

4.4.2 Mengun 

Ekki hafa verið gerðar mengunarmælingar í höfninni en setlagsmæling var gerð árið 2002 og 

reyndust þær nokkuð góðar, þó fer kadmín og kvikasilfur yfir mörk (sjá viðauka 2.).  

Þau verksmiðjufyrirtæki sem standa við höfnina þ.e. Sementsverksmiðjan hf. og 

Fiskimjölsverksmiðja HB Granda hf. ná þeim stærðarmörkum sem sett eru fram í lögum 

nr.7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og þurfa því að skila inn grænu bókhaldi til 

Umhverfisstofnunar. „Grænt bókhald er skilgreint sem efnisbókhald þar sem fram koma 

upplýsingar um hvernig umhverfismálum er háttað í viðkomandi starfsemi, aðallega í formi 

tölulegra upplýsinga“ (Umhverfisstofnun, á.á.). 

Þessar upplýsingar eru hafðar til hliðsjónar við veitingu starfsleyfis. Þrátt fyrir að bæði þessi 

fyrirtæki hafi starfsleyfi og séu því undir þeim mörkum sem Umhverfisstofnun gefur í 

stöðlum um efnislosun, þá valda þau ákveðinni mengun sem hefur áhrif á upplifun fólks á 

staðnum. Fiskimjölsverksmiðjan gefur frá sér ólykt, þó mis megna eftir því hvaða hráefni 

verið er að vinna úr. Sementsverksmiðjan gefur frá sér lykt þó ekki sé hún megn, og rafsíur 

frá ofni eru grafnar í setþrær í skeljasandsgeymslunni, efnið sest þar til, en vatn sem sígur í 

gegnum skeljasandinn ber það til sjávar (Umhverfisstofnun, á.á.), og sést oft ljósleit, gruggug 

slæða liðast um sjóinn frá þessu útstreymi. Bæði fyrirtækin hafa stóra skorsteina sem reykja 

ljósum og bláleitum reyk, en Akurnesingar hafa löngum horft á  Sementsverksmiðju reykinn 

til þess að átta sig á vindáttum.  
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5. Hafnarsaga Akraness 

5.1 Gamlar hafnir  

Fáar heimildir eru til um sjósókn frá 

Akranesi frá fyrstu tíð, en í annálum er 

getið góðra aflabragða, slysfara og 

skipstapa þannig að sjósókn hefur verið 

mikil frá Akranesi og Görðum. Þó 

nokkur útgerð var á 13. og 14. öld 

þannig að vísir varð að sjávarþorpi. Á 

16. öld er skreið verðmæt 

útflutningsvara, og í krafti vald síns 

bola umboðsmenn konungs 

biskupstólunum frá hinum verðmætu 

sjávarplássum á Suðurnesjum. Þessi 

aðgerð verður til þess að Brynjólfur 

biskup Sveinson hefur mikla útgerð frá 

Akranesi. Brynjólfur tók nú til 

hendinni á Skaganum, byggði 

fisktökuhús og verbúð, hafði fjölda 

skipa og nafnið Skipaskagi varð til. 

Með útgerð Brynjólfs var lagður 

grunnur að einu fyrsta sjávarþorpi á 

Íslandi og fastri búsetu manna sem 

eingöngu stunduðu sjó. Fiskigengd var 

risjótt á heimamiðum Skagamanna frá 

1685 fram til 1930. Staðurinn varð 

löggiltur verslunarstaður 1864, en áður 

höfðu Reykjavíkur kaupmenn siglt á 

Krossvík og byggt þar pakkhús vegna 

verslunar við Akurnesinga og 

Borgfirðinga. Fyrsta bryggjan var 

byggð þegar Thor Jensen keypti útgerð Guðmundar Ottesen við Steinsvör og lét byggja 

trébryggju þar sumarið 1895. Um aldamótin var bryggjan færð vestur í Lambhúsasund eftir að 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort 4. Staðsetning gömlu hafnanna og helstu 

örnefni við Akranes. (DG ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort 3. Varir voru margar við Skagann, en hinar 

eiginlegu hafnir komu ekki fyrr en í kringum 

aldamótin1900. (Ólafur B. Björnsson, 1957)  
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Böðvar Þorvaldsson keypti 

þrotabú Thors Jensen. Við 

Lambhúsasund voru einnig 

bryggjur, fyrsta bryggjan var 

hjólabryggja sem byggð var um 

1863 og var henni ýtt fram eftir 

því hvernig stóð á sjó og svo 

dregin í land ef hún var ekki í 

notkun. Trébryggjur tvær voru 

byggðar 1874 af kaupmönnum 

sem þar höfðu verslunarhús, fyrir 

uppskipunarbáta og Bjarni 

Ólafsson útgerðarmaður byggði 

fyrstu steinsteypu bryggjuna árið 

1915 og hreppurinn svo aðra 

steinbryggju árin 1925-26, sem 

var lengd ári síðar og einnig 

trébryggju norður af henni nokkru 

síðar. (Ólafur B. Björnsson, 

1957).  

 

5.2 Núverandi höfn 

Finnbogi R. Þorvaldsson (faðir 

Vigdísar Finnbogadóttur 

fyrrverandi forseta) var fenginn til 

þess að teikna aðstöðu núverandi 

hafnar. Gerður var garður út frá nyrsta enda Heimaskagakletta sunnan við Teigavör. 

Garðurinn var 70m langur og hægt var að landa og skipa upp vörum úr smærri skipum. Á 

árunum 1933-35 var garðurinn lengdur og var steinkerjum og steinnökkvanum Betoniu, frá 

Noregi sökkt við garðinn. Hafnargarðurinn var þá yfir 100 m langur og dýpt við enda hans 

6,5m. Akurnesingar héldu áfram við hafnargerð og árin 1944-45 var ný bátabryggja 135m að 

lengd smíðuð samsíða hafnargarðinum. Síldarverksmiðjan var svo reist á landfyllingu á milli 

bátabryggjunnar og hafnargarðsins. Hafnargarðurinn var lengdur enn frekar árið 1945 um 

 

Mynd 17. Árið 1907 gekkst hreppsfélagið fyrir 

byggingu á nýrri steinstöplabryggju í Steinsvör. 

(Ljósmyndasafn Akraness) 

 

Mynd 18. Framkvæmdir við Krossvík, núverandi 

bryggjustæði Akurnesinga hófust árið 1930. 

Peningana sem notaðir voru við þessa framkvæmd 

höfðu Akurnesingar fengið fyrir sölu á hvalreka en 

mikil marsvínavaða hafði gengið á land í Krossvík 

tvemur árum fyrr. (Ljósmyndasafn Akraness)  
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30m, þá voru keypt fjögur innrásarker frá Normandí, tveimur sökkt og hafnargarðurinn 

þannig lengdur og sveigður um 30 gráður. Hin tvö kerin voru síðan notuð árin 1956-58 til 

lengingar á hafnargarðinum og bátabryggjunni. Með tilkomu Sementsverksmiðju ríkisins var 

Faxabryggja byggð árin 1956-58 austan við Ívarshúsavör og myndar hún hafnargarð með 

skjóli fyrir ssa-átt. Hafnarmynnið  markast af Sementsbryggjunni og hafnargarðinum og er 

95m breitt. 1975 var byggð bílabryggja fyrir Akraborgarferjuna og árið 1984 var sett 

flotbryggja fyrir smábáta. Árið 1991 lauk framkvæmdum á stórum og miklum 

brimvarnargarði. (Akraneskaupstaður, 2000; Siglingastofnun, 1994).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árið 2004 var Akraneshöfn sameinuð Reykjavíkurhöfn, Grundartangahöfn og Borgarneshöfn 

undir merkjum Faxaflóahafna, og er það stefnan að Akraneshöfn verði efld sem fiskihöfn 

(Aðalskipulag Akraness 2003-2015, 2004). Frá þessum tíma hefur verið bætt við tvemur 

flotbryggjum fyrir smábáta.  

