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Útdráttur 

Í ritgerð þessari er fjallað um gagnaver á Íslandi og reynt að svara spurningunni er Ísland 

samkeppnishæft  öðrum löndum á gagnaversmarkaði. Gagnaver hafa verið mikið í umræðunni 

hér á landi og víðs vegar um heiminn. Spurningin er, er þetta nýja atvinnutækifæri Íslands eða 

eru væntingarnar of miklar. Það má segja að Ísland sé aðeins að taka fyrstu skref sín í 

gagnaversiðnaðinum, sérstaklega þegar litið er á gagnaver af stærri toga. Fjölmörg fyrirtæki 

hafa sýnt áhuga á að staðsetja gagnaver sín á Íslandi en hingað til hefur aðeins eitt verið tekið 

í notkun, Thor Data Center. Thor gagnaverið var tekið í notkun 21.maí 2010 og því aðeins 

búið að vera starfandi í tæpt ár.  

 

Farið verður yfir kosti og ókosti Íslands sem staðsetningu fyrir gagnaver en fjölmargir þættir 

koma málinu við. Hvaða þættir eru það sem skipta máli þegar valin er staðsetning fyrir 

gagnaver? Hafði efnahagskreppan eða eldgosið í Eyjafjallajökli einhver áhrif á þróun 

gagnaversiðnaðar á Íslandi eða eru það lög og reglur sem hindra uppbyggingu þeirra?  Munu 

gagnaverin hafa góð áhrif á samfélagið til dæmis með atvinnusköpun? Hvar stendur Ísland í 

dag og hvernig gæti framtíðin litið út? Þessum spurningum og öðrum verður svarað í þessari 

ritgerð. 
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1 Inngangur 
 

Miklar breytingar hafa orðið á efnahagi Íslands á síðustu árum. Aðal atvinnugreinar okkar eru 

ekki eins traustvekjandi og stöðugar eins og áður mátti við búast. Nú í dag liggur á borðinu 

nýtt tækifæri fyrir Ísland, gagnaversiðnaðurinn. Ísland hefur uppá marga kosti að bjóða fyrir 

iðnaðinn og má þar nefna fyrst endurnýjanlega orku. Hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa er 

óvenju hátt og hefur Ísland mikla sérstöðu þegar kemur að orkumálum. Annað sem Ísland 

hefur uppá að bjóða er kalt veðurfar en það kemur sér vel til að kæla búnaðinn sem fylgir 

gagnaverunum. Víðast hvar þarf að nota mikið magn af rafmagni til að kæla búnaðinn sem 

kostar sitt. Í dag skiptir miklu máli að gera starfsemina sem umhverfisvænasta. Grænfriðungar 

hafa krafist þess að stór gagnaver erlendis notist við endurnýjanlega orkugjafa í stað þess að 

nota kol og fyrirtæki leita í auknu mæli að ódýrum orkugjöfum. Ísland hefur því gullið 

tækifæri í þessum iðnaði og spurningin er hvort Ísland muni nýta það tækifæri.  

 

Rannsóknarspurning:  Er Ísland samkeppnishæft öðrum löndum á gagnaversmarkaði?  

 

Markmið þessarar ritgerðar er einnig að komast að því hvaða möguleika Ísland hefur í 

gagnaversiðnaðinum. Farið verður yfir hvað gagnaver er og varpað ljósi á starfsemi þeirra. 

Kannaðir verða hugsanlegir kostir og ókostir Íslands sem staðsetning fyrir gagnaver. Farið 

verður yfir mögulegan rekstrarkostnað og tekjur gagnavera. Lesið verður í niðurstöður tveggja 

mismunandi rannsókna, borið saman stöðu Íslands árið 2007 þegar önnur rannsóknin var gerð 

við núverandi stöðu Íslands.  
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Uppbygging ritgerðarinnar er eftirfarandi: 

Í fyrsta kafla er inngangur að ritgerðinni, þar sem farið er stuttlega yfir meginmarkmið 

ritgerðarinnar.  

Í öðrum kafla er farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar og hvernig gagnaöfluninni var háttað.  

Í þriðja kafla er fjallað almennt um gagnaver, hvernig þau tengjast daglegu lífi okkar og 

varpað ljósi á starfsemi þeirra.  

Í fjórða kafla er umfjöllunin færð til Íslands og farið yfir stöðu gagnavera þar á landi. Í 

undirkafla þar er farið yfir starfsemi og sögu Thor Data Center, gagnavers sem staðsett er á 

Íslandi. Farið er yfir þá tækni sem notuð er í gagnaveri þeirra og nýjar leiðir í kælingu. Einnig 

er litið á önnur gagnaver sem hafa uppi áform um að starfa hér á landi og stöðu þeirra í dag.  

Í fimmta kafla er hugleitt af hverju það eru ekki fleiri gagnaver staðsett á Íslandi. Fjallað er 

um efnahagskreppu Íslands, eldgosið í Eyjafjallajökli og lög og reglugerðir. Höfðu eða hafa 

þessir þættir einhver áhrif á uppbyggingu gagnaversiðnaðarins og hefur þróun síðustu ára 

breytt stöðu mála?  

Í sjötta kafla er farið yfir tölulegar niðurstöður úr rannsókn frá PricewaterhouseCoopers í 

Belgíu sem gerð var fyrir Invest in Iceland Agency. Rannsóknin fjallar um Ísland sem 

staðsetningu fyrir gagnaversmarkaðinn og er gerð út frá hagnýtu viðmiði (e. benchmarking). 

Einnig er skoðað tekjumöguleika Íslands í gagnaversiðnaðinum.  

Í sjöunda kafla er farið yfir þá þætti sem gera Ísland að hentugum kosti fyrir staðsetningu 

gagnavera. Fjallað er um orku, veðurfar, staðsetningu og alþjóðlega tenginu Íslands. En orka 

og veðurfar landsins eru tveir mikilvægustu kostir Íslands þegar kemur að gagnaverum.  
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Í áttunda kafla er fjallað um atvinnumál. Skapa gagnaver atvinnu eða eru þetta aðeins 

tölvustýrðar byggingar sem þarfnast fárra manna. Hver geta áhrif gagnavera verið á 

landsbyggðina.  

Í níunda kafla er fjallað um sæstrengi. Farið er yfir þá sæstrengi sem tengdir eru Íslandi og 

hver þróunin hefur verið. Farið yfir mikilvægi þess að Ísland sé vel tengt við umheiminn til að 

geta staðið undir rekstri gagnavera á landinu.  

Í tíunda kafla er farið yfir niðurstöður úr skýrslu um alþjóðlega samkeppnishæfni (e. Global 

Competitiveness report 2010 – 2011). Skýrslan tekur saman upplýsingar frá 139 hagkerfum 

og fjallar um samkeppnishæfni hagkerfa á heimsvísu en Ísland situr þar í 31. sæti. 

Í ellefta kafla er farið yfir niðurstöður úr skýrslu PrivewaterhouseCoopers þar sem hagnýtt 

viðmið (e. benchmarking) er notað. Ísland er borið saman við þrjú önnur lönd; Bandaríkin, 

Bretland og Indland og farið yfir helstu niðurstöður. Einnig er sérstaklega farið yfir SVÓT 

greiningu Íslands sem staðsetning fyrir gagnaver.  

Í tólfta kafla er farið yfir niðurstöður ritgerðarinnar og svarað spurningunni er Ísland 

samkeppnishæft innan gagnaversiðnaðarins. Einnig er litið yfir stöðu Íslands í dag og hvað 

framtíðin gæti borið í skauti sér. 

Í þrettánda kafla sem jafnframt er síðasti kafli ritgerðarinnar eru skrifuð lokaorð 

ritgerðarinnar. 

 

  

- 3 - 



Háskólinn á Bifröst  Unnur Sigurðardóttir BS ritgerð í Viðskiptafræði  Gagnaver – Samkeppnishæfni Íslands   
 

 

2 Aðferðafræði 
 

Við vinnu ritgerðarinnar eru aðallega notaðar eigindlegar (e. qualitative) rannsóknaraðferðir. 

Rannsóknin mun að mestu leiti byggja á söfnun og greiningu á fyrirliggjandi gögnum, hvort 

sem um er að ræða skýrslur, rannsóknir, greinar eða fréttir. Áætlað var að taka hálf-stöðluð 

viðtöl við aðila sem vinna eða hafa unnið við gagnaversiðnað á því tímabili sem rannsóknin er 

unnin. Hins vegar fékkst ekki slíkt viðtal og voru því spurningar sendar í gegnum tölvupóst. 

Með eigindlegum rannsóknaraðferðum er gerð greining á gögnum sem eru oftast í formi orða 

en ekki talna. Önnur aðferð er megindleg rannsóknaraðferð en þar er áhersla á mælingar í 

tölum fremur en lýsingar í orðum.1 Farið er yfir mælingar á tölum en þær komu fram í eldri 

rannsókn og því um eigindlega aðferð að ræða við þá upplýsingasöfnun. Eigindlegar 

rannsóknir þróast oft í rannsóknarferlinu þegar skýrslan er að taka á sig mynd. Það getur því 

verið erfitt að vita fyrirfram hvert eigindlegu rannsóknirnar leiða mann. 

Flokka má gögn rannsóknarinnar niður í frumgögn (e.primary data) og afleidd gögn 

(e.seconday data). Frumgögn eru gögn eða athuganir sem safnað er saman af rannsakanda 

sérstaklega fyrir rannsóknina. Afleidd gögn er upplýsingar og gögn sem hafa verið birtar og 

safnað saman af öðrum í fortíðinni. Afleiddu gögnin sem notuð voru eru heimildir úr 

fræðibókum, fyrri rannsóknir og skýrslur og upplýsingar af veraldarvefnum. Aðallega var 

notast við þessa gerð heimilda og safnað miklum upplýsingum og gögnum í gegnum 

veraldarvefinn. Tvær skýrslur eða rannsóknir voru notaðar við gerð ritgerðarinnar en sú fyrri 

er árleg skýrsla sem kemur út um samkeppnishæfni hagkerfa á heimsvísu (e. The Global 

Competitiveness report 2010 – 2011) sem gefin er út af World Economic Forum. Í 

rannsókninni er farið yfir fjölmarga liði og Ísland borið saman við 133 önnur hagkerfi í 

heiminum. Hin rannsóknin er rannsókn sem gerð var fyrir Invest in Iceland Agency en hún 

                                                           
1 Ghauri, Pervez, Grönhaug, Kjell & Kristianlund, Ivar (1995). Bls. 58.   
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var gerð af PricewaterhouseCoopers í Belgíu árið 2007. Þar er notað hagnýtt viðmið og Ísland 

borið saman við 3 önnur lönd, Bandaríkin, Bretland og Indland. Einnig er farið yfir SVÓT – 

greiningu sem birt er í sömu rannsókn.  

Frumheimildirnar sem notast er við áttu að byggja á hálfstýrðum viðtölum (e. semi-structured 

interview) við aðila sem starfa við gagnaver. Kosturinn við hálfstýrð viðtöl er að það er 

ákveðinn sveigjanleiki til staðar og viðmælendur geta svarað með eigin orðum í stað þess að 

velja úr fyrirfram skilgreindum valmöguleikum. Með þessum hætti er oft hægt að kafa dýpra 

ofan í efnið og nálgast upplýsingar sem hefði líklega ekki annars komið upp á yfirborðið. 

Ekki var hægt að fá tíma fyrir slíkt viðtal en hins vegar fékk ég leyfi til að senda spurningar á 

Finn Sigurðsson sölu- og markaðsstjóra Thor Data Center. Spurningar og samtöl voru send í 

gegnum tölvupóst og svör fengin á sama hátt til baka. Með þessum spurningum og samtölum 

tókst að afla frekari heimilda sem ekki var hægt að nálgast með rituðum heimildum. 
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3 Hvað er gagnaver? 
 

Í hinu daglega lífi hugsar maður oft ekki um það hvernig hlutirnir virka í kringum mann, ekki 

nema hlutirnir hætti að virka eða bila, þá hugsanlega veltum við fyrir okkur af hverju. Tæknin 

hefur aukist svo gríðarlega síðustu ár og meira en maður gerir sér grein fyrir að mínu mati. 

