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Bættar samgöngur til Eyja 

• Þrír valkostir, 2003 

– Göng (50-100 ma.kr.) 

– Ný harðskreið ferja (12-20 ma. kr., hár rekstrarkostnaður) 

– Ný siglingaleið- ný ferjuhöfn á Bakkafjöru og ný ferja. Ves-

Bakkafj. (9 ma.kr., lægri rekstrarkostnaður en í kosti 2) 

 

• Valið ný ferjuhöfn í Bakkafjöru, Landeyjahöfn og ný ferja.  

Hagkvæmast og veitir næst besta þjónutustigið. 

– Siglingatími 0,5 klst. í stað 3 klst. 

– Fjölgun ferða  

– Meiri flutningsgeta 

– Ferðatími Ves-Rvk fer frá um 4 klst. í 2,5 klst. 

– Stofnkostnaður lægstur 

– Rekstrarkostnaður lægstur 

 

 



  

Rannsóknir og skýrslur 

• Rannsóknir stóðu yfir frá 2001 til 2007 

– Dýptarmælingar (SÍ/Vh) 

– Líkanrannsóknir (SÍ) 

– Grjótnámsrannsóknir (Stapi) 

– Rannsóknir á sandburði (DHI) 

– Setflutningar (DHI) 

– Jarðvegsrannsóknir (SÍ) 

– Samfélagsleg áhrif (Bifröst) 

– Áhættumat varðandi siglingaleiðina (DNV) 

– Áhættumat verkefnið (COWI) 

– Umhverfisskýrsla (VSÓ ofl.) 

– Steypurannsóknir (NMÍ) 

 



  

Reynslan 

• Kostnaður áætlaður um 5 ma.kr. varð 4 ma.kr. (verðl. 2010) 

• Verki lauk á tíma 

• Dýkunarkostnaður áætlaður 60 m.kr./ári verður 240 m.kr./ári 

• Frátafir áætlaðar um 5% voru 2012 um 30%. 

• Siglt til Landeyjahafnar, nægt dýpi fyrir Herjólf 

– 2010: júlí- byrjun sept, öðru hvoru til des. 

– 2011: maí- lok september, öðru hvoru til des. 

– 2012: apríl-des. 

– 2013: 19. mars- ? 

• Farþegar voru 130 þús/ári voru áætlaður að yrði 200 þús./ári 
urðu 290 þús/ári, 2012. 

• Herjólfur siglir í ca. 2,5m ölduhæð en gert ráð fyrir 3,5m 
ölduhæð 



  

• Landeyjahöfn 

– Aurburður til ama 

– Foksandur innan hafnar, skerðir snúning 

– Sandburður vegna öldu 

– Dýpi í hafnamynni en þar er ekki unnt að dýpka í ölduhæð 
yfir 2,0m og erfitt í ölduhæð yfir 1,5m.     

– Dýpi á rifi er um 5m en þarf að vera um 7m fyrir Herjólf 

– Dýpkun  erfið.  Næst ekki að halda nægu dýpi í um 2-4 
mánuði á ári fyrir Herjólf. 

• Skipið 

– Sigling við erfiðar aðstæður. Ölduhæð og straumar. Skipið 
swingar til ekki náttúran 

– Of mikil djúprista. Dýpka meira 

– Of langt of breitt of stórt.  
 

 

Vandmálið: Landeyjahöfn er dýpið 
Herjólfi er skipslagið 
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• .. 

Dýptarmælingar fyrir byggingu hafnar 
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Bygging Landeyjahafnar  
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• Hefst vorið 2009, garðar komnir í fulla lengd um haustið 

• Rifið lætur á sjá um veturinn 

• Bypass dýpi innan við 5 m í lok mars 2010 



  

Þróun dýpis fram að opnun hafnar - Gosið 
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• Gosið í Eyjafjallajökli og hlaupið í Markarfljóti apríl 2010 

• Um 2 milljónir rúmmetra bárust til sjávar með hlaupinu  

• Landeyjahöfn opnuð í lok júlí 2010 

• Hönnunarforsendur miðuðu við -5,5m dýpi 



  

 

Þróun dýpis veturinn 2010 - 2011 
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• .. 



  

• Sandflutningar með og án rifs 

Sandflutningar vegna öldustrauma 
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• .. 