 

 

Mynd 19. Bryggjurnar í Akraneshöfn. (DG) 
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5.3 Þróun á ásýnd 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Mynd 20. Ívarshúsavör fyrir miðja síðustu öld. (Ljósmyndasafn Akraness) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Mynd 21. Framkvæmdir hafnar við byggingu Sementsverksmiðju Ríkisins,  

                        sem hóf starfsemi sína 1958. (Ljósmyndasafn Akraness) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Mynd 22. Ásýndin í dag. (DG) 
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5.4 Höfnin sem samkomustaður 

Sjómannadagurinn er sú hátíð þar 

sem höfnin fyllist af fólki og 

skipulögð dagskrá er lungann úr 

deginum. Þar gefst fólki kostur á að 

fara í siglingar, róðrakeppni er 

haldin, Akraborgin kemur úr 

Reykjavík, grillað er fyrir gesti, 

Björgunarsveitarkonur eru með 

kaffisölu og ýmislegt er til 

skemmtunar fyrir börn og unglinga. 

Á Írskum dögum, árvissri 

bæjarhátíð Akurnesinga, er 

dorgveiðikeppni fyrir börn og Lopapeysuball er haldið í sementsgeymslunni þar sem allir 

aldurshópar skemmta sér saman. Sjóstangveiði keppnir eru haldnar og er þá mikil umferð um 

höfnina. 

5.5 Atvinna  

Miklar breytingar hafa átt sér stað í atvinnugreinum á Akranesi, fjöldi starfa við fiskveiðar 

hefur staðið í stað en störfum við fiskvinnslu hefur fækkað. Framtíðaráætlunin fyrir 2015 

sýnir fækkun í báðum atvinnugreinum. Fjöldi starfa og verðmætasköpun haldast þó ekki 

endilega í hendur. Aukning er í verslun og þjónustu, viðskiptum og opinberri þjónustu. 

 

Tafla 1. Hlutfall atvinnugreina á Akranesi (Aðalskipulag Akraness 2003-2015, 2004). 
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Mynd 23. Áður var þó sterkari tenging við 

sjómennsku en ekki er víst að margir myndu skrá 

sig í keppni í beitningu eða flökun á hátíðum í dag.  

(Ljósmyndasafn Akraness) 
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5.6 Bátarnir og skipin í höfninni   

Miklar breytingar hafa átt sér stað í 

gerð skipa og bátaflota Akurnesinga 

á síðustu áratugum samkvæmt 

skráningum (sjá viðauka 3.), fjöldi 

smábáta hefur aukist mikið. Árið 

1968 voru skráðir 2 bátar undir 15 

brúttó tonnum, smábátar hafa verið 

fleiri en ekki skráðir, 2008 voru 

skráðir til hafnar á Akranesi yfir 40 

smábátar. Netabátum, 15-320 

brúttótonna, hefur fækkað mikið en 

skráðir voru 16 árið 1968 en 

einungis 3 árið 2008. Aðgerðir stjórnvalda um strandveiðar hvetja til smábátaeignar.  

 

 

Tafla 2. Breytingar á báta og skipaflota í Akraneshöfn frá árinu 1968 til 2008 (Viðauki 3.). 
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Mynd 24. Akraneshöfn er að þróast yfir í smábátahöfn. 

(DG) 
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5.7 Húsin á svæðinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.1 Húsakönnun 

Húsin og mannvirkin á svæðinu eru í misjöfnu ásigkomulagi og á öllum aldri. Ekkert af 

húsunum nýtur verndar eða hefur einhverja lagalega stöðu. Húsin eru öll í eigu fyrirtækja sem 

hafa mismikla starfssemi. Útlit húsa hefur mikil áhrif á þá upplifun sem svæði gefa og eru 

byggingar við hafnir þar engin undantekning. Við Akraneshöfn eru það Fiskimölsverksmiðjan 

og Sementsverksmiðju sílóin sem eru áberandi, og gefa svæðinu einkenni. Önnur hús eru 

hlutlausari, en mynda þó ákveðna heild þar sem yfirbragðið einkennist af er lágum risþökum 

eða valmaþökum. 

 

 

 

 

 
Mynd 25. Staðsetning húsa við höfnina, ekki er neitt íbúðarhús á svæðinu. 

(DG) 
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Hús nr. 1 Fiskimjölsverksmiðja 

HB Granda Hafnarbraut 2-4. 

Húsnæðið er yfir 9000 m² að 

stærð. Starfsmenn eru fáir og 

starfsemi takmörkuð. Húsið er 

samsett af mörgum rýmum. 

Þakbyggingin er fjölbreytt, sem 

gefur húsinu skemmtilega 

ásýnd, þó skyggja sílóin á. Árið 

1937 var Síldar og Fiskimjölsverksmiðjan stofnuð, og var eitt fyrsta almenningshlutafélag 

landsins (Haraldarhús, 2009). Tankar Fiskmjölsverksmiðjunnar nr. 2 standa við norður hlið 

verksmiðjunnar og hafa farið hækkandi með árunum. Hús nr. 3 Mjölskemman Akursbraut 4, 

byggt árið 1962, staðsteypt, yfir 2000 m² og er í eigu HB Granda. Nýtt í dag sem geymsla, en 

hætt er að geyma þar fiskimjöl vegna breyttrar vinnutilhögunar. Mjölskemman er lágreist hús 

og ber liti sem einkennt hafa HB & CO. Hús nr. 4 Hafnarhúsið Faxabraut 1. Eigandi 

Faxaflóahafnir. Húsið byggt 1982 og er aðstaða hafnarvarðar í húsinu. Húsið lítur vel út og er 

vel staðsett fyrir þessa starfsemi þar sem útsýni er gott yfir alla höfnina. Húsið er tvílyft, 

byggt við landhalla og er aðalinngangur er af Akursbrautinni fyrir ofan, sem kemur vel út. 

Hafnarhúsið er staðsteypt með valmaþak og státar af svölum.  

Hús nr. 5 Fiskmarkaðurinn Faxabraut 5, þetta er nýjasta húsið á svæðinu, byggt árið 2003. 

Húsið er einingahús úr 

forsteyptum einingum og er 

1420.5 m² að stærð. Húsið er 

tvílyft, og er nýtt í dag sem 

fiskmarkaður á neðri hæð og 

sem skrifstofa á efri hæð. 

Fiskmarkaðurinn er vel 

staðsettur þarna nálægt 

löndunar aðstöðu fyrir smábáta. 

Húsið er með lágu ris þaki, 

þannig að efri hæðin er undir 

súð. Hús nr. 6 Nótastöðin 

Faxabraut 7, byggt árið 1977. Húsið er einingahús úr forsteyptum einingum og er um 2000m² 

að stærð. Húsið er tvílyft og gengið er inn af Akursbrautinni fyrir ofan, yfir brú. Húsið stendur 

Mynd 26. Tankar við Síldarmjölsverksmiðjuna gnæfa 

yfir. (DG) 

Mynd 27. Öll húsin eru með lágu risþaki og eru í 

samræmi við húsin sem standa á bökkunum fyrir ofan. 

(DG) 
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autt og er engin starfsemi í því. Húsið er frekar hátt en hefur lágt risþak og stórar hleðsludyr 

sem snúa að höfninni. Hús nr. 7 Skóflan Faxabraut 9, byggt árið 1974. Húsið er 

stálgrindarhús, tæpir 2500m² að stærð. Húsið hýsir vinnuvélafyrirtæki og ætti í raun heima í 

skipulögðu iðnaðarhverfi en ekki við höfnina. Akraneskaupstaður hefur skipulagt 

iðnaðarhverfi undir svona starfsemi í útjaðri bæjarins. 

Mannvirki nr. 8 tankar Sementsverksmiðjunnar Faxabraut, byggðir árið 1956. Tankarnir eru 

efnisgeymsla, eru steyptir og mjög háir. Hús nr. 9 Sementsgeymslan Faxabraut 10, byggt árið 

1978, stærð 1200 m². Stálgrindarhús með lágu risþaki. Nýtt í dag sem geymsla og verkstæði. 

