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Ágrip 
Val á þessu verkefni er komið til vegna aukinnar umræðu um hugsanlegan vatnsskort á hinum 
ýmsu svæðum og borgum heimsins í kjölfarið á aukinni fólksfjölgun og versnandi vatnsbúskapar 
á þessum svæðum. Samkvæmt skýrslu OECD um framtíðarhorfur í umhverfismálum er áætlað að 
árið 2030 muni um 3,9 milljarðar manna (47% jarðarbúa) búa á svæðum þar sem 
ferskvatnsbúskapur er undir miklu álagi (OECD, 2008). Við íslendingar erum svo lánsöm að hafa 
aðgang að miklum ferskvatnslindum ásamt því að við erum fámenn þjóð og þurfum því ekki að 
nýta nema brot af því grunnvatni sem rennur ósnert til sjávar. Í ljósi alls þessa mætti hugsanlega 
nýta á sjálfbæran hátt meira af því ferskvatni sem til er í landinu til útflutnings og koma þannig til 
móts við vaxandi eftirspurn í heiminum eftir hreinu ómenguðu ferskvatni.  
Í kjölfar hruns íslensku krónunnar hefur samkeppnishæfni útflutningsfyrirtækja á Íslandi styrkts 
og ættu því að leynast tækifæri nú og í náinni framtíð til útflutnings frá Íslandi.  
Tilgangur þessa verkefnis var að kanna hugsanlega arðsemi þess að flytja út ferskvatn með 
sérútbúnum tuttugu feta gámum ásamt því að skoða hinar ýmsu hliðar á slíkum rekstri. Reynt var 
að leggja raunhæft mat á alla kostnaðarþætti út frá þeim upplýsingum sem fengnar voru með 
gagnaöflun og samskiptum við heimildarmenn. Einnig var fjallað um helstu þætti í rekstri slíks 
fyrirtækis eins og skipulag, staðsetningu húsnæðis, starfsfólk, markaðsmál og fleira. 
Niðurstaðan úr áætlunum var sú að miðað við gefnar forsendur gæti reksturinn staðið undir sér og 
skilað viðunandi arðsemi til fjárfesta. Í næmigreiningum kom þó í ljós að reksturinn er 
viðkvæmur og þolir ekki mikil frávik frá þeim forsendum sem unnið var eftir.    
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1. Inngangur 

Talið er að árið 2030 muni um 3,9 milljarðar manna eða sem nemur 47% af mannkyni búa á 
svæðum sem glíma við alvarlegan vatnsskort (OECD, 2008). Mikill vatnsskortur er nú þegar til 
staðar á vissum svæðum innan landa sem eru aðilar að efnahags-og framfarastofnuninni1 en 
einnig mörgum svæðum í löndum utan hennar (OECD, 2008). Menningarmálastofnun 
Sameinuðu þjóðanna2

 

 hefur lýst yfir þungum áhyggjum af hugsanlegum vatnsskorti og auknum 
ágangi í vatnsból heims í skýrslum sínum um ferskvatn. Aukin ásókn manna í ferskvatnslindir 
heimsins er einkum talin stafa af vaxandi fólksfjölda, aukinni matvælaframleiðslu (áveita til 
landbúnaðar) og notkun vatns í iðnaði og orkuframleiðslu (Unesco. & World Water Assessment 
Programme (United Nations), 2009). Aukin ásókn manna í ferskvatnslindir ásamt hugsanlegum 
áhrifum hnattrænnar hlýnunar á vatnsbúskap jarðarinnar eru aðkallandi vandamál sem að kalla á 
fjölbreyttar lausnir og hver veit nema að Ísland geti orðið lítill partur í því púsluspili lausna sem 
að heimurinn mun kalla eftir í þessum efnum. 