Internetið hefur vaxið mikið með tilkomu Hotmail, Gmail, Facebook, Twitter, Youtube og 

enn fleiri miðla sem við könnumst svo mörg við. Bréf og póstur sem áður staflaðist í 

póstkassa og á skrifborð fyrirtækja safnast nú saman á síðum líkt og Hotmail og Gmail eða 

póstforritum eins og Outlook.  Myndaalbúm sem áður fylltu skápa á heimilum eru nú í 

möppum í tölvunni eða jafnvel á síðum eins og Facebook og Flickr. Hægt er að fara á síður 

eins og Youtube og ná í alls konar myndbönd á nokkrum sekúndum og ekki má gleyma 

Google leitinni en það getur tekið aðeins um 0,15 brot úr sekúndu að fá svar við leit sinni. En 

hvernig virkar þetta allt? Hvar geymast allar þessar myndir, öll þessi tónlist og allar þessar 

upplýsingar sem internetið hefur uppá að bjóða?2 

Mikið af þessum upplýsingum eru geymdar í risavöxnum gagnaverum víða um heim sem 

starfa 24 tíma á dag 365 daga á ári. Maður áttar sig oft ekki á því að allt efni og hvert klikk 

sem við framköllum á netinu tekur pláss og notar gríðarlega orku. Þetta er ekki ósýnilegur 

heimur á bak við tölvuskjáinn, allar þessar upplýsingar eru geymdar einhvers staðar hvort sem 

það er í gagnaveri í Bandaríkjunum, Kína, Englandi eða jafnvel á Íslandi. En nú er 

eftirspurnin eftir þessu „tæknilega plássi“ orðin það mikil að gagnaverin eru sífellt að stækka 

og verða betri. Gagnaverin eru mjög orkufrek, ekki þarf aðeins orku til að halda þeim 

gangandi heldur þarf orku til að kæla mörg þeirra niður líka. Eins og staðan er í dag þá eru 

gagnaver að valda of mikilli losun gróðurhúsalofttegunda og þar af leiðandi er í auknu mæli 

verið að þrýsta á gagnaver í dag að verða umhverfisvæn. Notkun endurnýjanlegrar orku og 
                                                           
2 Vanderbilt: „Data Center Overload“ 
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ókeypis kæling eða að minnsta kosti ódýr kæling getur ekki aðeins haft betri áhrif á 

umhverfið heldur einnig sparað orkuna og þar af leiðandi kostnað fyrirtækisins.3 

Gagnaver reyna að vera tiltölulega ósýnileg og auglýsa sig sem minnst. Þetta er aðallega gert 

af öryggisaðstæðum. Það gerir það einnig að verkum að erfitt getur verið að fá upplýsingar 

um hvað er inni í hverju gagnaveri. Hversu mikið af upplýsingum er verið að dæla í gegnum 

búnaðinn, hvaða upplýsingum og frá hvaða fyrirtæki? Þetta er sjaldnast gefið upp og fáir sem 

fá að fara inn í þessar byggingar nema eiga erindi þangað inn. 4 

Gagnaver hafa verið mikið í sviðsljósinu á Íslandi og einnig víða um heiminn þessa dagana. 

En hvað er gagnaver? Gagnaver eða netþjónabú eins og þau eru einnig kölluð er tæknilega 

flókin bygging notuð til að hýsa tölvukerfi með það að markmiði að geyma gögn og flytja þau 

í gegnum ljósleiðarafjarskiptakerfi með mjög öruggum hætti. Það er þó ekki eini 

þjónustuþáttur þeirra en þjónustu gagnavera getur verið skipt í nokkra þætti. Þættirnir geta 

verið hýsing (e. Hosting and colocation), kerfisveita (e. Application service), gagnavistun (e. 

Data storage), afritunarþjónusta (e. Data backup services), endurreisnarþjónusta (e. Disaster 

recovery), tengiþjónusta (e. Connectivity service), rekstrarþjónusta (e. managed services) og 

sérhæfð þjónusta (e. managed services). Það má sjá að þetta er mun flóknara ferli en það að 

geyma gögn og senda þau.5 

Gagnaver eru auðvitað misstór og viðamikil og geta tekið allt frá einu herbergi innan 

fyrirtækis, einni hæð byggingar eða eins og þau sem mest er rætt um hér, heilt húsnæði sem 

sérhannað er til hýsingar og reksturs gagnaversins. Gagnaver eru í raun samansafn netþjóna 

sem raðað er upp í sérhönnuðum skápum með aðgengi bæði að framan og að aftan. Sérstakan 

                                                           
3 Vanderbilt: „Data Center Overload“ 
4 Vanderbilt: „Data Center Overload“ 
5 Wikipedia: “Data center“ 

- 7 - 



Háskólinn á Bifröst  Unnur Sigurðardóttir BS ritgerð í Viðskiptafræði  Gagnaver – Samkeppnishæfni Íslands   
 

 

tölvubúnað þarf svo líka til að halda utan um rekstur, viðhald og eftirlit netþjónanna. Hér á 

landi hafa gagnaver horft til sérhannaðra gámaeininga sem innihalda allan þann búnað sem 

þörf er á;  netþjóna, stjórnstöðva og kælieininga. Möguleikinn á fjölgun gáma eftir því sem 

umfang fyrirtækisins eykst er mikill kostur og gefur fyrirtækjum þann möguleika að byrja til 

dæmis á einum gám og auka við sig í samræmi við þörf viðskiptavina sem hjálpar til við að 

halda rekstinum hagkvæmum og hagnaði sem mestum. Allur þessi búnaður þarf svo að 

sjálfsögðu stöðuga orku, kælingu og viðhald. Möguleikar Íslands á að verða ein af 

miðstöðvum gagnavera í heiminum liggja að miklu leiti í orkuframboði og veðurfari 

landsins.6 

 

  

                                                           
6 Wikipedia: “Data center“ 
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4 Gagnaver á Íslandi 
 

Á íslandi hafa gagnaver hingað til að mestu tekið mið af stærð markaðarins og verið lítil í 

samanburði við önnur gagnaver í heiminum. En nú eru tímarnir að breytast og erlendir aðilar 

sem hafa uppgötvað þá kosti sem Ísland hefur að bjóða gagnaverum. Markmið Íslands er að 

mörgu leyti að laða að eftirsóknaverðar nýfjárfestingar í umhverfisvænni starfsemi enda er 

það framtíðin í dag. Grænfriðungar hafa ýtt á stærstu gagnaverin eins og Google og Microsoft 

að nýta sér endurnýjanlega orku og fara umhverfisvænari leiðir. Gert hefur verið ráð fyrir að 

árið 2020 verði gagnaversmarkaðurinn farinn að gefa frá sér meiri koltvísýring enn 

flugsamgöngur og því um alvarlegt mál að ræða. Ísland getur boðið þessum fyrirtækjum 

tækifæri á að nýta sér heildarpakkann ef svo má segja. Það er endurnýjanleg orka, kalt 

veðurfar og ódýr orka. 

 

4.1 Thor Data Center 
 

Á Íslandi er aðeins eitt starfrækt gagnaver sem þjónar erlendum aðila og ber það heitið Thor 

Data Center. Thor gagnaverið var tekið í notkun 21.maí 2010 og því má segja að Ísland sé 

aðeins að taka sín fyrstu skref í gagnaverum af þessum toga. Fyrirtækið er stofnað af nokkrum 

íslenskum frumkvöðlum úr tölvugeiranum og einnig með þátttöku íslenskra framtaksfjárfesta. 

Fyrirtækið er staðsett að Steinhellu í Hafnarfirði í um 28.000fm2 húsnæði. Thor gagnaverið 

vildi heldur notast við tilbúin hús í stað þess að byggja upp nýtt en húsnæðið í Hafnafirði 

uppfyllir ströngustu kröfur sem gerðar eru til slíkra fyrirtækja. Gagnaverið er byggt þannig 

upp að það getur byrjað smátt en stækkað við sig. Thor gagnaverið fór af stað með eina 

gámaeiningu en getur stækkað sig upp í 10 gámaeiningar og á hver gámaeining að geta skilað 

1,5 milljarði í gjaldeyristekjur. 7 

                                                           
7 RÚV: „Gagnaver formlega tekið í notkun“ 
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Thor gagnaverið bætti við sig nýrri gámaeiningu 

20.október 2010. Nýja gámaeiningin innihélt nýjan 

kælibúnað sem hannaður var af íslenskum sérfræðingum 

Thor gagnaversins og spænskum framleiðanda 

gámaeininganna. Þessi gámaeining gerði það að verkum 

að afkastageta Thor gagnaversins gat margfaldast. Thor 

gagnaverið kaupir raforku sína frá HS Orku. HS Orka 

mun tryggja gagnaverinu 3,2 megavött af raforku fyrst 

um sinn, en á möguleika á að auka það upp í 19,2 

megavött ef stækkun gagnaversins kallar á það.8 

Stærsti viðskiptavinur Thor gagnaversins er norska 

fyrirtækið Opera Software. Öll umferð um hugbúnaðinn 

Opera Mini fer í gengnum gagnaverið en notendur Opera 

Mini eru um 20 milljónir talsins. Vafrinn er einn sá 

vinsælasti fyrir farsíma og nýtur vinsælda í Evrópu, Afríku 

og Asíu. 

Ástæða þess að Opera Software skrifaði undir samning við Thor gagnaverið er að fyrirtækið 

getur boðið uppá orku frá endurnýjanlegum orkugjöfum og ekki sakar að þetta er ódýrara fyrir 

vikið. Þessi samningur sýnir að Thor gagnaverið er fyllilega samkeppnihæft við gagnaver 

annars staðar í heiminum.9 

Thor gagnaverið er eitt af umhverfisvænustu gagnaverum í heimi. Gagnaverið notar nýja gerð 

af ókeypis náttúrulegri kælitækni. Í neðri gámaeiningunni er tölvubúnaðurinn en í efri 

                                                           
8 Mbl.is: „Thor data center gerir raforkusamning“ 
9 Mbl.is: „Gagnavinnsla Opera til Íslands“ 

Heimild: Thor Data Center. 
Vefslóð:http://www.thordc.com/
technology/ 

 Mynd 4.1 - Kæling 
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gámaeiningunni er kælibúnaðurinn. Loft að utan er sogað inn í kæligáminn sem kælir loftið í 

lokaðri hringrás. Með þessum hætti kemur ekkert utanaðkomandi loft í beina snertingu við 

tölvubúnaðinn í neðri gámaeiningunni.10  

Thor gagnaverið er hannað frá grunni sem Tier3 gagnaver en það er alþjóðleg flokkun yfir 

gagnaver sem geta tryggt a.m.k. 99.982% uppitíma. Thor gagnaverið er fyrsta og hingað til 

eina gagnaverið á Íslandi sem hannað er með Tier3 í huga. Slík gerð af gagnaveri hefur fleiri 

en eina orkuuppsprettu og aðskilda kælidreifingu sem gerir tæknimönnum kleift að sinna 

viðhaldi án þess að rjúfa þurfi tengingu búnaðarins við vefinn á meðan.11 

Starfsmenn Thor gagnaversins voru í byrjun 10 manns og eru nú orðnir 14 talsins. Ekki er 

hægt að segja að þetta séu mörg störf en þó er um að ræða hátæknistörf, einkum fyrir 

háskólamenntað fólk á sviði rafmagnsverkfræði, vélverkfræði og upplýsingatækni. Thor 

gagnaverið segir að fjölgun starfa sé bæði fyrirhuguð og fyrirsjáanleg. En fjölgun starfsmanna 

er eitt af framtíðaráætlunum Thor Data Center, önnur áform eru að stækka við sig, fjölga 

viðskiptavinum og skila eigendum fyrirtækisins ásættanlegum arði.12 

 

4.2 Verne Global 
 

Verne Global hefur verið mikið í fréttum undanfarin ár og áætlanir þeirra um að reisa 

gagnaver hér á landi hafa vakið mikla athygli.  Í júní 2009 var hafist handa við framkvæmdir í 

Reykjanesbæ við netþjónabú þeirra. Verne Global hafði áður samið við Landsvirkjun um 

kaup á rafmagni og nýtt deiliskipulag svæðisins var samþykkt miðað við þær breytingar sem 

þurfti að gera vegna gagnaversins. Einnig var samið við Farice um flutningsrými á Farice-1 
                                                           
10 Thor Data Center: „Technology“ 
11 Fjarðar pósturinn: „Gagnaverið í Hafnarfirði stækkar“, bls. 12 
12 Finnur Sigurðarsson. Sölu- og markaðsstjóri, Thor Data Center. (svör við spurningalista 22.2.2011).   
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sæstrengnum. Áætlað var að fjárfesting þessi næmi 20 milljörðum króna á fimm ára 

tímabili.13 

Í október árið 2009 voru framkvæmdir við byggingu gagnavers Verne Global komnar langt á 

leið. Forráðamenn fyrirtækisins kynntu gang mála fyrir fréttamönnum og mikil bjartsýni var 

fyrir gagnaverinu. Reiknað var með að gagnaverið myndi skapa fjölda hálaunastarfa. Um það 

bil 50 manns unnu við byggingu á svæðinu, og aðrir 50 unnu að undirbúningi starfseminnar 

að sögn Jeff Monroe, forstjóra Verne Global. Verne Global greindi einnig frá því að 

samningar þeirra við fyrsta viðskiptavin sinn væru nánast í höfn og íslensk stjórnvöld ættu þar 

einnig hlut að máli.14 

Lisa Rhodes er talsmaður Verne Global í Bandaríkjunum og að hennar mati voru það þrír 

lykilþættir sem urðu til þess að Verne Global völdu Ísland sem staðsetningu gagnavers þeirra. 