Lopapeysuballið á Írskumdögum er haldið í Sementsgeymslunni. Mannvirki/hús nr. 10 

Kolafæriband Sementsverksmiðjunnar, byggingar ár 1982. Manngengt er eftir 

kolafæribandinu. Hús nr. 11 Sementsverksmiðjan hf, byggingar ár 1956, stærð 6712.0 m² 

(viðauki 4.). Húsið er stálgrindarhús á steyptum grunni, mjög hátt með lágu risþaki. Húsið er 

ein af stærri byggingum bæjarfélagsins, blasir við þegar siglt er inn í höfnina, er eins og 

veggur við ströndina, mjög þungt í drungalegum litum.  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 28. Tankarnir gnæfa yfir og er útsýni af þeim stórfenglegt. (DG) 
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6. Skipulagsmál 

6.1 Núverandi skipulag 

Skipulag hafnarinnar í dag einkennist af verksmiðjunum sem standa sín hvoru megin við 

höfnina. Þær hafa staðið frá því að hafnarsvæðið var gert og hafa verið gerðar viðbætur í 

gegnum tíðina. Stór hús og stór plön eru ráðandi á milli verksmiðjanna. Tilfinningin fyrir 

skipulaginu er iðnaður, hrátt og ekkert gert til þess að gera umhverfið vistlegt.  

6.2 Aðalskipulag Akraness 

Í Aðalskipulagi Akranes eru uppi áætlanir um stórfellda stækkun hafnarsvæðisins  

Í Aðalskipulagsuppdrætti Akraness er hafnarsvæðið skilgreint sem hafnarsvæði en lóð 

Sementsverksmiðjunnar hf sem iðnaðarsvæði að undanskilinni lóð við Faxabraut 10 og 

Kolafæribandahús sem falla undir hafnarsvæði. Samkvæmt uppdrættinum á að stækka höfnina 

og gera stóran og mikinn hafnargarð útfrá Skarfavör og landfyllingu í Steinsvör. Þessi 

stækkun á að taka við stórum skipum en núverandi höfn yrði þá notuð fyrir minni báta og 

skip. Í greinargerð aðalskipulags Akraness er eitt af meginmarkmiðum atvinnulífs og þjónustu 

að stuðla skuli að því að hafnarsvæðið þjóni hagsmunum sjávarútvegs og iðnaðarfyrirtækja en 

einnig skuli gert ráð fyrir smábáta- og lystibátahöfn og tengdri þjónustu. Ferðaþjónusta á 

Akranesi leggi áherslu á sérstæða sögu mannlífs og atvinnulífs og aðdráttarafl bæjarins verði 

byggt á sögulegum sérkennum bæjarins eins og sjósóknar og íþrótta (Aðalskipulag Akraness 

2005-2017, 2006). 

Mynd 29. Hluti af Aðalskipulags uppdrætti Akraness, áætluð stækkun hafnarinnar. 

(Aðalskipulag Akraness 2005-2017, uppdráttur,  2006).  
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6.3 Deiliskipulag 

Þjár deiliskipulagsbreytingar á hafnarsvæðinu hafa verið auglýstar frá árinu 1996. Þessar 

breytingar eru smávægilegar, breytingar á lóðaskipulagi, breytt staðsetning á geymum og 

breytt umferðartenging sem ekki hefur komið til framkvæmda (Akranes, 2009).  

6.4 Bláfáni 

Bláfáni er alþjóðlegt umhverfismerki sem hefur þann tilgang að stuðla að verndun umhverfis 

hafna og baðstranda. Bláfáninn er veittur á vegum Landverndar, hægt er að sækja um einu 

sinni á ári og þurfa hafnir og baðstrendur að uppfylla ákveðin skilyrði til þess að fá hann. 

Bláfáninn er tákn um að umhverfismál, öryggismál og umhverfisfræðslumál séu í hávegum 

höfð hjá handhöfum fánans. Á Íslandi eru nú 5 hafnir og 2 strendur sem eru handhafar 

Bláfána (Landvernd, á.á.). Faxaflóahafnir hafa ekki fyrir hönd Akraneshafnar sótt um eða 

fengið gerða úttekt á vegum Landverndar, þetta hefur þó verið rætt en ekki tekin ákvörðun 

(Gísli Gíslason, hafnarstjóri, munnleg heimild, 15.8.2009). 

7. Viðmiðun og fordæmi 

Til viðmiðunar við Akraneshöfn fer hér á eftir stutt lýsing á nánasta umhverfi og aðgengi að 

höfnum í tveimur bæjarfélögum, Kópavogi og Hafnarfirði. Þessi bæjarfélög eru á 

höfuðborgarsvæðinu og eru mun stærri en Akranes. Mikill munur er á þessum höfnum 

samkvæmt þeim fyrrnefndum flokkunum sem settar eru fram í Havnemiljø í Norden. Munur 

eru á staðsetningu þessarra hafna við land og byggð, Kópavogshöfn er Neshöfn og 

hafnargerðin, útbyggð hafnargarða-höfn en Hafnarfjarðarhöfn er Fjarðarhöfn og hafnargerðin, 

innbyggð hafnargarða-höfn. Einnig er mikill munur á starfsemi í þessum höfnum þar sem 

Kópavogshöfn er einungis fiskibátahöfn en í Hafnarfjarðarhöfn er mikil starfsemi sem tengist 

flutningum ásamt sjávarútvegsstarfseminni. 

Endurnýting húsa og mannvirkja er ekki ný af nálinni. Mikil aukning hefur þó verið á 

endurnýtingu síðustu misserin, með aukinni vitundarvakningu á verðmætum, hvort sem þau 

eru söguleg, huglæg, eða í formi fjármagns- eða náttúruauðlinda. Nefnd verða dæmi um vel 

heppnaða endurnýtingu. Gróður við sjávarsíðuna þrífst misvel og fer það mikið eftir því skjóli 

sem plönturnar hafa fyrir veðrum og sjóroki hversu vel tekst til við ræktunina. Tilraunir hafa 

verið gerðar á tegundum og klónum sem og kannanir á gróðri sem ræktaður er í görðum í 

sjávarbæjum og þorpum. 
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7.1 Kópavogshöfn 

Kópavogshöfn stendur vestast á Kársnesinu, höfnin 

er frekar lítil, enda ekki skráðir nema 25 bátar til 

hafnar þar (Skip.is, á.á.b). Hafnarsvæðið er 

hlutfallslega stórt, með mikilli landfyllingu. Á því 

eru stórar og miklar byggingar sem hýsa ýmis 

verkstæðis- og iðnaðarfyrirtæki, sem skerma höfnina 

af frá íbúðabyggðinni. Staða hafnarinnar ýtir undir 

þessa afskermun, hún liggur mjög lágt miðað við 

landið umhverfis hana og sést höfnin ekki frá 

byggðinni. Húsin sem standa næst höfninni eru nýtt 

undir aðstöðu fyrir þá sem hafa báta í höfninni og er 

landhallinn nýttur þannig að hægt er að ganga inn í 

húsin af götunni fyrir ofan. Ekkert er í umhverfi hafnarinnar sem hefur aðdráttarafl fyrir fólk, 

nema það helst að sjá bátana en útsýni er þó fallegt frá höfninni og þar eru  bekkir þannig að 

hægt er að setjast niður og horfa yfir höfnina, Skerjafjörðinn og yfir á Álftanesið. Göngustígur 

liggur út Kópavoginn, framhjá íbúðabyggðinni og að höfninni. Þessi stígur er mjög 

skemmtilegur og gefur mikla upplifun. Hann hlykkjast meðfram strandlínunni og er látinn 

fylgja landslaginu, þó ekki mjög mishæðóttur, en þannig að fólk vill fara lengra til þess að sjá 

hvað kemur næst. Dregur fólk áfram í fallegu umhverfi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 30. Hluti úr Aðalskipulags-

uppdrætti Kópavogs sem sýnir 

hafnarsvæðið.  

Mynd 31. Göngustígurinn við 

Kópavog sem liggur í átt að 

höfninni er breiður og grjótgörðum 

er haganlega fyrir komið. (DG) 

Mynd 32. Aðstaða fyrir smábáta-

sjómenn við Kópavogshöfn. 