Margir aðilar á Íslandi hafa í gegnum tíðina eða síðan á 9. áratuginum reynt að ná árangri í 
útflutningi á ferskvatni í neytendaumbúðum. Árangur þeirra hefur verið mjög takmarkaður til 
þessa og hefur helsta hindrunin á veginum verið markaðssetning og dreifing á mörkuðum þar sem 
fjöldi annarra stórra aðila með langa reynslu á þessum mörkuðum keppast um markaðshlutdeild 
(Hilmarsson, 1996). En nú virðist sem að mikill áhugi hafi kviknað á ný að hefja útflutning á 
ferskvatni frá Íslandi sbr. fréttaflutning íslenskra fjölmiðla af slíkum áformum viða um land á 
undanförnum misserum (Björnsson, 2009). Við íslendingar erum svo lánsöm að hafa greiðan 
aðgang að gríðarlegum ferskvatnslindum sem að menn tala um sín á milli að sé „bláa gullið“ og 
verði verðmætara en olía í nánustu framtíð. Það er kannski ekki skrítið að menn dragi þá ályktun í 
ljósi þeirrar dökku myndar sem dregin er upp í skýrslum virtra alþjóðlegra stofnana um málefnið 
og lýst var að einhverju leiti hér að ofan. 
  
Þetta verkefni miðar að því að skoða hvort að vatnsútflutningur með sérútbúnum tuttugu feta 
gámum sé ákjósanlegur fjárfestingarkostur. Skoðuð verða helstu atriði er tengjast slíkri starfsemi 
eins og fjármál, stjórn, skipulag og vinnsluferli, markaðsmál og fleira. Gerðar voru næmni-
greiningar á hinum ýmsu fjárhagsstærðum svo að hægt væri að fá gleggri mynd af rekstrinum. 
Einnig er stuttlega fjallað um sögu vatnsútflutnings frá Íslandi og framtíðarmöguleika. 
 
Í kafla 2 verður fjallað um aðferðafræði og rætt um þær aðferðir og líkön sem notuð eru í þessari 
skýrslu. 
 
Kafli 3 fer yfir skilgreiningar og eiginleika ferskvatns og fjallað er um magn þess á Íslandi og 
sögulegar upplýsingar um útflutning. 

                                                 
1 (e. Organisation for economic co-operation and development, OECD) 
2 (e. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) 
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Kafli 4 er meginmál skýrslunnar og fjallar hann um útflutning vatns í gámum með 
gúmmíbelgjum og eru ýmsar hliðar á útflutningi ferskvatns með þessari aðferð skoðaðar. Gerð er 
grein fyrir forsendum fyrir fjárhagslegum útreikningum, fjallað er um markaðsmál og 
arðsemismat gert ásamt næmigreiningu á helstu breytistærðum fjárhagsútreikninga. 
 
Í kafla 5 verða helstu niðurstöður dregnar saman ásamt því að ýmsum frekari spurningum og 
hugleiðingum um málefnið verður velt upp. 
 
Kafli 6 og 7 innihalda heimildaskrá og fylgiskjöl. 
 

1.1 Markmið verkefnis 
 

• Að svara rannsóknarspurningunni. 
• Að sýna fram á að námsmaður geti valið, undirbúið og fullunnið verkefni sem hefur 

fræðilegt gildi og bætir við þekkingu og þjálfun nemandans. 
• Að það verði áreiðanlegt, fræðandi og fullnægi kröfum skólans. 
• Að skoða útflutning á ferskvatni í tuttugu feta gámum með sérstökum gúmmíbelgjum3

 

 
ætluðum til flutnings á fljótandi matvælum og hvernig mögulegur rekstur slíkrar starfsemi 
gæti komið út fjárhagslega. 

1.2 
 

Annmarkar verkefnis 

• Ekki er tekið tillit til verðbólgu við gerð þessa verkefnis. 
• Forsendur þær sem gengið er út með frá í upphafi skipta miklu máli og það ber að hafa í 

huga að forsendur sem höfundur hefur gefið sér í þessum efnum eru bara ein nálgun á 
viðfangsefnið. Aðstæður geta breyst hratt og riðlað þar með undirliggjandi forsendum. Í 
þessu verkefni var þó reynt eftir bestu getu að afla raunhæfra gagna og tölulegra 
upplýsinga þó að eiginleg markaðsrannsókn hafi ekki farið fram.  

  

                                                 
3 (e. flexitank) 
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