Strandbreytingar - Stöðugleiki strandar 
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• Öldusveigjureikningar fyrir efnisflutingalíkan fyrir allt tímabilið 

 

 

 

 

 

• Skjóláhrif Vestmannaeyja 

Öldugögn 1958-2012  
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• Engar SV-áttir á tímabilinu 2009-2010 

• Samfara miklu efni frá Markarfljóti 

• Heildar efnisflutningur til vesturs 2009-10 

• Mjög óheppilegar aðstæður 

 

 

 

 

 

 

• Niðurstaða DHI er að rifið hverfi af 

veðurfræðilegum ástæðum, ekki vegna 

tilkomu hafnarinnar 

Stöðugleiki strandar – skoðun á öldufari 
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Sandburðarreikningar byggja á öldureikningum 
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• Ríkjandi ölduátt úr suðvestri – þó að ríkjandi vindátt sé úr austri, suðaustri 

og yfirleitt vesturfall sjávarfallastrauma 



  

• Að meðaltali eru efnisflutningar 800.000 til austurs og 400.000 m3/ári til 

vesturs 

• Netto flutningur til austurs 400.000 m3/ári, - 50% með strönd - 50% á rifi 

• Mikill breytileiki frá ári til árs, eftir breytingum í veðurfari og dýpissniði 

• Sum árin er netto flutningur til vesturs 

 

Heildar efnisflutningar eftir ströndinni 
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• Mikill breytileiki milli ára 

• Megnið af sandburði á tímabilinu desember til mars 

Sandburðarreikningar 
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“Local soultions” - breytingar við hafnarmynni 
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• Uppstilling 1  Uppstilling 2  Uppstilling 3 

 

 

 

 

 

 

• Uppstilling 4  Uppstilling 5  Uppstilling 6 

 



  

Samanburðar á lausnum  
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• Samanburður á lausnum, 

aðferðafræði 



  

• Samanburður á núverandi og uppstillingu 1 

• Ölduhæð   Straumar  Efnisflutningsgeta 

 

 

• Núrverandi 

 

 

 

 

 

 

• Uppstilling 1 

Uppstilling 1 – Breytt stefna garða, 40° 
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Uppstillingar 1 og 5 skoðaðar nánar 
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• A  - Dýpi í innsinglingarennu -5,5m  

• B  - Lækkun á rifi niður í 26.jan. 2012 aðstæður + dýpi í innsiglr. 5,5m 

• Óbreytt höfn Uppstilling 1 Uppstilling 2 

 

 

 

    A- breytt dýpi með rifi 

 

 

 

 

 

   B- breytt dýpi án rifs 



  

A - minna dýpi í innsiglingu 

• Töluverð minnkun á setmyndun framan við hafnarmynni með minna dýpi 

• Mikil minnkun á setmyndun á rifi með minna dýpi 

• Minni vandamál með minna dýpi en engar bætur frá uppstillingum 

 

B – lækkun á rifi 

• Mikil aukning á efnisflutningum við hafnarmynni, aukning á setmyndun 

• Mikil minnkun á efnisflutningum á rifi 

• Engar bætur frá uppstillingum   

 

Lokaniðurstaða af skoðun á breytingum við hafnarmynni: 

• Uppstillingar juku ekki efnisflutninga úr hafnarmynni 

• 5,5 m dýpi í innsiglingarennu minnkar setmyndun í hafnarmynni 

“Local solutions” – breytingar við hafnarmynni 
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   1 - garðar fram 100 m         2 – neðansjávar pallur 3 – garðar á rifinu 

 

 

 

 

 

 
 

4 – dýpkaðar þrær sitt hvoru megn 5 – dýpkað að vestan, strönd hliðrað 

          um 100 m 

 

“Radical solutions” – umfangsmeiri lausnir 
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Uppstilling 1 – garðar fram um 100 m 
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• Samanburður á núverandi og uppstillingu 1 

• Ölduhæð   Straumar  Efnisflutningsgeta 

 

 
Núrverandi 

 

 

 

 

 

 

Uppstilling 1 



  

Uppstilling 3A neðansjávar garður með Kt=0.6 
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• Samanburður á núverandi og uppstillingu 3A 

• Ölduhæð   Straumar  Efnisflutningsgeta 

 