Aðalinngangur húsanna er af 

götunni fyrir ofan. (DG) 
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7.2 Hafnarfjarðarhöfn 

Elsti hluti Hafnarfjarðarhafnar er í 

fjarðarbotninum, í hjarta bæjarins, og 

blasir við íbúðabyggðinni sem umlykur 

höfnina. Höfnin er mjög gömul og er 

nýtt í dag sem fiskihöfn, flutningahöfn 

og slippur. Um 80 bátar eru skráðir til 

hafnar í Hafnarfirði (Skip.is, á.á.a). 

Hafnarsvæðið er mjög stórt og er því 

skipt niður þó að það sé samfellt. 

Umhverfi smábáta- hafnarinnar er mjög fallegt, 

smábátarnir eru í litlum vogi og á hafnarbakkanum 

er margskonar starfssemi. Þar er t.d. matstofa, 

verkstæði listamanna og mörg 

fiskvinnslufyrirtæki. Íbúabyggðin og 

miðbæjarsvæðið ná að sjó. Við Norðurbakkann 

eru íbúðarhús sem standa við bryggju en ekki er 

hægt að segja að þeir íbúar njóti hafnarlífs. Liggur 

göngustígur meðfram strandlengjunni frá 

Norðurbakkanum að höfninni. Göngustígurinn er með bekkjum, útsýnis-útskotum og 

upplýsingaskiltum. Útsýni er frá göngustígnum yfir að höfninni. Hann er með sjóinn á aðra 

höndina en stór umferðargata er á hina, sem dregur nokkuð úr gæðum hans. Göngustígurinn 

er frekar línulegur og ekki hefur verið farið í neina landmótun eða gróðursetningar til þess að 

gera hann meira spennandi eða byrgja hann frá götunni. 

Mynd 33. Hluti úr Aðalskipulags-uppdrætti 

Hafnarfjarðar sem sýnir hafnarsvæðið.  

Mynd 35. Gert er ráð fyrir hjólandi umferð 

á göngustígnum. (DG) 

Mynd 36. Nýtt hafnarumhverfi. Ísland eða 

Kaupmannahöfn? (DG) 

Mynd 34. Smábátarnir í Hafnarfirði 

eru í Flensborgarhöfn. (DG)  
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7.3 Endurnýting húsa og mannvirkja 

Endurnýting húsa er ekki ný af nálinni og hefur aukist undanfarin misseri. Eitt þekktasta 

dæmið hérlendis er þegar svínahúsinu við Staðarskála var breytt í hótel. Ekki er óalgengt að 

útihús fái nýja nýtingu þar má nefna dæmi eins og Gljúfrastofu sem er í uppgerðum fjárhúsum 

og hlöðu býlisins Ásbyrgis og Ljósmenningarhúsið á Kolstöðum við Hvítársíðu. Perlan í 

Reykjavík er gott dæmi um aukna nýtingu og breytta ásýnd en hún hefur gefið svæðinu í 

kring meira gildi en áður. Í Kaupmannahöfn hafa þó nokkrar byggingar fengið endurnýjun 

lífdaga með breyttri nýtingu og útliti 

t.d. sílóin við Islands brygge, en þar 

voru gömul síló tekin og breytt í 

íbúðarhúsnæði. Gömul pakkhús hafa 

fengið nýtt hlutverk eins og pakkhúsið 

við Toldbodgade í Kaupmannahöfn 

sem nú er nýtt sem hótel, en þar var 

útlitinu ekki breytt heldur fékk 

arkitektúrinn að halda sér (Mortensøn, 

2000). Það sem er áríðandi þegar 

byggingum er breytt er að halda í 

formið þannig að yfirbragð svæðisins 

verði það sama, að karakterinn hverfi 

ekki og andi staðarins haldi sér. 

Gamlar byggingar hafa líka verið 

brotnar niður og veggbrotið verið 

endurnýtt sem efniviður í 

umhverfishönnun á svæðinu 

(Bargmann og Hill, 2009). Þetta er 

hluti af sjálfbærri þróun, sparar 

náttúruauðlindir og minnkar mengun 

og kostnað. 

 

Mynd 37. Gömlu sílóin við Islands brygge í 

Kaupmannahöfn fyrir endurnýtingu. ( S og CB) 

 

 

Mynd 38. Ný nýting og nýtt útlit á sílóunum við 

Islands brygge í Kaupmannahöfn. (JB) 
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7.4 Gróður við sjávarsíðuna 

Gróður er ekki mikill við Akraneshöfn, þar er gras og eitthvað af fjöruplöntum, Baldursbrá, 

Blálilju og fl., og var lengi vel á Akranesi sú trú að þar væri ekki hægt að rækta neitt nema 

kartöflur og gras, allt eins væri hægt að leggja plönturnar í saltpækil eins og að reyna að koma 

þeim til. Þessari trú hefur nú að mestu verið útrýmt. Nokkrar tilraunir hafa verið gerðar á 

trjátegundum á Suðurnesjum á vegum Mógilsár. Vorið 1995 var lögð út tilraun í 

Vestmannaeyjabæ, en tilraunin var samvinnuverkefni Mógilsár og Vestmannaeyjabæjar, til 

þess að finna vind- og seltuþolinn trjágróður til ræktunar við sjávarsíðuna. Notaðar voru 

plöntur sem gefist höfðu vel í fyrri tilraunum Mógilsár á Suðurlandi. Tilraunin stóð á móti 

opnuhafi og prufaðir voru fjórtán víðiklónar og fjórir asparklónar. Þær víðiplöntur sem komu 

best út og kól sama og ekkert voru Brekkuvíðir og Jörvavíðir, klónarnir „Kólga“ og „T“, 

Alaskaasparklónninn „Linda x Haukur“ kom best út (Aðalsteinn Sigurgeirsson og Þorbergur 

Hjalti Jónsson, 1999). Íslenskar víðitegundir eru mis harðgerðar og er Jörvavíðir einn sá besti, 

betri en Alaskavíðir. Viðja, Strandavíðir, Brekkuvíðir, Grávíðir, Loðvíðir, Grasvíðir og sá 

alharðgerðasti Myrtuvíðir ættu allir að lifa við sjávarsíðuna, auk þess sem íslenskur Einir lifir 

þar góðu lífi en breiður eru af honum fyrir utan Sandgerði þar sem særok er mikið (Auður 

I.Ottesen, ritstjóri, munnleg heimild, 3.8.2009). 

Innlendur og erlendur gróður hefur gefist vel í ræktun í görðum á Reykjanesinu við erfiðar 

aðstæður, þannig að hægt er að skapa fjölbreytileika í gróðurbeðum nærri ströndinni ef skjól 

er fyrir hendi (Auður I.Ottesen, 2001). Af þessu má sjá að ræktun er möguleg jafnvel við 

erfiðustu aðstæður sem finnast á Íslandi. 