Stöðug orka, gott samgöngunet og sjálfbærar orkulindir. Að hennar mati var og er Ísland í 

kjöraðstöðu til að verða leiðandi þjóð á gagnaversmarkaðnum.15 

Í byrjun ársins 2010 kom fram að áætlaðar skatttekjur Íslands af gagnaveri Verne Global 

myndu nema um 14 milljörðum króna á þessum áratug og kostnaður þess við kaup á raforku 

væri á bilinu 30-36 milljarðar.16 Einnig kom fram að Verne Global myndi greiða um 40 

dollara á hverja megawattstund af rafmagni.17 

Lítið hefur frést af Verne Global á þessu ári og engin leið að vita hvenær gagnaverið verður 

tekið í notkun. Allar leiðir ættu að vera opnar og því vonin að þessi uppbygging haldi áfram 

sem fyrst. 
                                                           
13 Vísir: „Byggja netþjónabú í Reykjanesbæ“ 
14 Ásbrú: „Framkvæmdir á fullu við fimmtíu milljarða kr. gagnaver“ 
15 Land og saga: „Verne Global: Kjöraðstæður fyrir miðstöð gagnavörslu á Íslandi“ 
16 Viðskiptablaðið: „Verne Holding: Skatttekjur geta numið 14 milljörðun næsta áratug“ 
17 Viðskiptablaðið: „Upplýst um orkuverð“ 
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4.3 Önnur gagnaver 
 

Titan Global hefur átt í viðræðum við fyrirtæki eins og Yahoo, Google og Microsoft um að 

reisa gagnaver hér á landi. Í viðtali við Jónas Tryggvason, annan forsvarsmanna Titan Global 

í febrúar 2010 reiknaði hann með að uppbygging gagnavers í Hvalfjarðarsveit myndi hefjast 

innan árs og annað gagnaver myndi svo rísa innan þriggja ára.18 Í maí 2010 skrifuðu Titan 

Global og Grindavíkurbær svo undir viljayfirlýsingu um uppbyggingu gagnavers. Einnig var 

samið við HS orku um kaup á orku. Að sögn hans var seinagangur á fjárfestingarsamningi 

Verne Global það sem helst seinkaði framgangi mála og myndi sá samningur leggja grunninn 

að skattalegu og rekstrarlegu umhverfi gagnavera hér á landi.19 

Glacier Guards áætluðu byggingu gagnavers á Hornafirði og undirbúningur 10.000 fermetra 

húsnæðis hafinn. Glacier Guards reiknuðu með að geta hafið störf um mitt árið 2011. 20 

Fjölmörg fyrirtæki, bæði íslensk og erlend, hafa líst yfir áhuga á því að starfrækja gagnaver 

hér á landi. Dæmi eru um gagnaver sem frestu áformum sínum en einnig önnur sem eru ekki 

komin mjög langt í undirbúningi. 

  

                                                           
18 Skessuhorn: „Uppbygging gagnavera í biðstöðu“ 
19 Vísir: „Uppbygging gagnavera í biðstöðu“ 
20 Glacier Guard: „Welcome to Glacier Guard Data Center“ 
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5 Hvers vegna eru ekki fleiri gagnaver staðsett á Íslandi? 
 

Spurning á margra vörum er hvers vegna það séu ekki fleiri gagnaver staðsett á Ísland ef 

landið hefur uppá svona margt að bjóða. Árið 2007 og 2008 voru fréttir um fjölmörg gagnaver 

sem áformað var að opna hér og þar um landið. Þar má til dæmis nefna Greenstone ehf sem 

ætlaði að opna gagnaver á Blönduósi, Titan Global ehf. sem ætlaði að opna á Grindavík eða 

jafnvel í Hafnafirði og ekki má gleyma Verne Global í Keflavík en framkvæmdir þess hófust 

á fyrri hluta ársins 2009 en voru síðan stöðvaðar í byrjun árs 2010.  

Ef við tökum sem dæmi Greenstone ehf sem er í eigu Amicus á Íslandi ásamt TCN í Hollandi 

og GEO í Bandaríkjunum. Greenstone hafði uppi áform um að reisa gagnaver hér á landi. 

Viðræður Greenstone við Landsvirkjun og Farice ásamt samningum þeirra við átta 

sveitarfélög á landinu gáfu góð fyrirheit um hvað koma skyldi. Ölfus, Fljótsdalshérað, 

Fjallabyggð, Dalvíkurbyggð og Hafnarfjörður voru meðal mögulegra staðsetninga.21  

Í viðtali Morgunblaðsins við Henk Wiering, stjórnarmanns í Greenstone kom fram að 

verkefnið væri fjármagnað af erlendum bönkum og fyrirtækið hefði í höndum sér samninga 

við tvö bandarísk fyrirtæki um nýtingu gagnaversins. Að auki höfðu Greenstone átt í 

viðræðum við Íslensk stjórnvöld um lagningu nýs sæstrengs til Bandaríkjanna og áform um 

byggingu tvenna gagnavera í viðbót á næstu 5 árum.22 

Árið 2009 voru svo taldar miklar líkur á því að Greenstone reisti gagnaver á Blönduósi og var 

verkefnið kynnt á lokuðum fundi í ágúst það ár. Samningar við sveitarfélagið um lóð og 

samningar við verktaka lágu fyrir og reiknað var með að bygging gagnaversins myndi skapa 

                                                           
21 Mbl.is: „Greenstone með notendur að gagnaveri“ 
22 Mbl.is: „Greenstone með notendur að gagnaveri“ 
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um 2000 störf á byggingartímanum og um 120 varanleg störf. Fyrsta gagnaver Greenstone átti 

að vera tekið í notkun í janúar árið 2011. Kostnaður við þessi áform Greenstone var metinn á 

um 200 milljarða og orkunotkun um 300 MW. Í febrúar 2010 var svo enn ekki komið skrið á 

verkefnið og í viðtali við Arnar Þór Sævarsson, bæjarstjóra á Blönduósi var verkefnið ennþá 

lifandi og erlendir aðilar sem stæðu að baki verkefninu væru að fara yfir gögn tengd málinu.23 

Í mars 2010 var svo samþykkt flýtimeðferð til að leysa mál á Blönduósi fyrir mögulegt 

gagnaver þar. Síðan þá hefur málum Greenstone lítið þokað áfram og engar framkvæmdir 

hafa hafist á Blönduósi.24 

En hvað gerðist, hver vegna er ekkert þessara gagnavera starfandi hér í dag. Það eru nokkrir 

þættir sem hægt er að líta á eins og til dæmis efnahagskreppan, áhætta náttúruhamfara og lög 

og reglugerðir. Skoðum þessa þætti aðeins betur eina og sér. 

 

5.1 Efnahagskreppan 
 

Efnahagskreppan á Íslandi hófst í byrjun árs 2008 og um haustið varð ljóst að þrír stærstu 

bankar Íslands stæðu frammi fyrir lausafjárskorti sem varð á endanum til þess að bankarnir 

féllu hver á fætur öðrum þegar lánalínur þeirra lokuðust. Það má segja að þessi atburður hafi 

verið byrjunin á miklu kerfishruni á Íslandi. Áður en efnahagskreppan skall á höfðu íslensk 

stjórnvöld markaðssett Ísland sem ákjósanlegan stað fyrir gagnaver. Þó nokkuð mörg 

gagnaver voru á döfinni. Fyrirtæki á borð við Greenstone og Titan Global voru komin langa 

leið í ferlinu við að koma upp gagnaveri. Verne Global hóf framkvæmdir fyrra hluta ársins 

                                                           
23 Pressan: „Risagagnaver á Blönduósi: 120 varanleg störf.“ 
24 Stéttarfélagið samstaða: „Búið að samþykkja flýtimeðferð til að leysa mál á Blönduósi fyrir mögulegt 

gagnaver“ 
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2009 en þær voru síðan stöðvaðar í byrjun árs 2010.25 Öll þessi óreiða í efnahagskerfinu getur 

ekki verið mjög aðlaðandi fyrir erlenda fjárfesta eða hvað? Flestir tala um að efnahagskreppan 

sé jákvæð fyrir gagnaversiðnaðinn á Íslandi. Gengið er hagstætt, vinnuaflið ódýrara, orkan 

ódýr og stjórnvöld hugsanlega meira reiðubúin að ýta undir gagnaverin og hjálpa þeim að 

komast af stað með reglubreytingum og ívilnunum. Því er erfitt að segja að efnahagskreppan 

hafi haft mjög slæm áhrif á gagnaversiðnaðinn, að minnsta kosti ætti kreppan ekki að standa í 

vegi fyrir vaxandi iðnaði núna. 

 

5.2 Áhætta náttúruhamfara 
 

Þrátt fyrir staðsetningu Íslands, eldvirkni og tíðar jarðhræringar, er Ísland í raun ein öruggasta 

staðsetning gagnavera sem völ er á. Áhættan af eldgosum eða jarðskjálftum virðist í fyrstu 

vera augljós en þekking á hættusvæðum, reynsla og sú staðreynd að á Íslandi er ekki hætta á 

fellibyljum, flóðum eða hvirfilvindum setur landið ofar en Bandaríkin, Indland og Bretland 

þegar hætta á náttúruhamförum er metin. Líklegustu staðsetningar gagnavera á Íslandi eru í 

öruggri fjarlægð frá mestu hættusvæðum og talið er að hamfarir í Grímsvötnum eða Heklu 

hefðu ekki áhrif á starfsemi gagnavera ef miðað er við þessar líklegustu staðsetningar. 

 

5.2.1 Eldvirkni og eldgos 
 

Eldgosið í Eyjafjallajökli komst heldur betur í fréttirnar bæði hérlendis og erlendis. Eldgosið 

hófst 14. apríl 2010, sólahring eftir að eldgosi lauk á Fimmvörðuhálsi, og stóð til 23. maí 

sama ár. Gosaska dreifðist um alla Evrópu sem olli gífurlegri röskun á flugi og stöðvuðust 
                                                           
25 Wikipedia: „Efnahagskreppan á Íslandi 2008–2010.“ 
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flugsamgöngur dögum saman í mörgum löndum. Ferðamenn sem áttu leið til Íslands hættu 

við og talið er að ferðamannaiðnaðurinn hafi tapað milljörðum á þessum tímabili. Eldgosið 

vakti heimsathygli og víða voru fjölmiðlar að reyna að bera nafn jökulsins rétt fram í 

fréttatímum sínum. 26 

Ekki er hægt að segja að eldvirknin sé ókostur 

fyrir gagnaverin enda einn stærsti kosturinn á 

Íslandi sú orka sem landið hefur uppá að bjóða. 

En eftir eldgosið í Eyjafjallajökli fóru menn að 

velta fyrir sér hvort gáfulegt væri að staðsetja 

gagnaver „ofan á eldfjalli“ eins og fólk orðaði 

það. En Ísland er staðsett á mið Atlantshafshryggnum þar sem Evrópu-flekinn og N-

Ameríkuflekinn skiljast að. Gagnaverin sem byggð hafa verið eða eru í byggingu hér á landi 

eru staðsett langt frá hættunni en hins vegar getur gjóska myndast í andrúmsloftinu og valdið 

miklum skemmdum fjarri eldfjallinu sjálfu. Gjóska getur verið skaðleg mönnum og dýrum en 

einnig rafmagns- og tölvukerfum. Ef gjóska kæmi í snertingu við tölvubúnað gagnaveranna 

gæti það haft gríðarlega slæm áhrif. Hins vegar eru og munu gagnaver hér vera byggð til þess 

að þola þessar aðstæður. Thor Data Center passar að andrúmsloftið sem tekið er að utan 

kemur ekki í beina snertingu við tölvubúnaðinn heldur fer það í gegnum síur og tæki sem 

hreinsa loftið. En ef um mikla gjósku er að ræða er einnig hægt að loka á loftið og notast við 

aðra kælingu á meðan.27 Það sem menn erlendis áttuðu sig ekki á var að þó flug féllu niður 

um alla Evrópu var Keflavíkurflugvöllur enn starfandi. Mikilvægt er að upplýsa erlenda 

fjárfesta um þessa þætti, íbúafjöldi er lár en landið er stórt. Gagnaver eru byggð fjarri allri 

hættu  og það þarf að gera gagnaversiðnaðinum grein fyrir því. 

                                                           
26 RÚV: „Saga gossins í Eyjafjallajökli.“ 
27 Ríkislöfreglustjórinn Almannavarnadeild: „Um öskufall“ 

Mynd 5.1 - Eldvirkni 
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5.3 Lög og reglugerðir 
 

Ríkisstjórn Íslands hefur í nokkur ár og sérstaklega síðan árið 2007 talað opinberlega um 

jákvæðni þess að fá gagnaver til Íslands. Fjármálaráðuneytið er á bak við þessa stefnu og 

segist taka þau skref sem nauðsynleg eru til að gera gagnaver á Íslandi samkeppnishæf 

evrópskum gagnaverum. Upp kom það mál að lög nr. 50/1998, um virðisaukaskatt voru ekki í 

samræmi við evrópska löggjöf. Lögin felast í því að virðisaukaskattur skal greiddur jafnvel þó 

þjónusta gagnavera sé seld úr landi og einnig er kvöð á viðskiptavini gagnaveranna að stofna 

til fastrar starfsstöðvar hér á landi. Í evrópskri löggjöf er hins vegar engin kvöð á viðskiptavini 

gagnavera um að þau stofni til fastrar starfsstöðvar í landinu og að þjónusta gagnavera sé 

undanþegin virðisaukaskatt þegar hún er seld út fyrir landssteinanna. Þetta gerir það að 

verkum að íslensk gagnaver standa ekki jafnfætis evrópskum gagnaverum og það eitt gæti 

haft alvarlegar afleiðingar fyrir uppbyggingu nýs iðnaðar hér á landi til framtíðar. Ekki gekk 

þetta mál smurt fyrir sig en mikið var fjallað um seinagang yfirvalda og einnig óskýr svör 

ráðamanna sem dró mjög úr trúverðugleika Íslands að mati Samtaka íslenskra fyrirtækja í 

gagnaversiðnaði. Hugsanlegt er að þessi seinagangur hafi fælt frá erlenda viðskiptavini sem 

höfðu áhuga á Íslandi.28  

Fyrirtæki sem höfðu áður lýst yfir áhuga á að reisa gagnaver hér á landi drógu áhuga sinn til 

baka og fréttir af hverju stórfyrirtækinu á fætur öðru sem vildu reisa gagnaver viku fyrir 

neikvæðum  fregnum. Fyrirtæki sáu sér ekki mögulegt að starfa hér á landi á meðan lög og 

reglur fylgdu ekki öðrum evrópulöndum. Tölvurisinn IBM frestaði þátttöku sinni í gagnaveri 

Verne Global, Yahoo leitaði á önnur mið og Sun Microsystems og Google hættu við.29  

                                                           
28 Mbl.is: „Seinagangur fælir fjárfesta frá“ 
29 Iceland review online: „IBM pulls out of data center project“ 
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Microsoft sem höfðu hugsað sér að reisa gagnaver hér á landi og lýstu því yfir að Ísland væri 

eitt af 3 mögulegum staðsetningum fyrir þeirra næsta gagnaver árið 2007, tóku þá ákvörðun 

að reisa ekki gagnaver meira en 800 km frá þéttbýlum svæðum. Þá höfðu bæði Microsoft og 

Cisco átt í viðræðum við Orkuveitu Reykjavíkur um möguleikann á því að reisa gagnaver hér 

á landi. 30 

18. desember 2010 tók alþingi málið upp og frumvarpið samþykkt. Lögin tóku gildi 1.janúar 

2011 þ.e. lög um breyting á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með síðari breytingum 

(rafræn þjónustusala og eftirlit vegna áætlana). Ákvæði b-liðar 4. gr. og 12. gr. koma síðan til 

framkvæmda 1. maí 2011. En þar segir: 

Ákvæði b-liðar 4. gr. 