 
Núrverandi 

 

 

 

 

 

 

Uppstilling 3A 



  

• Óvissa um stærð dýpkunar-pitta 

• Stærð dýpkunarpitta ræðst af efnisflutningum 

• Uppsetning DHI   Uppsetning LTH 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Breytileiki milli ára 

– Fjórða hvert ár eru efnisflutningar um 60% meiri en í meðalári 

– Tíunda hvert ár um 130% meiri en í meðalári 

• Auk þessa er mjög mikil óvissa í reikningunum 

Uppstilling 4 - dýpkunarpittir sitt hvoru megin 
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450.000 m3/yr
200.000 m3/yr

200.000 m3/yr

1.050.000 m3/yr



  

• Lenging garða eða neðansjávarpallur – skila ekki árangri 

• Garðar á rifi, ofan eða neðan sjávar – þurfa miklu meiri rannsóknir  

• Bypass – lausnir 

– Óbreitt ytri mannvirki - Lágmarka dýpkanir 

– Lausnir felast í dýpkunum í hafnarmynni, framan við mynni og á rifi 

– Vandamálin eru að dýpka við erfiðar aðstæður 

– Skýr greinarmunur á efni sem sest í og innan við hafnarmynni og þess 

sem sest framan við hafnarmynnið 

• Reservoir – lausnir 

– Dýpkað  sem nemur heildar-efnisflutningum fram og til baka, mikið magn 

– Fyrst eingöngu dýpkunarþró, síðar mannvirki til varnar 

– DHI leggur til “reservoir” lausn 

– Mikil óvissa um magn - breytileiki milli ára – óvissa í reikningum 

“Radical solutions” - Niðurstöður DHI 
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• Engin efnissöfnun vestan við 

höfnina, eins og búast má við á 

strönd með netto flutning til austurs 

 

 

• Dýptarmæling 9 des 2012 – fyllist 

að að austanverðu 

 

 

 

• Dýptarmæling 14 jan 2013 – dýpi 

framan garða meira en 5 m 

• “Bypass” úr vestri fer fram á dýpi 

um og yfir 5 m 

• Sandsöfnun milli gaða – er áhrif af 

hlévirkni 

Þróun efnisflutninga veturinn 2012-2013 
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  Þróun dýpis á rifinu 2010 - 2012 
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Þróun dýpis veturinn 2012 - 2013 

21.03.2013 29 

 Desember 2012  Janúar 2013  Mars 2013 

   



  

• Búast hefði mátt við sandsöfnun V við höfn 

• Setmyndun framan hafnarmynnis meiri í SA-áttum 

•  Framburðarkeila Markarfljóts dreifist til beggja handa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Meiri flutningsgeta austan Markarfljóts 

Áhrif framburðar Markarfljóts 
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• . 

Færsla Markarfljóts – frumhugmynd 
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• Jafnvægisdýpi við hafnamynni -5 til -7m 

• Færa þarf Markarfljót til að hreinsun eigi sér stað austan við 

höfnina. Minnkar hættu á framburður úr fljótinu leitar inn í 

höfnina 

• Staðbundnar lausnir bæta ekki dýpið 

• Lenging garða, færsla strandar draga ekki úr sandburði en 

auka straum og öldu 

• Leggja til  að skoða frekar að gera þró að austan og vestan 

við höfnina. 

• Garðar á rif austan og vestan við höfn draga úr sandburði við 

hafnamynni.  Hefur aldrei verið gert. Hætta á að dýpi á rifi 

verði lítið. 

 

 

 

Niðurstöður DHI 
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• Sandburður byggist á mælingum og formúlum 

• Dýpkun byggist á reynslutölum fyrir dýpkunarskip, útkallstíma, 

veður o.s.frv. 

• Sigling miðast við ölduhæð og viðmiðunarmörk 

• Tímabil í líkani miðast frá 1. ágúst til 31. júlí 

• Rannsóknatímabil 2004-2012 

• Nægjanlegt dýpi yfirleitt frá mars/apríl til desember. 

• Erfitt að dýpka frá nóvember til apríl. Stundum útilokað í 3 

mánuði að dýpka 

• Sandburður og veður breytilegt. Erfiðustu veturnir eru 2006-7, 

2007-8, 2010-11 og 2011-12. 