 

8. Niðurstaða og hönnunartillaga 

Vegna gerðar strandlínunnar við Akranes, þar sem klettar ganga út í sjó og milli þeirra liggja 

sandvíkur, eru náttúrlegar lendingar margar sem til greina koma sem hafnarstæði. Brimbrot og 

veður fækkar þó valmöguleikunum. Sagan sýnir að Akurnesingar voru að setja niður hafnir 

þar sem hverjum og einum þótti heppilegast. Það var komið vel inn á síðustu öld þegar 

sameining náðist um eina höfn fyrir bæjafélagið. Bygging Aðalhafnargarðsins árið 1930, útfrá 

Heimaskagaklettunum, og uppbygging Síldarmjölsverksmiðjunnar árið 1937 lögðu grunninn 

að núverandi hafnarstæði og höfnin við Steinsvör lagðist af. Bygging Sementsverksmiðjunnar 

tæpum tuttugu árum síðar, við Ívarshúsavör, og bryggjan við hana,n hafa haft afgerandi áhrif 

á það hvernig hafnarsvæðið hefur þróast. Landfyllingin á milli Bátabryggjunnar og 



36 

 

Sementsverksmiðjunnar sem er í dag aðalhafnarsvæðið, nýtur sólar og bakkarnir fyrir ofan 

veita skjól fyrir norðan- og vestanátt. Með tækniframför, fiskveiðistjórn og breyttum 

viðskiptaháttum þróast útvegur í þá átt að fiskvinnsla i landi minkar og miklar breytingar 

verða í skipa og bátaflota. Netabátum 15-320 brt fækkar mikið en mikil fjölgun verður á 

smábátum undir 15 brt, togurum og skemmtibátum. Fjölgun á smábátum og skemmtibátum 

ætti að efla hafnarlífið en þar sem aðstaða fyrir þá er ekki á hafnarsvæðinu er það ekki eins 

sterkt og annars væri. Eftir að Akraborgin hætti að ganga á milli Akraness og Reykjavíkur, 

starfsemi varð lítil í Fiskimjölsverksmiðjunni, minnkandi í Sementsverksmiðjunni og 

Nótastöðin hættir starfsemi, fækkar enn því fólki sem um höfnina fer. Aðgengi að höfninni 

fyrir gangandi vegfarendur er takmarkað, stígur frá Akratorgi ógreiðfær og leiðin frá 

Langasandi, undir verksmiðjuveggnum óspennandi. Vægi hafnarinnar er ekki mikið og fer 

minnkandi í bæjarfélaginu, minnkandi atvinnustarfsemi tengd höfninni, aðstöðuleysi fyrir þá 

sem nota höfnina og lélegt aðgengi. Höfnin hefur þó margt upp á að bjóða til þess að glæða 

hana lífi, fá fólk á staðinn og styrkja stöðu hennar. Staðsetning hennar í bæjarfélaginu og 

aðliggjandi svæði Langisandur og Akratorg, smábátaútgerð er mikil, byggingar á svæðinu 

gefa henni sérstöðu og veðurfarslega stendur höfnin vel.  

8.1 Hönnunartillaga 

Tillagan felur í sér mikla breytingu á notkun á svæðinu. Takmarkið er að þetta verði svæði 

sem sýnir sögu, að þar sé lifandi hafnarlíf, fjölbreytt starfsemi, gott aðgengi fyrir alla og 

nálægð við íbúa, upplifun og fræðsla. Hægt verið að nýta þau gæði sem staðurinn hefur upp á 

að bjóða: skjól, sól og útsýni, þetta verði staður þar sem fólk vill vera bæði í leik og starfi. 

Undirstaða að lifandi hafnarlífi eru sjómenn og aðrir þeir sem nota höfnina Til þess að halda 

hafnarlífinu er því nauðsynlegt að hafa aðstöðu fyrir þá. Markmiðið með tillögunni er að 

hafnarsvæðið haldi einkennum sínum með endurnýtingu þeirra bygginga sem fyrir eru og 

stuðla með því að sjálfbærri þróun. Byggingarnar fá þó flestar nýja nýtingu og nýtt útlit en 

halda yfirbragðinu. Byggingum verður bætt inn á svæðið sem verða með sama yfirbragði. 

Gróður verður notaður, settir verða inn garðar og torg, sem mynda rými, götumynd og til 

upplifunar og fræðslu. Aðgengi verður aukið með fleiri tengingum við byggðina, stígar og 

gangstéttar verða breikkaðar og afmarkaðar frá götum. Nýjar bryggjur og ferjubryggja til þess 

að taka við ferðamönnum sem koma sjóleiðina. Breytingarnar styrkja höfnina, gefa henni 

meira líf. Staða hafnarinnar í bæjarfélaginu eflist, hún verður aftur þunga miðja, skapar 

atvinnu og verður svæði þar sem fólk vill eyða tíma sínum. 
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8.1.1 Hönnunarferli 

Í hönnunarferlinu voru greiningarnar teknar og bornar við þær forsendur sem gefnar voru í 

byrjun verkefnisins. Fundið út hvaða lausnir væru bestar á þeim vandamálum sem komu upp, 

lausnirnar voru svo mátaðar á teikningu á svæðinu. Besta lausnin er svo lögð fram í 

hönnunartillögunni. 

8.2 Breyting á aðliggjandi svæðum 

Breytingar á aðliggjandi svæðum eru mestar í kjölfar þess að Sementsverksmiðjan verður 

flutt, þá losnar svæði sem nú liggur undir sandgryfju verksmiðjunnar, sem gefur tækifæri til 

að byggja upp íbúðahverfi, stækka Langasand í átt að höfninni og setja grænt svæði milli 

sjávar og byggðar. Strandlínunni verður breytt og Langisandur lengdur. Faxabrautinni frá 

hafnarsvæðinu í átt að Langasandi verður breytt í einstefnu og lögun götunnar verður breytt. 

Göngustígum verður fjölgað og sá sem fyrir er bættur. Á hafnarsvæðinu sjálfu verður 

hafnartengdstarfsemi í bland við verslun og þjónustu. Græn svæði verða ráðandi, garðar og 

torg (sjá mynd Breytingar á stærra svæði á bls.38). 

b
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8.3 Hönnun 

8.3.1 Aðgengi 

Gangstéttar og stígar 

Aðgengi gangandi vegfarenda verður aukið með fjölgun göngustíga, en átta stígar verða að 

hafnarsvæðinu frá byggðinni ( sjá mynd Breytingar á stærra svæði bls 38). Göngustígar og 

gangstéttar verða breikkaðar með afmörkun fyrir hjólandi vegfarendur. Gróður, hlaðnirveggir 

og kantsteinn afmarka gönguleiðirnar. Bekkir og lág lýsing verður sett við gönguleiðirnar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 40. Núverandi göngustígur frá Akratorgi að höfninni. (DG) 

 
Mynd 41. Áætlaður göngustígur frá Akratorgi að höfninni. (DG) 
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Göngustígurinn sem liggur frá Akratorgi verður bættur og við hann settir áningar sín hvoru 

megin. Áningarnar verða í brekkunni, þetta eru hellulögð svæði með hlöðnum veggjum 

umvöfnum gróðri, bekkjum, borðum og sorpílátum, þar sem fólk getur setið og horft yfir 

höfnina. 

 

 

 

Götur 

Gatnakerfi við höfnina verður ekki mikið breytt, helstu breytingar eru þær að Faxabrautinni 

fyrir framan Sementsverksmiðjuna verður breytt í einstefnu, vindubrú verður sett þar niður og 

götuendinn austanmegin færður. Öðrum götum veður eitthvað hnikað og þær þrengdar að 

einhverju leyti og sumstaðar afmarkaðar með mismunandi efnisnotkun. Breytingarnar á 

götunum stuðla að minni umferðarhraða og dreifðari umferð. 

 

Bryggjur 

Nýting á bryggju tekur mestum breytingum að því leyti að stóru skipin færast öll í áætlaða 

höfn við Skarfavör. Þetta gefur tækifæri til þess að breyta leguplássum þannig að við 

Aðalhafnargarðinn verða bátar 15–320 brl, við Bátabryggjuna verða legupláss fyrir smábáta 

6–15 brl og bætt verður við flotbryggju þar. Litlu flotbryggjurnar við Mjölgeymsluna verða 

fyrir báta undir 6 brl og sjórampur verður þar við. Flotbryggjum verður komið við 

Ferjubryggjuna og sjórampi þar við. Ný bryggja, göngu og ferjubryggja verður við enda 

hafnarinnar sem snýr að miðbænum (sjá mynd 51). Hún er ætluð til þess að losa farþega sem 

koma að landi af skaki, sjóstöng eða frá Reykjavík, en tilvalið er að setja upp siglingu lítillar 

 
 

Mynd 42. Áning við göngustíg frá Akratorgi. (DG) Mynd 43. Áningar .(DG) 
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ferju á milli Akraness og Reykjavíkur. Aðgengi að bryggjunni verður í gegnum 

sjóvarnargarðinn á tveimur stöðum, við enda vestanmegin og fyrir miðju, en sú uppganga 

snýr að miðbænum.  