D-liður orðast svo: rafrænt afhent þjónusta; þjónusta þessi telst ávallt nýtt þar sem kaupandi 

þjónustunnar hefur búsetu eða starfsstöð; sama gildir um sölu gagnavera á hvers kyns 

blandaðri þjónustu til kaupenda sem búsettir eru erlendis og hafa ekki fasta starfsstöð hér á 

landi.31 

Ákvæði 12. gr.  

Á eftir 42. gr. laganna kemur ný grein er verður 42. gr. A, svohljóðandi: 

Innflutningur á netþjónum og tengdum búnaði skal vera undanþeginn virðisaukaskatti í þeim 

tilvikum þegar eigendur þeirra eru heimilisfastir í öðru aðildarríki á Evrópska 

efnahagssvæðinu, aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum og 

ekki með fasta starfsstöð hér á landi í skilningi 4. tölul. 3. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt. 

                                                           
30 ZDNet: Microsoft considered building green data centers in Iceland“ 
31 Lög nr. 50/1998, um virðisaukaskatt, með síðari breytingum, 28. desember 2010. 
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Með tengdum búnaði er átt við búnað sem er nauðsynlegur þáttur í virkni netþjónanna og 

nýtist eingöngu eiganda viðkomandi netþjóns. 

Skilyrði undanþágu skv. 1. mgr. eru:  

1. Eigandi netþjóna og tengds búnaðar sé í virðisaukaskattsskyldri starfsemi í 

heimaríki sínu.  

2. Starfsemi eiganda netþjóna og tengds búnaðar væri skráningarskyld samkvæmt 

lögum þessum væri hún rekin hér á landi.  

3. Netþjónar og tengdur búnaður sé gagngert fluttur til landsins til notkunar eða 

staðsetningar í gagnaveri sem eigandi þeirra er í viðskiptum við.  

4. Netþjónar og búnaður sé eingöngu nýttur af eigandanum en ekki í annarri starfsemi 

gagnaversins.  

5. Vinnsla netþjóna og tengds búnaðar sé nýtt utan Íslands eða í þágu aðila sem ekki 

eru heimilisfastir eða með fasta starfsstöð hér á landi. 

Í skilningi þessa ákvæðis er gagnaver sérútbúið húsrými sem hannað er fyrir búnað til 

upplýsingavinnslu og fyrir þá starfsemi sem því tengist.  

Fjármálaráðherra er heimilt með reglugerð að kveða nánar á um framkvæmd og skilyrði 

undanþágunnar, þ.m.t. til hvaða búnaðar hún nær. 

Grein þessi skal endurskoðuð að tveimur árum liðnum frá því að hún kemur til 

framkvæmda.32 

Eftir þessa breytingu á reglugerðinni er leiðin loks greið fyrir uppbyggingu gagnavera á 

Íslandi. Nú er spurning munu þessar breytingar hafa það mikil áhrif og ætli uppbygging 

gagnaveranna fari nú á fulla ferð? Starfsfólk Thor Data Center hafði um þetta mál að segja að 

breytingarnar, þegar þær koma til framkvæmda á þessu ári, munu hafa jákvæð áhrif á þann 

hátt að þær eyða óvissu sem hingað til hefur ríkt. 

                                                           
32 Lög nr. 50/1998, um virðisaukaskatt, með síðari breytingum, 28. desember 2010. 
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6 Töluleg gögn 

Í könnun sem PricewaterhouseCoopers gerði fyrir Invest in Iceland Agency árið 2007 voru 

bornir saman ýmsir kostnaðarliðir varðandi rekstur gagnavera í fjórum löndum. Ísland, 

Bandaríkin, Bretland og Indland voru borin saman og má þar sjá að Ísland stendur mjög vel í 

samanburði við hin löndin. Könnunin gerði ráð fyrir fjórum mismundandi gagnaverum með 

mismunandi stærð, áherslur og kostnað. Farið var yfir launakostnað, orkukostnað, 

leigukostnað og tækjakostnað og þeir útreikningar svo notaðir við samanburð þessar fjögurra 

landa. 

Þegar árlegur kostnaður við rekstur mannafla (launakostnaður) er borin saman er Ísland þó 

hæst af þessum fjórum löndum. Kostnaður við gagnaver hér á landi var á bilinu 451.000 evrur 

til 1.529.000 evrur árlega á meðan Indland sem kom lægst út úr þeim lið var á bilinu 81.000 

til 240.000 evrur. Mikill munur er þar á launakostnaði og er það sambærilegt við annan 

rekstur. Lönd eins og Bandaríkin og Bretland hafa í auknum mæli flutt starfsemi sína til t.d. 

Asíu og Indlands þar sem launakostnaður er mun minni og framboð ódýrs vinnuafls er mjög 

mikið.33  

Ef kostnaður orku er hins vegar borin saman í þessum fjórum löndum stendur Ísland mun 

betur. Ýmsir liðir voru reiknaðir inn í þennan samanburð, og má þar nefna sérstakt gjald fyrir 

græna orku (e. Green Power) sem er í boði sumstaðar í Bandaríkjunum og þá staðreynd að í 

Bretlandi er áætlað gjald á hvern netþjónarekka og ef sú notkun fer fram yfir áætlað gjald 

kemur inn aukakostnaður. Ef þessi atriði eru reiknuð inn í samanburðinn er mánaðargjald á 

                                                           
33 Benchmarking Study on Iceland as a Location for Data Centre Activity. Cost components, bls. 62. 
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hvern rekka u.þ.b. 62 evrur í Íslandi, 118 evrur í Bandaríkjunum,158 evrur á Indlandi og 

Bretland er svo dýrast með u.þ.b. 194 evrur á mánuði.34 

Árlegur kostnaður fyrir gagnaver á Íslandi var því frá 112.000 evrum til um það bil 600.000 

evra á meðan Bandaríkin voru á bilinu 213.000 til 1.136.000 evrur árlega. Indland kom þar á 

eftir með árlegan kostnað frá u.þ.b. 284.000 evrum til 1.516.000 evra og Bretland var dýrast 

með kostnað frá 350.000 til 1.867.000 evra.  Í þessum kostnaðarlið kemur Ísland langbest út 

og þar sem orkunotkun og kostnaður orku er eitt mikilvægasta atriðið þegar kemur að rekstri 

gagnavera og fyrirtæki leita í auknu mæli að ódýrum og umhverfisvænum lausnum í rekstri 

þeirra má segja að Ísland sé mjög álitleg staðsetning fyrir gagnaver ef horft er út frá þessum 

tölum. 35 

Ef leigukostnaður húsnæðis er skoðaður í þessum fjórum löndum er samanburðurinn einnig 

hagstæður fyrir Ísland.  Árlegur kostnaður hér á landi er áætlaður frá 378.000 evrum til 

2.016.000 evra á meðan Bretland, Indland og Bandaríkin eru mjög svipuð og leigukostnaður 

reiknast þar frá u.þ.b. 600.000 evrum til u.þ.b. 3.600.000 evra.36  

Í könnun þessari var síðan reiknað með sambærilegum tækjakostnaði hjá öllum 4 löndunum.37 

Ef þessir fjórir liðir eru svo bornir saman er ljóst að árlegur kostnaður við rekstur gagnavers er 

hagstæðastur hér á landi. Launakostnaður starfsmanna er hæstur hér en þar sem aðrir liðir 

voru mun jákvæðari og það sérstaklega orka og leigukostnaður að þá má sjá þá niðurstöðu úr 

könnun PricewaterhouseCoopers að Ísland er ákjósanlegasti staðurinn fyrir rekstur gagnavers. 

                                                           
34 Benchmarking Study on Iceland as a Location for Data Centre Activity. Cost components, bls. 63 - 64. 
35 Benchmarking Study on Iceland as a Location for Data Centre Activity. Cost components, bls. 63 - 64. 
36 Benchmarking Study on Iceland as a Location for Data Centre Activity. Cost components, bls. 65. 
37 Benchmarking Study on Iceland as a Location for Data Centre Activity. Cost components, bls. 66 
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6.1 Tekjumöguleikar Íslands í gagnaversiðnaði 
 

Tekjumörguleikar Íslands í gagnaversiðnaðinum eru enn sem komið er óljósir eða óskýrir. 

Samkvæmt frétt morgunblaðsins árið 2008 komu upplýsingar frá Thor Data Center að einn 

gagnaversgámur gæti skilað 1,5 milljarði króna í gjaldeyristekjur árlega. Því geta 

tekjumöguleikarnir verið gríðarlega miklir. Í sömu frétt kom fram að tekjur af allri stóriðju 

landsins séu taldar nema 80 milljörðum króna og því gætu 55 gagnaversgámar skilað meiri 

gjaldeyristekjum en stóriðja eða 82 milljörðum króna.38 Thor Data Center hefur tvær 

gámaeiningar í dag en starfsmenn þess voru ekki tilbúnir til að gefa upp hver kostnaðurinn við 

slíka tilbúna gámeiningu væri. Eitt er þó víst að þessi atvinnugrein ætti að geta skilað miklum 

gjaldeyri inn í landið. 

  

                                                           
38 Mbl.is: „Thor Data Center gerir raforkusamning“ 
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7 Hvers vegna er Ísland hentug staðsetning fyrir gagnaver 
 

Til að svara spurningunni um hvort Ísland sé samkeppnishæft á þessum markaði þá er 

nauðsynlegt að fara yfir þá kosti sem Ísland hefur uppá að bjóða. Af hverju ættu fyrirtæki að 

hafa gagnaver sín hér á landi? Hvað er það sem heillar gagnaversiðnaðinn? Það eru nokkur 

atriði og sum sem vega meira en önnur. Aðal kostirnir eru orka, veðurfar, staðsetning og 

alþjóðleg tenging. Ég ætla rétta að renna yfir þessi atriði og hvers vegna þau eru svona jákvæð 

fyrir Ísland.  

 

7.1 Orkan 

Orkunotkun gagnavera í heiminum er gríðarleg og mun aukast stöðugt á næstu árum og 

áratugum. Í Bandaríkjunum jókst orkunotkun gagnavera um helming frá árinu 2000 til ársins 

2005 og er þessi aukning talin stafa aðallega af fjölgun og stækkun gangavera á meðan 

orkunotkun stakra eininga jókst aðeins um 5-8%. Á þessum árum fjölgaði gagnaverum í 

Bandaríkjunum frá u.þ.b. 14 milljón netþjónum í rúma 27 milljón netþjóna. 39 

Í könnun Financial Times frá árinu 2007 kom fram að meðal orkunotkun gagnavera í USA sé 

á við 25.000 íbúðarhús og árið 2010 myndu gagnaver nota orku sem jafnaðist á við 10 ný stór 

orkuver. Þrátt fyrir þessa gríðarlegu orkunotkun þá er heildarnotkun stakra netþjóna sjaldnast 

meira en 6% af getu sinni og gagnaver geta verið að nýta allt að niður í 50% af þeirri notkun 

sem það gæti nýtt í raun og veru. Þetta kom fram í skýrslu frá McKinsey & Company í júlí 

árið 2008.40 

                                                           
39 InformationWeek: „Data Center Energy Consumption Has Doubled Since 2000“ 
40 Revolutionizing Data Center Energy Efficiency. Overview, bls. 1. 
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Ísland er mjög vel sett þegar kemur að orkumálum. Við eigum mikið magn af endurnýjanlegri 

orku, jarðhita og vatnsorku sem má framleiða ódýrt á heimsmælikvarða. Vindorka er einnig 

ríkuleg á landinu en hún er þó dýrari til framleiðslu rafmagns. Ísland er einnig eina landið í 

Vestur-Evrópu þar sem mikið magn er af vatnsafli og jarðvarma á samkeppnisverði sem á 

eftir að virkja. Það er aðeins verið að nota brot af mögulegri orku landsins. Gagnaver hér á 

landi geta notast við 100% græna orku. Það þykir mjög mikilvægur kostur þar sem víða hvar 

er verið að krefjast þess að stærstu fyrirtækin eins og Google, Microsoft, Facebook og fleiri 

fari að notast aðeins við endurnýjanlega orkugjafa í stað þess að nota kol svo dæmi sé tekið. 