 

Hermilíkan-sandburður-dýpkun-sigling-veður 
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• Heildarfrátafir Herjólfs 113 dagar á ári. Miðað við 2,5m Hs 

– 72 dagar ekki siglt 

– 73 dagar röskun á áætlun 

• Heildarfrátafir nýrrar ferju 54 dagar. Miðað við 3,5m Hs   

– 15 daga ekkert siglt  

– 70 daga röskun á áætlun 

Niðurstöður hermilíkans 
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Tímabil 

Frátafir vegna 

öldu 

Frátafir vegna 

sandburðar  Heildarfrátafir  

2012-2013 4 6 9 

2011-2012 24 75 85 

2010-2011 29 59 73 

2009-2010 11 8 17 

2008-2009 21 7 25 

2007-2008 25 63 75 

2006-2007 27 42 62 

2005-2006 16 39 48 

2004-2005 21 33 47 

2003-2004 10 8 15 

Alls dagar 174 252 348 

Meðaltal 22 41 54 

Hlutfall 6,0% 9,8% 13,6% 

Tímabil 

Frátafir vegna 

öldu 

Frátafir vegna 

sandburðar  Heildarfrátafir  

2012-2013 20 10 27 

2011-2012 92 109 144 

2010-2011 75 94 123 

2009-2010 56 15 64 

2008-2009 76 48 108 

2007-2008 73 98 127 

2006-2007 75 103 136 

2005-2006 67 55 97 

2004-2005 62 63 100 

2003-2004 38 35 60 

Alls dagar 576 478 757 

Meðaltal 72 73 113 

Hlutfall 19,7% 18,7% 29,6% 



  

• Byggist á að sandur sest í hafnamynni  

• Sandur leitar í lægst punkt. Þyngdarafl og öldustraumar  

• Rannsaka botndælubúnað í hafnamynni 

• Dælurör sett í botn. Jet dæla dregur sand upp í dæluhús og 
sandi dælt áfram um 2-3km austur 

• Vélbúnaður í dæluhúsi 

• Rannsaka þéttleika stúta og fláa að stútum. Hegðun sands 

Rannsóknir á botndælubúnað 
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Rannsóknir af botndælubúnaði 
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• Ný grunnrist ferja með heppilegu skrokklagi 

• Færa Markarfljót ?  

– Skilar að ströndin austan við höfnina færist innar því betra sandflæði frá 

höfn.  Minni hætta að framburður komist inn 

• Botndælubúnaður í hafnamynni?  

– Rannsóknir og hönnun.  Uppsettur 2014/2015 jafnvel síðar.  Háð þróun 

sandburðar.  

• Rannsóknir á uppbyggingu rifs – garðs á rifi  

– flæði fyrir höfnina verði gott 

– Garðar á rifi? Aldrei verið gert.  

– Hvar sest efnið 

Lausnir vegna sandburðar og siglinga 
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• Ný Ferja getur siglt allt að 3,5m ölduhæð.  (Herjólfur 2,5m) 

• Nægjanlegt dýpi í hafnamynni með botndælubúnaði 

• Dýpi innan hafnar og á rifi. Dýpkað með dýpkunarskipi 

– Sjötta hvert ár verði dýpi á rifinu við 5m.   

• Heildarfrátafir:  

– Verður 12 dagar allveg(breytilegt milli ára). Veður 10 dagar 

– Röskun 40 dagar (breytilegt milli ára). Veður 30 dagar 

• Aðaláhættan með botndælubúnað 

– Bilun botndælubúnaðar - stíflun 

– Viðhaldskostnaður hár 

– Rif utan við höfn  

– Efni sest ekki þar sem það á að setjast 

Ný ferja og botndælubúnaður 
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Landeyjahöfn 
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• Farþegar 128 þús. 2009 upp í 294 þús. 2012   

• Ferðamannaiðnaðurinn í Eyjum blómstrar á sumrin 

• Styttri ferðatími og tíðari ferðir 8 mánuði á ári. 

• Unnið að því þróa verkefnið þannig að ferja geti siglt  

allt árið til Landeyjahafnar 

   FRAMTÍÐIN ER LANDEYJAHAFNAR 

     Takk fyrir 
 

 

 