 

Innsigling 

Sú ásýnd sem blasir við sjófarendum þegar siglt er til Akraness er Sementverksmiðjan, en 

starfsemi hennar verður flutt. Aðalbyggingin er mjög stór og verður helmingur hennar 

tilvalinn undir starfsemi sem þarf mikið pláss og birtu eins og vetrargarður, bókasafn og fl. Í 

þeim hluta hússins sem er nær höfninni verður hótel sem hefur þann möguleika að sigla á 

skútum og öðrum bátum í gegnum húsið og verður legupláss með bryggjum fyrir aftan húsið. 

Mynd 44. Göngu og ferjubryggja. (DG) 

 
Mynd 45. Sementsverksmiðjuhúsið með breytta nýtingu. (DG) 
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Opnuð verður leið í gegnum götuna með vindubrú. Á húsinu verða stórir gluggar, innfelldir 

og útbyggðir. Innsiglingin einkennist af stórum og miklum hafnargörðum en með tilkomu 

nýju hafnarinnar er tækifæri til þess að lækka þá, sem gefur meiri sýn inn í höfnina sem og frá 

henni.  

 

8.3.2 Upplifun og fræðsla 

Útsýnispallur 

Útsýnisbrú með uppgöngu á báðum endum, verður gerð úr Kolafæribandinu, þakið verður 

tekið af og veggirnir lækkaðir. Brúin endar í palli út á Faxaskersbryggjunni og ofan á 

veggjunum verður merkt inn hvaða fjöll og staði verið er að horfa á. 

Garður 

Garður verður á landfyllingunni við 

Faxaskersbryggjuna og inni í portinu við 

Sementsverksmiðjuna. Fremri hluti garðsins 

verður fjörugarður þar sem þær fjöruplöntur sem 

vaxa við íslenskar fjörur eins og t.d. Baldursbrá, 

Fjörukál og Melgresi, verða settar niður. 

Upplýsingaskilti verða sett þar sem fólk getur 

fræðst um þær plöntur sem þarna vaxa. Komið 

verður fyrir grjóti fyrir þær plöntur sem þurfa 

skjól. Í innri hluta garðsins sem er í portinu við 

Hótelið, þar sem meira skjól er, verða íslenskar 

trjá og runnaplöntur ásamt öðrum plöntum úr 

íslensku flórunni. Í báðum hlutum garðsins verða 

göngustígar og bekkir og torg í innri garðinum 

þar sem listaverki verður komið fyrir.  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 46. Fjörugarður til fræðslu og 

skemmtunar. (DG)  
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Útsýnis-veitingastaður 

Utan á sementstankana verður byggt glerhús undir 

veitingastað með miklu útsýni. Þar sem tankarnir eru 

mjög háir verður utaná þeim lyfta, frá anddyrinu sem 

verður við torgið fyrir neðan. Fyrir aftan tankana, í 

skugganum, verður bílastæði.  

 

Danspallur 

Húsi Skóflunnar verður algjörlega umbylt, þar verður 

settur opinn danspallur og svið. Veggirnir verða 

lækkaðir þannig að opið verður inn í húsið við 

gluggalínu. Þakið verður lækkað og tyrft þannig að 

útlitið verður í hjallastíl. Þarna verður hægt að koma 

fyrir borðum og stólum þannig að möguleikar á 

nýtingu eru miklir 

 

Fiskbúð Krá Veitingar 

Nótastöðin fær nýtt útlit, hleðsludyrunum að framanverðu verður breytt í gluggarými og 

gluggum fjölgað á hliðinni sem snýr að Samkomustaðnum. Húsið fær nýja nýtingu, það mun 

hýsa fiskbúð, en aðgangur að fersku hráefni er auðveldur þar sem fiskmarkaður er í næsta 

húsi. Einnig verður í húsinu hafnarkrá og léttur veitingastaður, með útsýni yfir höfnina. Þarna 

væri möguleiki fyrir sjóstangveiðimenn að fá afla sinn eldaðan. Staður þar sem sjóarar og 

aðrir geta fengið sér kaffibolla, rætt málin, þrefað og þingað. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 47. Veitingastaður með 

miklu útsýni og aðstaða fyrir 

sjósportara. (DG) 
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Torg 

Torg verður fyrir framan Nótastöðina sem gengur inn á milli hennar og danspallsins. Á þessu 

torgi, sem er í miklu skjóli með bakkann í bakið, verður sjávarfalla-tjörn, bekkir og borð 

verða í litlum, opnum hjöllum með torfþaki, með sama yfirbragð og danspallurinn. 

Sjávarfalla-tjörnin hefur inntak í höfninni þannig að vatnsyfirborð hennar fylgir 

sjávarföllunum. Mikill gróður verður á svæðinu og kvíslast þarna gangstígurinn frá 

Akratorginu. Torgið nýtist bæði eitt og sér sem og fyrir veitingastaðinn og danspallinn við 

hliðina.  

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 48. Núverandi sýn að Nótastöðinni. (DG) 

 
Mynd 49. Sýn að torgi og sjávarfalla-tjörn. (DG) 
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8.3.3 Aðstaða 

 

Aðstaða fyrir sjósport 

Sementsgeymslan verður notuð sem aðstaða fyrir þá sem stunda sjósport, sæþotur, seglbretti 

og fleira. Húsinu verður skipt upp í minni rými og þakbygging verður brotin upp. Þarna 

verður klúbbhús og samkomustaður fyrir þessa ástundun. Rampur verður settur niður í sjó 

milli Faxaskersbryggjunnar og Ferjubryggjunnar til hagræðingar fyrir starfsemina og 

flotbryggjur við Ferjubryggjuna sem snýr að Faxaskersbryggjunni. 

 

 

 

Mynd 50. Núverandi sýn að Sementstönkunum og Akrafjallinu. (DG) 

Mynd 51. Göngubryggja, Útsýnis-veitingastaður og Akrafjall. (DG) 



46 

 

Íbúðarhús og húsagarður 

Við bakkann á milli 

Fiskmarkaðarins og 

Hafnarhússins verða byggð 

íbúðahús. Húsin munu standa 

við bakkann þannig að gengið 

er inn af götunni fyrir ofan en 

húsin ganga fram á planið 

fyrir neðan. Húsin munu hafa 

svalir og mikið útsýni yfir 

höfnina, þakbyggingin verður 

í burstastíl, brött risþök með 

kvistum. Fyrir framan húsin 

verður húsagarður með trjágróðri sem afmarkast með hlöðnum vegg sem snýr að 

Fiskmarkaðinum og bakhlið húsanna sem hýsa aðstöðuna fyrir smábátasjómennina.  

Aðstaða fyrir smábátasjómenn 

Á planinu við hlið Hafnarhússins verður byggt húsnæði fyrir smábátasjómenn, þar sem þeir 

geta verið með aðstöðu undir allt sem fylgir þessari tegund af útgerð, pláss til þess að fella og 

skera af netum. Húsið verður hálfbraggi með torfþaki. Bakhlið hússins mun snúa að 

húsgörðunum við íbúðarhúsin fyrir aftan, og fer því vel að hafa torfklætt braggaþak en 

braggaþök hafa lítið skuggavarp. Helgunarsvæðið fyrir framan verður afmarkað með hlöðnum 

veggjum.  

 

 

 

 

 

 

 

Beitingaraðstaða og frysting 

Gamla mjölgeymslan er tilvalin undir sameiginlega beitningaraðstöðu og frystingu. Húsið 

mun halda útliti sínu en fjölga verður dyragötum og gluggum. 

 

 

 

Mynd 52. Svæði fyrir ofan Göngu og ferjubryggjuna. (DG) 

Mynd 53. Snið af íbúðarhúsum, garði og aðstöðu smábátasjómanna. (DG) 
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Upptökur báta 

Upptökur báta hafa verið á hrakhólum við Akraneshöfn og verður planið milli 

mjölgeymslunnar og Fiskimjölsverksmiðjunnar, sem að hluta er í dag undir sílóum 

Fiskimjölsverksmiðjunnar tekið undir þær. Það er mjög gaman að sjá báta á landi og munu 

þeir auka á upplifun við hafnarsvæðið. 