Þessi umræða og kröfur á fyrirtæki eiga aðeins eftir að aukast og getur leitt af því gríðarleg 

tækifæri fyrir Ísland.41 

 

7.2 Veðurfar 
 

Veðurfar er annar þáttur sem gerir Ísland aðlaðandi fyrir gagnaver. Vegna þess hve lár lofthiti 

er hér á landi er hægt að komast hjá því að nota dýr kælikerfi og í staðinn nýta  fría kælingu 

365 daga á ári. Kuldi og vindur  er ekki eitthvað sem við fögnum oft hér á landi eða horfum 

jákvæðum augum á, en í þessu tilfelli er veðrið svo sannarlega jákvæður þáttur. Eins og ég 

nefndi áðan geta gagnaverin notast við fría kælingu en það felur í sér að nota kalt loft utan frá 

til að kæla búnaðinn. Hægt er að velja nokkrar leiðir eins og beina kælingu með vatni, óbeina 

vatnskælingu með loftflæði, óbeina loftkælingu með því að nota loft-loft varmaskipta eða 

jafnvel beina loftkælingu. Þessir kælikostir geta skipt sköpun í þessum iðnaði en víða vestan 

                                                           
41 Verne Global: „100% Green Energy“ 
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hafs þarf að nota 80W í kælingu búnaðar, fyrir hver 100W sem nýtt eru til að knýja búnaðinn. 

Á Íslandi mætti lækka þessu orkuþörf vegna kælingar niður í 10-20W.42 

 

7.3 Staðsetning og alþjóðleg tenging 
 

Ísland er staðsett mitt á milli Norður-Ameríku og Evrópu og er því mjög hentugur staður til að 

tengjast í báðar áttir. Danice, nýji sæstrengurinn sem tengir okkur við Danmörk og Holland er 

með afkastagetuna 5,1 terabit á sekúndu. Farice-1 sæstrengurinn sem tengir okkur við 

Bretland  hefur afkastagetu upp á 0,72 terabit á sekúndu og hefur starfað án truflana í síðan 

upphafleg uppsetning átti sér stað árið 2003. Einnig er hægt að nýta sér Greenland Connect 

sæstrenginn sem liggur frá Íslandi, til Grænlands og þaðan til Kanda með samtals getuna 1,9 

terabit á sekúndu.43 

En staðsetning Íslands þykir mjög hentug og ekki aðeins vegna þess hve góð staðsetningin er 

til tengingar heldur einnig hversu auðvelt er að ferðast til og frá Íslandi á tiltölulega stuttum 

tíma. En flug frá stórborgum í Evrópu tekur oftast milli 3 - 5 klukkustundir og um 5 - 8 

klukkustundir frá Bandaríkjunum. 

En það hafa margir íhugað hvar sé best að staðsetja gagnaver enda getur það skipt sköpum í 

rekstrinum. Einn þeirra sem skoðaði þetta mál var Ronald Bowman hjá Bowman og Tishman 

Technologies. Bowman hefur starfað sem verkefnastjóri við innsetningu gagnavers í meira en 

100 tilfellum fyrir banka og fjárfestingafyrirtæki. Bowman fjallar um þætti sem að honum 

finnst mikilvægastir og þar á meðal er aðgengi að áreiðanlegri orku, ókeypis kæling, tenging 

sæstrengja, stöðugleiki og öryggi stjórnvalda og borgarbúa og heildarkostnaður eignaréttar. 
                                                           
42 Verne Global: „Free Cooling“ 
43 Verne Global: „Global Connectivity“  
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Einnig mat hann mögulegar aðgerðir guðs eins og náttúruhamfarir og enn fleiri þætti. Eftir að 

hafa vegið alla þætti, það vógu ekki allir þættir jafn mikið, að þá kom Bowman með lista yfir 

helstu 10 lönd til að staðsetja gagnaver sitt á. Í fyrsta sæti var ekkert annað en Ísland vegna 

lágs kostnaðar orku og ókeypis kælingu. Í öðru sæti var Norður – Karólína í Bandaríkjunum 

og í þriðja sæti var Shanghai í Kína. En hér fyrir neðan má sjá listann af löndunum 10 og 

þeim kostum sem hvert land hefur uppá að bjóða.44 

Tafla 7.1 – Topp 10 löndin 
Land, borg Kostur hvers lands 
1. Iceland, Reykjavík Low-energy cost, free cooling 
2. United States, North Carolina Low-energy cost, favorable labor, and fiber optics 
3. China/Vietnam; Shanghai Extraordinary demand and new/diverse fiber optics 
4. Latvia (no city given) Low-cost hydro power, favorable labor 
5. India, Mumbai  Extraordinary demand, favorable labor 
6. Russia, St. Petersburg Favorable telecom, free cooling, favorable labor 
7. Canada, Vancouver Favorable labor, free cooling, favorable telecom 
8. Japan, Tokyo Extraordinary demand, favorable telecom 
9. New Zealand (no city given) Strategic location, green power, favorable labor 
10. United Arab Emirates, Dubai Strategic location, favorable labor, telecom 

 

  

                                                           
44 Information management: „Top 10 Countries To Build A Data Center“ 
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8 Atvinna 
 

Það getur reynst erfitt að finna og skapa ný atvinnutækifæri í dag enda erfiðir tímar sem 

Ísland er að fara í gegnum. Því er mikið horft á það hvort ný fyrirtæki eða nýr iðnaður líkt og 

ganaversiðnaðurinn geti skapað ný störf og bæti úr auknu atvinnuleysi í landinu. Ekki eru allir 

sammála um hversu mörg störf gagnaver skapi og hafa verið margar deilur um það mál. 

Verne Global gagnaverið í Reykjanesbæ hefur gefið frá sér að um 60 – 100 störf skapist við 

rekstur gagnaversins þegar það er fullbúið. Og einnig að um 80 – 150 manns fái vinnu við 

verkefnið á sjö ára byggingartíma þess. Þetta hefur mikið að segja fyrir atvinnumál á 

Suðurnesjum þar sem atvinnuleysi hefur mælst mest þar á öllu landinu. En ef skoðum síðan 

Thor Data Center sem er að vísu mun minna gagnaver en er nú þegar starfandi. Þar vinna 14 

manns í dag sem er ekki há tala.45 

En ef við lítum á minni bæi líka eins og á Hornafirði, þar hefur verið starfsandi áhugahópur 

um gagnaver. Hópurinn hefur unnið að því að fá orku, land og annað sem gagnaver þurfa. 

Einnig hefur þessi hópur farið á ráðstefnur út um allt til að kynna landið fyrir hugsanlegum 

viðskiptavinum. Gagnaver í slíkum bæ gæti skapað um 15 störf, mest iðnaðar- og tæknistörf 

en einnig þarf að hafa sólahrings gæslu á staðnum. Einnig hafa verið vanmetin þau afleiddu 

störf sem geta komið í tengslum við gagnaverin, en viðskiptavinir gagnavera þurfa að koma á 

staðinn og hugsanlegir viðskiptavinir og þessir aðilar þurfa gistingu og þjónustu.46 

Ég tel að það geti verið mjög misjafnt hversu margir eru að vinna við hvert gagnaver. Það fer 

allt eftir því hversu stórt það er og hvernig hugsunin á bak við það er. Til eru gagnaver sem að 

þurfa ekki á mörgum aðilum að halda til að ganga. Þar má meðal annars nefna gagnaver 

Microsoft sem er í kringum 51.000 fermetra að þar þarf aðeins að hafa um 30 manns 

                                                           
45 Eyjan: „Formaður iðnaðarnefndar: Gagnaverið aftur í gang. 100 manns fá atvinnu, 90 milljarða fjárfesting“ 
46 Sjálfstæðisflokkurinn Hornafirði: „Gagnaver í bland“ 
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starfandi. En síðan er Google með svipað stórt gagnaver en þarf á um 200 manns í vinnu við 

það. 47 

Þetta getur því verið misjafnt eftir gerð gagnavera en alltaf munu þau skapa einhver störf. 

Erlendar fjárfestingar geta haft margþætt jákvæð áhrif á íslenskt atvinnu- og efnahagslíf. 

Fyrirtækin geta boðið vel launuð störf, þar sem um háskólamenntuð iðnaðar- og tæknistörf er 

um að ræða og einnig kemur ný þekking inn í landið og fjöldi afleiddra starfa getur skapast í 

kjölfarið. 

       

  

                                                           
47 Computerworld: „Walking the talk: Microsoft builds first major container-based data center“ 

- 29 - 



Háskólinn á Bifröst  Unnur Sigurðardóttir BS ritgerð í Viðskiptafræði  Gagnaver – Samkeppnishæfni Íslands   
 

 

9 Sæstrengur 
 

Fjarskiptastrengur er notaður til að flytja símasamskipti og gagnaflutninga á milli landa. 

Fjarskiptastrengir eru ýmist lagðir á þurru landi, sem er talið einfaldari kosturinn, og 

neðansjávar og er þá kallarður sæstrengur. Sæstrengir þurfa að vera gríðarlega sterkir enda 

mikið sem getur raskað við þeim á botni sjós. Í fyrsta lagi getur verið mikill þrýstingur á 

strengnum í mjög langan tíma. Einnig geta veiðifæri og akkeri farið í strenginn, jarðskjálftar 

og botnskriður geta átt sér stað og ekki má gleyma gráðugum sjávardýrum sem eiga heima 

sjónum. 48  

 
Mynd 9.1 – Sæstrengir 

Heimild: Íslandsstofa. Vefsíða: http://www.islandsstofa.is/resources/images/invest.is/KeySectors/Kaplar.gif 
 
Sæstrengir sem tengjast Íslandi í dag eru fjórir talsins og má sjá hér í mynd 9.1 hvernig 

sæstrengirnir tengjast Íslandi. Sæstrengirnir heita Cantat-3, Farice-1, Greenland Connect og 

Danice. Cantat-3 sæstrengurinn hefur verið í notkun síðan árið 1994 en hann var lagður á 

                                                           
48 Farice: „Tæknin“ 
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milli Kanada og Evrópu. Flutningsgeta hans á þeim tíma var 2,5 Gbit/sek á milli Kanda og 

Evrópu. Cantat-3 var lengi aðal sæstrengur Íslands og Færeyja áður en Farice-1 sæstrengurinn 

var tekinn í notkun árið 2004.49 En þá varð Cantat-3 aðeins notaður sem varastrengur fyrir 

Ísland og Færeyjar. Farice-1 sæstrengurinn tengir saman Ísland, Færeyjar og Skotland. 

Hámarks flutningsgeta Farice-1 er 720 Gbit/sek og því um miklu afkastameiri en Cantat-3.50 

23. júní 2009 tilkynnti síminn samstarfssamning við fyrirtækið Greenland Connect um nýjan 

sæstreng sem er á milli Kanda og Grænlands. Þessi nýi sæstrengur gat fimmfaldað 

bandbreiddina frá Ameríku til Íslands. Aðal ástæðan fyrir hraðaaukningunni var að gögn frá 

Ameríku þurftu ekki að koma við í Evrópu fyrst og síðan til Íslands. Greenland Connect var 

lagður töluvert eftir að Farice og Cantat-3 voru lagðir eða í mars 2009 og var því með alla 

nýjustu tæknina og þann möguleika á að hægt verði að stækka sæstrenginn í framtíðinni.51  

Danice er síðan nýjasti sæstrengurinn en hann liggur frá Íslandi til Danmerkur. En hann var 

tekin í notkun 1. September 2009. Danice er með flutningsgetu upp að 5120 Gbit/sek en hann 

var aðeins settur upp með endabúnað fyrir 100 Gbit/sek flutning í upphafi. Danice 

sæstrengurinn var lagður með það í huga að styðja við rekstur gagnavera á Íslandi og einnig 

til að tryggja öryggi landsins í samböndum til útlanda. Flutningsgeta Cantat-3 sem var eins og 

áður sagði orðinn að varaleið var orðin of lítil. Þegar umræðan byrjaði síðan um gagnaverin í 

kringum árið 2007 og 2008, þá var ljóst að það þyrfti að leggja nýjan sæstreng til að mæta 

kröfum gagnavera um áreiðanleika og flutningsgetu fjarskiptaleiða til og frá landinu. Áætlað 

var að gagnaver myndu byrja að nota sæstrengina árið 2009 og búist við allnokkrum tekjum 

                                                           
49 Wikipedia: „Cantat-3“ 
50 BB: „Hámarks flutningsgeta FARICE-1 er 720 Gb/s“ 
51 Pressan: „Síminn kynnir nýjan sæstreng: Bandbreidd til Ameríku fimmfaldast“ 
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af því. En gagnaverin komu ekki, aðeins er eitt gagnaver starfandi á Íslandi sem þjónar 

erlendum aðilum og er það Thor Data Center. 52 

Frestað var uppbyggingu Verne Global sem átti að vera orðið starfandi árið 2009 en það 

frestaðist um ár vegna bankahrunsins sem varð á Íslandi haustið 2008 og enn hefur ekkert 

orðið að því. Farice gerði samning við Verne Holding í febrúar 2008 um aðgang fyrirtækisins 

að sæstreng Farice og hefur því Farice nú þegar orðið af miklum tekjum sem búist var við. 

Framkvæmdarstjóra Farice, Guðmundi Gunnarsyni, líst ekki á blikuna ef ekki verður fljótlega 

að gagnaveri Verne Global og telur þjóðina og landið geta verið í vondum málum. 

Viðskiptaáætlanir Farice byggja á því að miðlun gagna til og frá landinu stóraukist með 

tilkomu gagnavera. Á Farice hvílir um tugmilljarða króna lán og miða við núverandi notkun á 

sæstrengjunum verður ekki hægt að standa undir því. Hætta er á að ábyrgðinni verði ýtt yfir á 

íslenska skattgreiðendur þar sem íslenska ríkið er að stóru leyti í ábyrgð fyrir þessum lánum.53

  

  

                                                           
52 Alþingi: „Danice-Verkefnið“ 
53 DV: „Símtöl dýrari ef netþjónabú klikkar“ 
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10 Skýrsla um alþjóðlega samkeppnishæfni 2010 – 2011 
 

Skýrsla um alþjóðlega samkeppnishæfni (e. The Global Competitiveness report 2010 - 2011) 

sem kom út fyrir tímabilið 2010 - 2011 tekur saman upplýsingar frá 139 hagkerfum og þar á 

meðal Íslandi. Hún fjallar um samkeppnishæfni hagkerfa á heimsvísu en Ísland situr í 31. sæti 

af þessum 139 hagkerfum á GCI stuðlinum. Í þessari skýrslu sjást greinilega hvar kostir okkar 

og gallar liggja á Íslandi. Þegar allir þættir skýrslunnar eru teknir saman er Ísland í 31. sæti. 

Ef Ísland lendir í 31. sæti eða ofar í undirflokkunum að þá er það talið kostur fyrir hagkerfið 

en aftur á móti ef Ísland lendir neðar en 31.sæti í undirflokkunum er það talið ókostur. Hér 

fyrir neðan eru niðurstöður úr skýrslunni. Þetta er tafla með þeim þremur aðalflokkunum sem 

rannsakaðir voru og tólf undirflokkar þeirra. 

 

Tafla 10.1 - Skýrsla um alþjóðlega samkeppnishæfni niðurstöður 

 Sæti (af 139) Stig (1 – 7) 

Basic requirements 41 5,1 

1st pillar: Institutions 18 5,3 

2nd pillar: Infrastructure 12 5,7 

3rd pillar: Macroeconomic environment 138 2,6 

4th pillar: Health and primary education 4 6,7 

Efficiency enhancers 31 4,6 

5th pillar: Higher education and training 6 5,7 

6th pillar: Goods market efficiency 30 4,7 

7th pillar: Labor market efficiency 7 5,4 

8th pillar: Financial market development 122 3,3 

9th pillar: Technological readiness 4 6,0 

10th pillar: Market size 122 2,4 

Innovation and sophistication factors 20 4,6 

11th pillar: Business sophistication 28 4,7 

12th pillar: Innovation 17 4,5 
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Ef við lítum á þessa töflu nánar þá sjáum við að Ísland er í 41 sæti í fyrsta yfirflokknum sem 

kallast grunnkröfur (e. basic requirements). En ef við lítum á undirflokkana að þá er Ísland að 

standa sig mjög vel í þremur af fjórum flokkunum. Fyrsti flokkurinn er umhverfi stofnanna (e. 

institutions) sem ræðst af lagalegum og stjórnunarlegum ramma sem einstaklingar, fyrirtæki 

og ríkisstjórnir hafa samband innan til þess að mynda tekjur og auð í efnahagslífinu. Gæði 

stofnanna hefur sterk áhrif á samkeppnishæfni og vöxt. Stofnanir þurfa að byggja á trausti, 

heiðarleika, gagnsæi og trúverðugleika. Þótt ýmislegt hafi verið í gangi í efnahagslífi á Íslandi 

og margir orðið uppvísir af ýmis konar  spillingu þá virðist Ísland standa ágætlega á 

heimsvísu.54 

 

Flokkur tvö er innvíði (e. Infrastructure) en þar situr Ísland í 12. Sæti. Þar er verið að skoða 

gæði vega, gæði á framboði raforku, fastar símalínur, GSM áskrifendur og svo framvegis. 

Skilvirk uppbygging tengir landið allt saman og tengir það jafnvel við markað í öðrum 

löndum. Traust og víðtækt fjarskiptanet gerir ráð fyrir hröðu og frjálsu flæði upplýsinga og 

hjálpar fyrirtækjum að taka ákvarðanir með allar þær upplýsingar sem skipta mestu máli. 

Ísland skorar vel í flestum flokkum en það sem dregur það helst niður er laus flugsæti í km. en 

þar lendir Ísland í 83. sæti.55 

 

Flokkur þrjú er það sem dregur Ísland mikið niður en það er þjóðhagslegt umhverfi ( e. 

Macroeconomic environment). Þar er Ísland í næst síðasta sæti eða 138. sæti. Undir þennan 

flokka fellur til dæmis afkoma ríkisstjórnarinnar, verðbólga, ríkisskuldir og fleira. Þetta gefur 

                                                           
54 The Global Competitiveness report 2010 – 2011. Measuring Competitiveness, bls. 4 
55 The Global Competitiveness report 2010 – 2011. Measuring Competitiveness, bls. 4 
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erlendum fjárfestum og viðskiptaaðilum ekki góða sýn á landinu og er ekki freistandi 

viðskiptaumhverfi.56 

 

Flokkur fjögur er heilbrigðis og grunnmenntun  (e. Health and primary education ) og er 

Ísland þar á meðal bestu hagkerfa eða í 4. sæti. Það er mikilvægt fyrir hagkerfi að hafa 

heilbrigt vinnuafl því það getur verið tímafrekt og kostnaðarsamt þegar vinnuafl er veikt eða 

veikburða. Einnig fellur grunnmenntun undir þennan flokk en það skiptir einnig miklu máli í 

sambandi við vinnuafl að hafa fólk sem hefur allavega klárað grunnmenntun í skóla. 

Vinnuaflið er meira undirbúið fyrir vinnuna og hefur meiri tækifæri til að vaxa í vinnu sinni.57  

 

En þá er það næsti aðalflokkur sem að er Skilvirk nýting (e. efficiency enhancers) Þar er 

Ísland í 31. sæti. Ef við lítum á undirflokkana þá er flokkur fimm æðri menntun og þjálfun (e. 

Higher education and training)  og þykir það tvennt mikilvægt fyrir hagkerfi sem vilja fara 

upp virðiskeðjuna. Vinnuafl með góða menntun er meira undirbúið undir breytingar í 

umhverfinu og fylgja því vel eftir. Það er mikilvægt að fólk þróist með hröðum breytingum í 

heiminum og færni starfsmanna sé gott. Þetta atriði er mikilvægt fyrir gagnaversiðnaðinn og 

sýnir að við höfum vel menntað vinnuafl hér á landi sem getur þróað sig áfram í þessari 

atvinnugrein.58  

 

Flokkur sex er skilvirkni vöru á markaði (e. Goods market efficiency) og lendir Ísland í 30 

sæti í þeim flokk. Þetta á við um rétt magn af framboði og eftirspurn vöru og þjónustu, 

                                                           
56 The Global Competitiveness report 2010 – 2011. Measuring Competitiveness, bls. 4 
57 The Global Competitiveness report 2010 – 2011. Measuring Competitiveness, bls. 5 
58 The Global Competitiveness report 2010 – 2011. Measuring Competitiveness, bls. 5 

- 36 - 



Háskólinn á Bifröst  Unnur Sigurðardóttir BS ritgerð í Viðskiptafræði  Gagnaver – Samkeppnishæfni Íslands   
 

 

heilbrigð samkeppni og gott umhverfi til að skiptast á vöru.  Athugað er hvort mikið er af 

reglum og hindrunum sem koma í veg fyrir samkeppni fyrirtækja og þess háttar.59 

 

Flokkur sjö er skilvirkni vinnuafls á markaði (e. Labor market efficiency) en Ísland situr þar í 

7. sæti. Þetta er skilvirkni og sveigjanleiki á vinnuafli sem að gerir fólki kleift að vinna á sínu 

besta sviði. Vinnuaflið sem er til staðar í hagkerfinu er að nýtast sem best. Það þarf að vera til 

staðar sveigjanleiki til að flytja vinnuafl frá einni atvinnustarfsemi til annarrar án mikillar 

fyrirhafnar og kostnaðar. Einnig kemur inn í þetta rekstrarumhverfi karla og kvenna og hversu 

mikið konur taka þátt sem vinnuafl.60 

 

Flokkur átta er þróun fjármálamarkaða (e. Financial market development) og er Ísland mjög 

neðarlega í þeim flokki eða í 122. sæti af þessum 139 hagkerfum. Árið áður var Ísland í 85. 

Sæti af 133 og árið þar áður í 20. Sæti af 134. Ísland hefur því greinilega hrunið niður í 

þessum flokki eftir að efnahagskreppan og bankahrunið skall á. Bankakerfi þarf að vera 

áreiðanlegt og gagnsætt og fjármálamarkaðir þurfa að hafa viðeigandi reglur og eftirlit til að 

vernda fjárfesta og aðra aðila í hagkerfinu. Fjárfestingar í viðskiptum eru mikilvægar fyrir 

framleiðni og mikilvægt er að hafa fágaðan fjármálamarkað sem að starfar vel.61  

 

Flokkur níu er tæknilega reiðubúin (e. Technological readiness) og er Ísland þar meðal efstu 

hagkerfa eða í 4. sæti. Tækni er alltaf að verða mikilvægari þáttur fyrir fyrirtæki til að keppa 

og dafna. Íslendingar eru mjög tæknivæddir og læra fljótt á nýja tækni. Þetta hentar 

gagnaversiðnaðinum mjög vel enda um mikla tækni þar að ræða. Tækni hefur aukið 

                                                           
59 The Global Competitiveness report 2010 – 2011. Measuring Competitiveness, bls. 5 
60 The Global Competitiveness report 2010 – 2011. Measuring Competitiveness, bls. 7 
61 The Global Competitiveness report 2010 – 2011. Measuring Competitiveness, bls. 7 

- 37 - 



Háskólinn á Bifröst  Unnur Sigurðardóttir BS ritgerð í Viðskiptafræði  Gagnaver – Samkeppnishæfni Íslands   
 

 

framleiðni og upplýsingaflæði í fyrirtækjum og ef fyrirtæki ætla í viðskiptasamband við önnur 

lönd þá er hentugast að bæði lönd séu vel tæknivædd í þessum nútíma heimi.62 

 

Flokkur tíu er markaðsstærð (e. Market size) og er Ísland í 122. sæti þar. Ísland er ekki 

fjölmennt land og lendir því kannski neðarlega í þessum flokk. En þarna er verið að líta á 

innlendan og alþjóðlegan markað. Ef gagnaversiðnaðurinn myndi taka kipp að þá myndi 

hugsanlega Ísland fara ofar á þessum lista í framtíðinni.63  

 

Þá er komið að þriðja aðalflokknum en það er nýsköpun og fágaðir þættir (e. Innovation and 

sophistication factors) og er Ísland í 20. sæti í þeim flokki. Ef við skoðum undirflokkana að þá 

er farið yfir þessa báða þætti. Flokkur ellefu  er viðskipta fágun (e. Business sophistication) 

og er Ísland í 28. Sæti þar. Viðskipta fágun stuðlar að meiri skilvirkni í framleiðslu á vöru og 

þjónustu. Þetta eykur framleiðni og eflir þar af leiðandi samkeppnishæfni þjóðarinnar. Fágun 

snertir einnig gæði fyrirtæki í landinu og þær aðferðir sem notaðar eru innan fyrirtækis. 

Hæfileiki til að dreifa valdi á milli sín, umfang markaðssetningar og gæði í framleiðslu vara. 

Ísland stendur sig vel á öllum þessum sviðum.64 

 

Þá e það síðasta flokkurinn sem er flokkur 12 og er nýsköpun (e. Innovation). Ísland er þar í 

17. sæti. Margir af þessum þáttum hér á undan geta bætt hið venjulega líf. En það sem getur 

haft mest áhrif er þessar tækninýjunga sérstaklega þegar litið er til lengri tíma. Í minna þróaðri 

löndum getur tækni sem þegar er til staðar aukið framleiðni í því landi. En í þróuðu löndunum 

sem fylgja tækninni vel eftir er það ekki nóg. Það þarf að koma með einhverja nýung t.d. í 

vörum eða þjónustu til að ná samkeppnisforskoti. Til þess þarf stuðning frá bæði opinbera- og 

                                                           
62 The Global Competitiveness report 2010 – 2011. Measuring Competitiveness, bls. 7-8 
63 The Global Competitiveness report 2010 – 2011. Measuring Competitiveness, bls. 8 
64 The Global Competitiveness report 2010 – 2011. Measuring Competitiveness, bls. 8 
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einkageiranum. Einnig er mikilvægt að fá fjárfestingar í rannsóknir og þróun en það getur 

reynst erfiðara í dag vegna efnahagskreppu og sparnaðar á mörgum sviðum.65 

 

Ísland hefur fallið um sæti núna síðustu 2 ár á alþjóðlega samkeppnisstuðlinum (e. Global 

Competitiveness Index). Árið 2008 - 2009 var Ísland í 20. sæti af 134 löndum, árið 2009 – 

2010 féll Ísland um sex sæti og lenti í 26. sæti af 133 löndum. Og nú árið 2010 – 2011 féll 

Ísland síðan um fimm sæti og lenti í 31. sæti. Það eru aðallega tveir þættir sem að draga Ísland 

niður en það er þjóðhagslegt umhverfi (e. Macroeconomics environment) en þar er Ísland í 

næst síðasta sæti eða því 138. en árið áður var Ísland í 119. sæti. Hinn þátturinn er þróun 

fjármálamarkaða (e. Financial market development) en þar hefur Ísland gjörsamlega fallið. En 

árið 2008 – 2009 var Ísland í 20. sæti, árið á eftir í 85. sæti og nú í 122. Sæti. Það hefur því 

hrunið niður 102 sæti á 2 árum sem er gríðarlegt stökk þar sem aðeins eru í kringum 130 lönd 

sem taka þátt í þessari rannsókn. Efnahagskreppan og bankahrunið hefur því haft mikil áhrif á 

íslenskan markað en það á sína kosti líka. Ísland er með mjög gott mennta- og heilbrigðiskerfi 

en það lendir í 4. og 6. sæti þar á lista. Ísland er í 17. sæti í nýsköpun í viðskiptum (e. 

innovation) og það er meðal efstu hagkerfa í þessari rannsókn sem er tæknilega reiðubúið (e. 