Ráðstefnusalir Íþróttasalir 

Fiskimjölsverksmiðjan er eitt af eldi atvinnuhúsum á Akranesi og hefur verið byggt við hana í 

mörgum áföngum. Útlit hússins er mjög skemmtilegt og segir sína sögu. Húsið fær nýja 

nýtingu en mun halda að mestu leyti útliti sínu en eitthvað gæti þurft að bæta við dyragötum 

og gluggum. Þetta húsnæði er tilvalið undir starfsemi sem þarf stóra sali eins og t.d. 

líkamsræktarsali, fundasali og jafnvel væri hægt að hafa skemmtistað í húsin 

 

 

Mynd 55. Sýn að íbúðarhúsum og aðstöðu fyrir smábátasjómenn. (DG) 

 
Mynd 54. Sýn að Hafnarhúsinu. (DG) 
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9. Umræður og lokaorð 

Akraneshöfn hefur fallega umgjörð og sögulegar byggingar sem vert er að varðveita, sjómenn 

og báta sem skapa hafnarlíf. Hafnir eru þau svæði sem geyma mikla sögu, staðir þar sem 

maðurinn mætir náttúrunni og eru grunnur að tilveru okkar sem byggjum þetta land. Með því 

að efla þær og vernda, komum við vitneskju og vitund um uppruna áfram til komandi 

kynslóða og getum sjálf notið þeirra. 

Aðstæður mannsins hafa tekið miklum breytingum og mestu breytingarnar voru á síðusu öld 

þegar tækninni fleytti fram hraðar en nokkru sinni áður. Nútíminn einkennist af hraða en fólk 

hefur þó meiri frítíma en áður, tíma sem það vill nota í að draga andann og efla sjálft sig. Þetta 

hefur gert fólk meðvitaðra um umhverfi sitt og kröfur um gæði umhverfis hafa aukist. Ekki 

fyrir svo löngu snérist tilveran um lífsafkomu, að eiga ofan í sig og á, koma börnunum til 

manns. Hugsunin í dag er að koma jörðinni sem við búum á í sem bestu ásigkomulagi til 

barna okkar, þannig að þau hafi kost á sem bestu lífi. Náttúrauðlindir eru ekki endalausar, 

vatnið vex ekki í krananum, því verðum við að fara varlega og gæta þess að vaða ekki yfir allt 

í sjálfhverfu okkar. Með endurnýtingu þess sem fyrir er stuðlum við að sjálfbærri þróun, 

spörum náttúruauðlindir og verðum meðvitaðri um það sem liðið er, hvað var gert rétt og 

hvað hefði mátt betur fara. Með Staðardagskrá 21 er tekin staða með sjálfbærri þróun, hugsun 

til framtíðar, þannig að fyrirheit nútímans til framtíðarinnar eru góð. 
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Viðauki 2. 

Sýni Nr. AK1 AK2 AK3 AK4 AK5

Staðsetning Akraneshöfn Akraneshöfn Akraneshöfn Akraneshöfn Akraneshöfn

Heimild SiglingastofnunSiglingastofnunSiglingastofnunSiglingastofnunSiglingastofnun

Dags. 18.2.2002 18.2.2002 18.2.2002 18.2.2002 18.2.2002

Lengd. 64°18,86 64°18,87 64°18,85 64°18,88 64°18,82

Breidd. 22°04,88 22°05,00 22°04,81 22°04,96 22°04,76

Dýpi, m 4 1 4 5 6

As 7,71 11,1 9,16 6,64 6,45

Cd 0,359 0,539 0,501 0,404 0,466

Co 21,1 19,0 16,4 14,7 16,5

Cr 37,2 38,0 33,3 31,1 31,5

Cu 77,0 94,7 79,9 61,1 60,9

Hg 0,189 0,226 0,179 0,159 0,145

Mn 543 502 460 377 415

Ni 49,2 36,9 37,8 36,0 44,9

Pb 15,4 26,8 23,9 18,2 20

V 146 156 145 114 124

Zn 91,8 139 115 87,0 108

Þurrefni 48,3 44,6 46,3 53,6 57,0

PCB 28 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

PCB 52 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

PCB 101 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

PCB 118 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

PCB 138 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

PCB 153 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

PCB 180 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

 7 PCB <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011

Flokkun

As I I I I I

Pb II III III II II

Cd II III III III III

Cr I I I I I  

(Umhverfisstofnun, 2002) 
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Viðauki 3. 

Tegundir skipa og báta, aflategundir 1968 1978 1988

Smábátar undir 15 brl AK Nafn stærð/brl AK Nafn stærð/brl AK Nafn stærð/brl

Krókabátar, opnir eða þilfarsbátar undir 6 brl 8 Ásmundur 58 10 Haraldur 199 3 Ásrún 9

Handfæri, lína og net. 10 Haraldur 199 11 Anna 29 7 Sæþór 6

Þoskur, ýsa, ufsi, steinbítur, hrognkelsi. 12 Skírnir 150 12 Haraldur Böðvarsson 299 8 Enok 12

Netabátur 15-320 brl. 36 Yngvi 11 14 Rauðsey 308 9 Leynir 9

Lína, dragnót og net. 84 Skipaskagi 100 16 Skírnir 251 10 Sturlaugur H. Böðvarsson 431

Þoskur, ýsa,ufsi, botn og flatfiskur 91 Höfrungur 67 18 Reynir 71 12 Haraldur Böðvarsson 299

Dragnótaskip 50-330 brl 92 Keilir 60 34 Rán 59 14 Rauðsey 308

dragnót og hringnót 95 Sigurfari 111 50 Villi 9 16 Skírnir 251

Botn og flatfiskur, síld og loðna 97 Ver 58 56 Sigurvon 75 18 Reynir 12

Togarar 98 Reynir 71 67 Sif 91 29 Hrólfur 12

Troll 100 Víkingur 987 68 Happasæll 10 33 Salla 10

Karfi, þoskur, ýsa, ufsi, langa og fl. botnfiskteg 130 Bjarni Jóhannesson 65 71 Bjarni Ólafsson 556 37 Ebbi 9

Nótaskip 150 Höfrungur II. 150 88 Síldin 6 39 Margrét 9

Nót og flottroll 170 Sólfari 182 89 Bára 9 50 Flatey II 4

Loðna, síld, markríll og kolmuni 171 Haförn 58 100 Víkingur 987 54 Flatey 7

Aðrir bátar 175 Andey 13 101 Grótta 184 67 Maron 6

177 Óskar Magnússon 499 170 Sólfari 182 70 Bjarni Ólafsson 556

250 Höfrungur III. 276 234 Bensi 8 71 Akurnesingur 500

304 Rán 59 300 Krossvík 296 73 Máni 9

370 Ólafur Sigurðsson 264 370 Árni Sigurður 347 89 Bára 9

375 Sigurborg 250 91 Höfrungur 347

100 Víkingur 987

101 Bresi 10

102 Skipaskagi 297

105 Valdimar 10

120 Særún 9

170 Sólfari 182

200 Höfðavík 499

201 Siggi Már 8

211 Kópur 8

300 Krossvík 296

 



58 

 