Technological readiness) en það lendir þar í 4. sæti. Viðskiptalífið og vinnuaflið er einnig 

skilvirkt og sveigjanlegt, Ísland er þar í 7. sæti, og allt þetta styrkist með góðu innvíði (e. 

Infrastructure) en þar lendir Ísland í 12. sæti.  

 

  

                                                           
65 The Global Competitiveness report 2010 – 2011. Measuring Competitiveness, bls. 8 
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11 Rannsókn 
 

Eitt af framsæknustu stjórnunartækjum dagsins í dag er hagnýt viðmið (e. benchmarking). 

Hagnýt viðmið auðvelda stjórnendum að taka upp það sem best þekkist annars staðar til að 

bæta eigin rekstur. Viðmiðin geta verið sértæk fyrir ákveðna þætti rekstrar, til dæmis 

samkeppnisviðmið, ferlisviðmið, kaupandaviðmið og fjárhagsleg viðmið eða náð yfir allan 

reksturinn sbr. heildarviðmið. Hagnýt viðmiðun er agað ferli. Skipuleggja þarf framkvæmdina 

og velja viðmið. Eftir samanburðinn er fundin besta lausnin og umbætur innleiddar. Að lokum 

þarf að meta árangurinn. Rannsókn frá PricewaterhouseCoopers eða PwC í Belgíu sem fjallar 

um Ísland sem staðsetningu fyrir gagnaversmarkaðinn er einmitt gerð út frá hagnýtu viðmiði 

og Ísland borið saman við Bandaríkin, England og Indland. 

 

Þegar byggja á gagnaver er lykilatriðið staðsetning. Kostnaður, öryggi, aðgengi, svartími, 

möguleikinn á að vaxa og svo margir aðrir þættir tengjast allir staðsetningu gagnaversins. 

Gagnaver eru farin að þurfa meiri orku og meiri kælingu og þar af leiðandi er land sem bíður 

uppá þessa þætti með ódýrum hætti og með tiltölulega lítil áhrif á umhverfið mjög jákvæður 

kostur. 

 

Í rannsókninni var farið yfir fimm aðal þætti sem skipta máli í staðsetningu gagnavera. Það er 

tækni, fólk, innvíði, pólitískt umhverfi og fjárfestinga þættir. Í mynd 11.1 hér að neðan er 

samantekt af því hvernig þættirnir skiptust á milli landanna fjögurra.   
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Mynd 11.1 - Heildar gæða stig 

Heimild: Benchmarking Study on Iceland as a Location for Data Centre Activity - Invest in Iceland Agency 

PricewaterhouseCoopers 

 

En ef farið er aðeins betur í hvern þátt og byrjað á pólitíska umhverfinu sem er guli liturinn en 

þar skorar Ísland hæst af þessum fjórum löndum eða 8,6 stig á meðan England sem er næst á 

eftir þeim skorar 7,7 stig, Bandaríkin 6,8 stig og Indland 5,5 stig.66  

Í næsta þætti, fólkinu, þá skorar Ísland hins vegar lægst, þar má aðallega benda á þann þátt að 

Ísland er ekki með nægt fólk sem starfar við upplýsinga- og samskiptatækni. Það er þeirra 

helsti veikleiki á þessu sviði. En Bandaríkin eru á toppnum með 9,0 stig, England með 8,1 

stig, Indland  7,6 stig og svo Ísland með 7,4 stig. 67  

 

Næsti þáttur er mikilvægasti þátturinn en það er tæknin. Heildar frammistaða Íslands er mjög 

góð en þegar kemur að alþjóðlegri símaþjónustu standa Bandaríkin og Evrópa mun betur að 
                                                           
66 Benchmarking Study on Iceland as a Location for Data Centre Activity. Qualitative criteria, bls. 54 
67 Benchmarking Study on Iceland as a Location for Data Centre Activity. Qualitative criteria, bls. 55 
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vígi. Niðurstöður þessa þáttar er því Ísland með 7,1 stig, Bandaríkin 8,7, England 8,5 og 

Indland 5,1.68 

 

Ísland stendur á svipuðu stigi og Bandaríkin og England þegar kemur að innvíði. Bandaríkin 

sitja þó á toppnum með 8,2 stig, England rétt á eftir með 8,1, Ísland er með 7,9 stig og Indland 

þó nokkuð neðar með 5,3 stig.69 

 

Ísland skorar 7,4 í fjárfestinga þáttum, England 7,8, Bandaríkin 8,0 og Indland 5,1. Ísland er 

tiltölulega sterkt í þessum flokk. Það eru mörg minni gagnaver starfsandi á Íslandi sem gefa 

hafa jákvæð áhrif en hins vegar er ekkert stórt gagnaver árið 2007 sem getur sýnt fram á að 

þetta virki allt saman. Ekkert laust „pláss“ þ.e. tæknipláss er fyrir erlenda aðila sem þeir geta 

stokkið á, það þarf að vera starfsrækt gagnaver sem getur boðið uppá laust pláss hjá sér. Það 

eru ekkert allir tilbúnir að brjóta ísinn sérstaklega ekki þegar verkefnið er í þessari 

stærðargráðu.70 

 

Heildarstig landanna kemur síðan fram á mynd 11.1 hér að ofan en Bandaríkin eru á toppnum 

með 8,3 stig, England er þar á eftir með 8,1 stig, Ísland er með 7,6 stig og Indland með 5,7 

stig.71 Ísland skorar því lægra en Bandaríkin og England en það er aðallega vegna tengingar 

Íslands við þau lönd. Sá þáttur hefur nú þegar verið lagaður en árið 2009 voru tveir sæstrengir 

teknir í notkun sem juku samband Íslands til muna. En áður en farið verður yfir niðurstöður 

þessarar rannsóknar verður farið yfir SVÓT – greiningu sem kemur einnig fram í rannsókn 

PricewaterhouseCoopers árið 2007.  

                                                           
68 Benchmarking Study on Iceland as a Location for Data Centre Activity. Qualitative criteria, bls. 56 
69 Benchmarking Study on Iceland as a Location for Data Centre Activity. Qualitative criteria, bls. 57 
70 Benchmarking Study on Iceland as a Location for Data Centre Activity. Qualitative criteria, bls. 58 
71 Benchmarking Study on Iceland as a Location for Data Centre Activity. Qualitative criteria, bls. 59 
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Þegar skoðað er styrki og veikleika Íslands sem staðsetning fyrir gagnaver  er nauðsynlegt að 

skoða SVÓT-greiningu. Í SVÓT-greiningu er farið yfir styrkleika og veikleika en einnig ytri 

aðstæður eins og ógnanir og tækifæri. Í rannsókn PricewaterhouseCoopers er sett fram 

SVÓT-greining sem kemur hér fram í mynd 11.2. hér fyrir neðan. 

 
Mynd 11.2 - SVÓT greining.

Heimild: Invest in Iceland. Benchmarking Report by PricewaterhouseCoopers in Belgium 

STRENGTH
• ICT focus

• High ICT diffusion and quality
• ICT clustering
• Private and government 

commitment

• Reliability electrical supply
• World number 1 in energy supply

OPPORTUNITIES
• Green power

• Marketing instrument with high 
future potential along growing 
environmental awareness

• Internationalisation
• International undiscovered 

territory
• Tabula rasa for international 

community enabling 
opportunities for strong 
(business) image/profile building

WEAKNESSES
• Limited ICT workforce base

• Small demographic community
• Low unemployment rate
• However highly skilled and 

qualitative education
• Proof of concept

• Absence of reasonable scale data 
centres and international providers

• International connectivity
• Risk factor in contingency plan 

data centre operators
• Latency issues for North American 

market
• Perception on natural 

disaster risk
• Negative influence on data centers 

location attractiveness

THREATS

• Competition emerging 
countries with low labor 
costs
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Styrkleiki (e. strength) 

Ef við förum betur yfir þessa greiningu og byrjum á sterku hliðum Ísland sem staðsetning 

fyrir gagnaver þar má fyrst líta á upplýsinga- og samskiptatækni (Information and 

communication technologies, ICT). Útbreiðsla og gæði upplýsinga- og samskiptatækni  er ein 

af sterkustu hliðum Íslands. Þegar litið var á langflesta þætti sem tengjast þessum þætti eins 

og notkun íbúa og samkeppnishæfni samfélagsins skorar Ísland hæst í hópnum. Þjóðin virðist 

kunnug tækninni sem er tækifæri sem landið ætti að nýta sér. Ísland býr einnig yfir nægri orku 

og það endurnýjanlegri grænni orku en það eru ekki öll lönd svo vel stæð. Gagnaver þurfa 

líka að tryggja að þær upplýsingar sem eru til staðar í verinu séu öruggar og til sé öryggisafrit 

af þeim ef eitthvað kynni að ske. Þægilegt er að geyma slíkar upplýsingar á ódýrum og 

öruggum stað og hefur Ísland uppá það að bjóða.72 

 
Veikleiki (w. weaknesses) 
 

Ef við lítum á veikleika Íslands þá er ekki nægt vinnuafl í upplýsinga- og samskiptatækninni 

þó þjóðin sé greinilega kunnug tækninni. En hugsanleg ástæða fyrir því gæti verið að íslenska 

þjóðin er nú ekki það stór og einnig getur verið að tækifæri á atvinnumarkaði fyrir slíka 

menntun og starfsemi sé ekki svo mikil þegar litið er á heildar atvinnumarkaðinn. Það er lágt 

atvinnuleysi og menntunarstig þjóðarinnar mjög gott.73 

 

Við gerð rannsóknarinnar var ekki eitt starfrækt gagnaver á Íslandi sem þjónustaði erlenda 

viðskiptavini og því í raun engin sönnun fyrir því hvernig ferlið virkar. Á Íslandi eru fjölmörg 

smærri gagnaver sem þjónusta fyrirtæki á Íslandi en hafa ekki stærðina í það að þjónusta 

erlenda aðila. Það er slæmt fyrir landið að geta ekki sýnt uppá að ferlið virkar, tengingin, 

                                                           
72 Benchmarking Study on Iceland as a Location for Data Centre Activity. Strenghts, bls. 71. 
73 Benchmarking Study on Iceland as a Location for Data Centre Activity. Weaknesses, bls. 72. 
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svartíminn og fleira. Fyrirtæki vilja geta miðað við eitthvað sem þegar er til. En nú í dag er 

Thor Data Center kominn með stóran erlendan viðskiptavin, Opera Software, og því ætti þessi 

hluti að hafa bæst að einhverju leyti. Annar veikleiki Íslands þegar þessi rannsókn var gerð 

árið 2007 var alþjóðleg tenging, en talið var að sambandið við Bandaríkin væri ekki nógu 

öflugt þar sem það þyrfti að fara í gegnum Evrópu fyrst. Í dag hafa bæst við tveir sæstrengir, 

þ.e. Greenland Connect sem er á milli Kanda og Grænlands. En sæstrengurinn gerði það að 

verkum að bandbreidd frá Ameríku til Íslands gat fimmfaldast þar sem gögnin þyrftu ekki 

lengur að koma við í Evrópu. Síðari strengurinn er kallaður Danice en hann tengir Ísland og 

Danmörku saman. Það má því segja að alþjóðlega tengingin sé orðin mun betri en áður var.74  

 

Þegar fólk hugsar um Ísland hugsar það oft um eldgos og flóð og ekki bætti það þegar 

eldgosið í Eyjafjallajökli náði heimsathygli vegna mikillar röskunar á flugi í Evrópu. En þrátt 

fyrir eldvirkni Íslands og tíðar jarðhræringar er Ísland talið ein öruggasta staðsetning 

gagnavera sem völ er á. Það er mikilvægt fyrir Ísland að koma þessum skilaboðum á framfæri 

til sem flestra, í gegnum rannsóknir, tímarit og greinar, þar sem fyrirtæki í leit að staðsetningu 

fyrir gagnaver sitt gætu strikað Ísland fljótt út af listanum ef það telur að um mikla áhættu 

náttúruhamfara sé að ræða á svæðinu.75 

 

Tækifæri (e. opportunities) 

Aðal tækifæri Íslands samkvæmt rannsókn PwC er græna orkan. Næg orka og lár kostnaður 

hennar er gullið tækifæri fyrir Ísland. Það er talið að í náinni framtíð muni gagnaver ekki eiga 

nægilega orku til að halda uppi og kæla búnað sinn en það sínir hversu sterka stöðu Ísland 

hefur í þessum efnum. Ísland getur boðið uppá alhliða lausnir fyrir gagnaver í sambandi við 

                                                           
74 Benchmarking Study on Iceland as a Location for Data Centre Activity. Weaknesses, bls. 72. 
75 Benchmarking Study on Iceland as a Location for Data Centre Activity. Weaknesses, bls. 72. 
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ódýra kælingu, orku og það á umhverfisvænan hátt en það er þáttur sem á eftir að nýtast vel í 

framtíðinni. Samhliða grænu orkunni er kælingin á Íslandi. Vegna þess hve lár lofthiti er hér á 

landi er hægt að komast hjá því að nota dýr kælikerfi og í staðinn nýta svokallaða ókeypis 

kælingu í allt að 365 daga á ári. Þessi kostur getur sparað fyrirtækjum háum upphæðum til 

lengri tíma litið. Ísland gæti skapað nýja ímynd gagnaversiðnaðarins ef erlendir fjárfestar eða 

stórfyrirtæki myndu uppgötva allt það sem Ísland hefur uppá að bjóða. Fyrirtæki gætu auglýst 

þessa nýju staðsetningu og aðferð sína til að stuðla að umhverfisvænni starfsemi og fá 

jákvæða ímynd í leiðinni. 76 

 

Ógnanir (e. threats) 

Helsta ógnun Íslands eru lönd sem bjóða uppá þó nokkuð lægri rekstrarkostnað en Ísland. 

Samkeppni frá löndum eins og Kína og Indlandi hefur vaxið hratt þar sem talið er að það sé 

miklu minni kostnaður að rekar gagnaver þar. Margir eru farnir að gera þau mistök að miða 

verðið út frá sömu gæðum og önnur gagnaver í heiminum. Einnig hefur reynsla sýnt fram á 

það að heildarkostnaðurinn er oft ekki sá sem áætlaður var. Það reynist erfitt að bera saman 

þessi lönd við önnur lönd eins og Ísland þar sem fyrirkomulag verðlagningar er á reiki. 

Viðskiptavinir eru nú þegar farnir að hörfa frá þessum stöðum og vonin er að þetta fréttist 

hratt til sem flestra en þó virðast alltaf einhverjir sækjast í þessa þjónustu og ef þessi lönd 

halda áfram að ná í viðskiptavini geta þeir skapað mikla samkeppni og jafnvel unnið hana.77 

 

Þegar litið er þá á niðurstöður rannsóknarinnar er athyglisvert að skoða veikleika Íslands á 

árinu 2007 en svo virðist sem Ísland hafi bætt sig á ýmsum sviðum. Í dag er orðið eitt 

starfsrækt gagnaver á Íslandi, Thor Data Center, sem að þjónustar erlenda aðila og því má 

                                                           
76 Benchmarking Study on Iceland as a Location for Data Centre Activity. Opportunities, bls. 73-76. 
77 Benchmarking Study on Iceland as a Location for Data Centre Activity. Threats, bls. 77. 

- 46 - 



Háskólinn á Bifröst  Unnur Sigurðardóttir BS ritgerð í Viðskiptafræði  Gagnaver – Samkeppnishæfni Íslands   
 

 

segja að það sé búið að brjóta ísinn í þeim efnum þó þörf sé á fleiri gagnaverum. 

Sæstrengirnir eru orðnir fleiri og sambandið við Bandaríkin til dæmis orðið mun betra en 

áður. Það sem Ísland þarf aðallega að einblína á núna er að eyða öllum sögusögnum um 

jarðskjálfta, eldgos og vandamál við svartíma (e. latency). Það þarf að byggja upp vitund um 

kosti Íslands. Ísland þarf að auglýsa sig á heimasíðum og vefsíðum almennt, koma 

rannsóknum á framfæri sem sína kosti Íslands og fara á ráðstefnur og fundi erlendis þar sem 

hægt er að komast í beint samband við fólk í sama geira. Af öllu að dæma þá virðist hafa 

verið tekið mikið mark á þessari rannsókn hér á Íslandi og farið að ráðum hennar. Allavega 

hefur Ísland styrkt nokkra af þeim þáttum sem lentu í veikleikja listanum. Og það virðist skýr 

stefna um hvernig fyrirtækin auglýsa Ísland á heimasíðum sínum, en það var einmitt minnst á 

það í rannsókninni að best væri ef það væri ein sterk auglýsingaleið þar sem helstu kostir 

Íslands eru áberandi og má sjá svipaðar vefsíður sem byggja upp á því sama hjá Thor Data 

Center, Verne Global og Invest in Iceland svo dæmi sé tekið.78 

 

  

                                                           
78 Benchmarking Study on Iceland as a Location for Data Centre Activity. Address investor issues, bls. 80 - 81. 
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12 Niðurstöður 
 

Sú rannsóknarspurning sem höfundur lagði upp með í byrjun ritgerðar er svo hljóðandi: 

„Er Ísland samkeppnishæft öðrum löndum á gagnaversmarkaði?“ 

Í inngangsorðum þessarar ritgerðar kom fram að markmiðið væri að komast að því hvort 

Ísland væri samkeppnishæft á gagnaversmarkaðnum. Ísland hefur greinilega uppá margt að 

bjóða fyrir þennan iðnað. Kalt veðurfar gerir það að verkum að hægt sé að notast við svo 

kallaða ókeypis kælingu. Ísland er fullt af endurnýjanlegri orku en gagnaver hér á landi geta 

notast við 100% græna orku á verði sem er samkeppnishæft við aðrar þjóðir. Iðnaðurinn á 

næstu árum þarf að auka notkun á grænni orku til muna þar sem gagnaver í heiminum eru 

farin að losa mikinn koltvísýring og því er spáð að gagnaver verði farin að losa meiri 

koltvísýring en flugvélar árið 2020. Græn gagnaver eru augljóslega framtíðin og þar kemur 

Ísland sterk inn.  

Staðsetning Íslands þykir hentar vel þar sem það situr á milli lykilmarkaða Norður-Ameríku 

og Evrópu. Í dag eru fjórir sæstrengir  sem tengjast Íslandi við umheiminn og flutningsgeta 

Íslands mjög góð. Á Farice hvílir um tugmilljarða króna lán og liggur á að gagnaverin fari að 

nota nýjasta sæstrenginn til að borga upp þá skuld. Samkvæmt Thor Data Center er helsti 

dragbítur gagnvart erlendri samkeppni verðlagning á gagnaumferð um sæstrengi. En það er 

spurning hvort verðlagning lækki með komu fleiri gagnavera.  

Efnahagskreppan hefur sett sitt strik í reikninginn.  Árið 2008 hrundi bankakerfið á Íslandi og 

það má sjá skýrt í skýrslunni um alþjóðlega samkeppnishæfni (e. The Global Competitiveness 

report 2010 – 2011). Þjóðhagslegt umhverfi (e. Macroeconomics environment) og þróun 

fjármálamarkaðarins (e. Financial market) tóku harkalegan skell og féllu niður þó nokkuð 

mörg sæti í rannsókninni á síðustu 2 árum. Ísland hefur þó fjölmarga kosti eins og mennta- og 
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heilbrigðiskerfið, nýsköpun í viðskiptum er rík og vinnuaflið er sveiflukennt og lærir fljótt á 

nýja tækni. Efnahagskreppan hafði líka þau áhrif að vinnuafl er talið ódýrar en áður fyrr og 

gjaldeyrinn lægri. Því getur hentað ágætlega fyrir erlenda fjárfesta að koma inn núna.  

Eldgosið í Eyjafjallajökli setti sitt strik í reikninginn þegar það lamaðu flugumferð í Evrópu 

árið 2010. Þetta hefur valdið því að erlendir fjárfestar og menn innan gagnaversgeirans telja 

að það sé ekki óhætt að staðsetja gagnaver sín á Íslandi. Ef Ísland lendir á lista hjá fyrirtæki 

sem er að leita að staðsetningu fyrir gagnaver sitt og það stendur til hliðar áhætta 

náttúruhamfara þá eru nokkuð góðar líkur á því að Ísland verði strokað út af listanum 

snemma. Jafnvel það snemma að viðkomandi lærir ekki um þá kosti sem Ísland hefur í raun 

og veru uppá að bjóða. Það er því mikilvægt að koma þeim skilaboðum til skila að áhætta 

náttúruhamfara er mjög lítil á Íslandi, mun minni en í Bandaríkjunum, England og Indlandi 

enda ekki um neina fellibyli eða hvirfilvinda um að ræða á Íslandi svo dæmi sé tekið. 

Ég tel að lög og reglugerðir og seinagangur ríkisstjórnarinnar í þessum málum hafi haft mest 

um það að segja að ekki séu fleiri gagnaver staðsett hér í dag. Þegar tækifærið var sem mest 

var Ísland því miður ekki nógu samkeppnishæft við önnur lönd þar sem lög nr. 50/1998, um 

virðisaukaskatt voru ekki í samræmi við breska löggjöf til dæmis. Lögin felast í því að 

virðisaukaskattur skal greiddur jafnvel þó þjónusta gagnavera sé seld úr landi og einnig er 

kvöð á viðskiptavini gagnaveranna að stofna til fastrar starfsstöðvar hér á landi. Það lítur út 

fyrir að engin hafi hugsað um þennan lið fyrr en allt var farið af stað og því hefði þurft að 

breyta lögunum um leið og þetta mál kom upp. En svo var ekki og biðu gagnaver í lengri tíma 

eftir svörum frá ríkisstjórn en það var ekki fyrr en í enda árs 2010 sem alþingi tók málið upp. 

Lögin voru samþykkt en gagnaverin voru farin annað eða búin að fresta komu sinni. Nú í dag 

þarf aftur að byrja að auglýsa Ísland sem staðsetningu fyrir gagnaver og vinna í að fá erlenda 

fjárfesta og stórfyrirtæki til að líta á Ísland sem veglegan kost. Fyrirtæki sáu sér ekki 
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mögulegt að starfa hér á landi á meðan lög og reglur fylgdu ekki öðrum Evrópulöndum en í 

dag ætti það ekki lengur að standa í vegi. 

Í skýrslum og rannasóknum ritgerðarinnar kemur skýrt í ljós að Ísland er meðal topp hagkerfa 

í flestum þáttum. Ísland er tæknivædd þjóð með gott mennta- og heilbrigðiskerfi. Það er samt 

ekki hægt að líta frá því að efnahagskreppan hefur látið finna fyrir sér og hefur því 

þjóðhagslegt umhverfi og þróun fjármálamarkaðarins hrakað mikið sérstaklega síðustu 2 ár. 

En ég tel að þeir þættir muni ekki draga úr eftirspurn þar sem það hentar að því er virðist 

erlendum fjárfestum og gagnaverum að efnahagskreppan hafi farið yfir landið. Það eykur 

samningsstöðu þeirra við fyrirtæki og stjórnvöld og krónan á betri stað en áður.  

Ísland hefur unnið hörðum höndum að styrkja veikleika sína síðan árið 2007 og þarf sú stefna 

að halda áfram. Alþjóðleg tenging í gegnum sæstrengi hefur styrkst til muna en enn á eftir að 

koma almennilega í ljós hvort svartími verði of hægur en það ætti þó að vera komin einhvern 

reynsla á það hjá Thor Data Center. Ísland þarf að byrja að markaðssetja sig aftur sem 

staðsetning fyrir gagnaver og stroka út allar sögusagnir um áhættu náttúruhamfara og sína 

fram á öryggi landsins. 

Ég tel að Ísland sé eitt af bestu löndum í heimi til að standa undir þessari atvinnugrein og þá 

sérstaklega til lengri tíma litið í sambandi við næga orku og veðurfar sem byggir á 

umhverfisvænni starfsemi. Ísland er topp land og ekki spurning að í dag er Ísland meðal 

áhugaverðustu stöðum í heimi fyrir staðsetningu gagnavera. Ég tel að Ísland sé vel 

samkeppnishæft öðrum þjóðum innan gagnaversiðnaðarins. 
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13 Lokaorð 
 

Í þessari skýrslu hefur verið fjallað um gagnaver, starfsemi þeirra og hvort gagnaver á Íslandi 

séu samkeppnishæf erlendum gagnaverum. Það er ljóst að Ísland hefur uppá ýmsa kosti að 

bjóða en að sjálfsögðu er alltaf um einhverja ókosti að ræða líka. Landið er alltaf að verða 

opnara fyrir gagnaverum og það ætti ekki að vera margt sem stöðvar gagnaver frá því að 

koma til Íslands í dag. Ísland er samkeppnishæft öðrum löndum og nú er bara að sjá hvað 

verður fyrir valinu hjá þeim fjölmörgu fyrirtækjum sem eru að leita eftir því að byggja upp 

eða fá þjónustu frá gagnaverum. Það er hraður vöxtur í gagnaversiðnaðinum þannig að ef 

Ísland ætlar að vera með í uppbyggingunni þá þýðir ekki að hika mikið lengur, Ísland missti 

af lestinni fyrir 3 - 4 árum síðan og það má ekki gerast aftur. Það þarf að grípa tækifærin strax 

og helst að ná í þau sjálf. 

Kostir Íslands í rekstri gagnavera liggja að miklu leiti í orkunni sem landið hefur að bjóða. 

Ódýrir endurnýtanlegir orkugjafar, hagstætt veðurfar og virk þróun orkumála hér á landi hafa 

laðað stór nöfn í gagnaversiðnaðinum til landsins og þar sem aukin umræða og athygli er 

vakin á gríðarlegri orkunotkun gagnavera heimsins munu þau í auknum mæli leita til þess að 

staðsetja gagnaver sín þar sem orkan er hrein og ódýr. Þróunin á næsta árum og áratugum 

kallar á breyttar aðferðir og er Ísland í mjög góðri aðstöðu til að vera fremst í flokki þjóða 

innan gagnaversiðnaðarins. Veðurfar Íslands er eins og best verður á kosið ef tekið er mið af 

rekstri gagnavera. Lár lofthiti og kalt veður þýða minni kostnað við kælingu tölvubúnaðar. 

Ég tel að Ísland sé vel samkeppnishæft öðrum þjóðum innan gagnaversiðnaðarins og hafi 

einnig uppá meira að bjóða en fjölmargar þjóðir, sérstaklega þegar litið er til lengri tíma. Um 

leið og uppbygging byrjar aftur á gagnaverunum hér landi eða nýir aðilar koma inn þá er 

líklegt að gagnaversiðnaðurinn muni vaxa mjög ört á Íslandi í framhaldinu. Mikill 

undirbúningur hefur átt sér stað í gegnum árin og er Ísland vel reiðubúið að taka á móti sem 

flestum gagnaverum.  
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