1998 2008 2008

AK Nafn stærð/brl AK Nafn stærð/brl AK Nafn stærð/brl

3 Ásrún 9 1 Grímur 9 11 Þerna 4

7 Sæþór 9 3 Lóló 4 120 Byr 4

8 Enok 12 5 Gári 3 125 Rún 6

10 Sturlaugur H.Böðvarsson 431 6 Naggur 3 137 Ebbi 12

12 Haraldur Böðvarsson 299 8 Sveinborg 6 148 Felix 8

15 Valdimar 10 9 Grótta 9,5 153 Eyrún 6

19 Þytur 5 10 Sturlaugur H.Böðvarsson 431 174 Már 5

27 Keilir 9 12 Skírnir 7 18 Sigursæll 18

29 Hrólfur 12 13 Sæmi 3 2 Leifi 7

37 Ebbi 9 15 Helga María 883 200 Heiðnarey 9,8

54 Flatey 7 16 Snarfari 5 24 Kári 5,7

70 Bjarni Ólafsson 984 17 Jarlinn 3,9 34 Mundi 3,4

88 Síldin 10 20 Arnar 4 37 Ebbi 26

91 Höfrungur 347 22 Aðalsteinn Hanness. 3,4 4 Keilir II 12

100 Víkingur 987 40 Eyrún II 3,7 44 Teista 6

101 Bresi 10 54 Flatey 6 52 Erla 4

120 Særún 9 55 Hafey 6 57 Emilía 7,5

132 Stapavík 47 67 Ísak 11 63 Örnólfur 6

140 Dagný 9 69 Stekkjavík 5 7 Sæþór 10

213 Guðný 5 70 Bjarni Ólafsson 984 79 Þura 7

250 Höfrungur III 784 73 Máni 5 88 Síldin 6

80 Marz 4 Andrea 30.2 

92 Pétur 3 Leynir 43.7 

93 Gnýr 3,2 Siggi pjé 6

100 Víkingur 987 Þjótur 17,8

130 Óskar 5,2 Skeiðfaxi 399.8 

150 Ingunn 1218

157 Emelía 7,5

175 Svalur 4

180 Jóhannes á Ökrum 6

250 Höfrungur III 784

 

(Bjarki Kr. Grímsson, 1997; Íslenskt sjómanna-almanak, 1967; Jón Björnsson, 1990; Jón 

Sigurðsson, 2007; Már Elíasson, 1977; Þorsteinn Gíslason, 1987) 



59 

 

Viðauki 4. 

Hafnarbraut 2-4 

Landnúmer- 132260 

Notkun- iðnaðar og athafnalóð 

Stærð- 9109 m² 

Staðgreinir- 3000-1-00092203 

„Fastanúmer- 210-2316 

Merking- 020101 

Notkun- Olíugeymir  

Bygg.ár- 1958 

Birt stærð- 266.9 m² 

Húsmat- 13.450.000 

Fasteignamat- 13.450.000 

Merking- 010101 

Notkun- Verksmiðjuhús 

Bygg.ár- 1937 

Birt stærð- 4445 m² 

Húsmat- 293.550.000 

Lóðarhlutamat- 25.700.000 

Fasteignamat- 319.250.000 

Bunabótamat- 734.050.000 

 

Merking- 100101 

Notkun- Mjöltankar 

Bygg.ár- 1997 

Birt stærð- 201.1 m² 

Húsmat- 72.200.000 

Fasteignamat- 72.200.000 

 

Merking- 110101 

Notkun- Hráefnistankar 

Bygg.ár- 1997 

Birt stærð- 290.4 m² 

Húsmat- 37.900.000 

 

Fasteignamat- 37.900.000 

Akursbraut 4 

Landnúmer- 132258  

Notkun- Viðskipta og þjónustulóð 

Stærð- 2065.2 m² 

Staðgreinir- 3000-1-00092201 

Fastanúmer- 210-2313 

Merking- 010101 

Notkun- Vörugeymsla 

Bygg.ár- 1962 

Birt stærð- 632.8 m² 

Húsmat- 17.700.000 

Lóðarhlutamat- 6.530.000 

Fasteignamat- 24.230.00 

Brunabótamat- 43.850.000 

 

Faxabraut 1 

Landnúmer- 132256 

Notkun- Viðskipta og þjónustulóð 

Stærð- 1534.2 m² 

Staðgreinir- 3000-1-00092113 

Fastanúmer- 210-2311 

Merking- 010101 

Notkun- Skrifstofa- iðnaður 

Bygg.ár- 1982 

Birt stærð- 210.6 m² 

Húsmat- 15.300.000 

Lóðarhlutamat- 3.460.000 

Fasteignamat- 18.760.000 

Brunabótamat- 37.850.000 
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Faxabraut 5 

Landnúmer- 216033 

Notkun- Iðnaðar og athafnalóð 

Stærð- 1420.5 m² 

Staðgreinir- 3000-1-00092115 

Fastanúmer-226-4805 

Merking- 010101 

Notkun- Verkstæði, o.fl 

Bygg.ár-  2003 

Birt stærð- 277.1 m² 

Húsmat- 19.650.000 

Fasteignamat- 22.110.000 

Brunabótamat- 46.400.000 

Fastanúmer- 226-9993 

Merking- 010102 

Notkun- Iðnaðarhúsnæði 

Byggingarár- 2003 

Birt stærð- 207.9 m² 

Húsmat- 18.450.000 

Lóðarhlutamat- 2.110.000 

Fasteignamat- 20.560.000 

Brunabótamat- 43.450.000 

 

Faxabraut 7 

Landnúmer- 132257 

Notkun- Iðnaðar og athafnalóð 

Stærð- 2432.6 m² 

Staðgreinir- 3000-1-00092114 

Fastanúmer- 210-2312 

Merking-010101 

Notkun- Iðnaðarhús - vörugeymsla 

Bygg.ár- 1977 

Birt stærð- 1555.6 m² 

Húsmat- 62.900.000 

Lóðarhlutamat- 4.850.000 

Fasteignamat- 67.750.000 

Brunabótamat- 152.800.000 

Faxabraut 9 

Landnúmer- 132159 

Notkun- Iðnaðar og athafnalóð 

Stærð- 2455.0 m² 

Staðgreinir- 3000-1-00092104 

Fastanúmer- 210-2156 

Merking-010101 

Notkun- Iðnaðarhús 

Bygg.ár- 1974 

Birt stærð- 517.4 m² 

Húsmat- 21.650.000 

Lóðarhlutamat- 4.030.000 

Fasteignamat- 25.680.000 

Brunabótamat- 52.600.000 

 

Sementsverksmiðjan hf 

Landnúmer- 196270 

Notkun- Iðanðar og athafnalóð 

Stærð-6712.0 m² 

Staðgreinir- 3000-1-00088308 

Fastanúmer- 210-2133 

Merking- 010101 

Notkun- Efnisgeymsla 

Bygg.ár- 1956 

Birt stærð- 3967.9 m² 

Húsmat- 93.450.000 

Lóðarhlutamat- 44.150.00 

Fasteignamat- 137.600.000 

Brunabótamat- 418.250.000 
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Merking- 020101 

Notkun- Kvarnarhús 

Bygg.ár- 1958 

Birt stærð- 2423.6 m² 

Húsmat- 82.550.000 

Fasteignamat- 82.550.000 

Brunabótamat- 302.850.000 

Merking- 020101 

Notkun- Geymsluh v/efnisg 

Bygg.ár- 1975 

Húsmat- 8.430.000 

Fasteignamat- 8.430.000 

Brunabótamat- 34.400.000 

 

Merking- 040101 

Notkun- Kolamóttaka 

Bygg.ár- 1982 

Birt stærð- 132.9 m²  

Húsmat- 14.500.000 

Fasteignamat- 14.500.000 

Brunabótamat- 49.450.000 

Merking- 050101 

 

Notkun- Kolafæribandahús 

Bygg.ár- 1982 

Birt stærð- 161.5 m² 

Húsmat- 7.750.000 

Fasteignamat- 7.750.000 

Brunabótamat- 26.450.000 

Merking- 060101 

Notkun- Járnblendiryksgeymir 

Bygg.ár- 1990 

Birt stærð- 49.0 m² 

Húsmat- 6.260.000 

Fasteignamat- 6.260.000 

Brunabótamat- 18.400.000 

 

Faxabraut 10 

Landnúmer- 195736 

Notkun- Iðnaðar og athafnalóð 

Stærð- 1200.0 m² 

Staðgreinir- 3000-1-00088306 

Fastanúmer- 210-2147 

Merking- 010101 

Notkun- Vörugeymsla/verkstæði 

Bygg.ár- 1978 

Birt stærð- 1200.0 m² 

Húsmat- 45.950.000 

Lóðarhlutamat- 7.870.000 

Fasteignamat- 53.820.000 

Brunabótamat- 112.450.000 

 

(Fasteignaskrá Íslands, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 


