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Samningur um trúnað  

Undirritaðir aðilar að samningi þessum eru fyrirtæki og nemandi.  

Fyrirtæki:  

____Nesfrakt ehf_____________________  

Nemandi:  

____Þórhallur M Lárusson _________  

gera með sér eftirfarandi samning varðandi trúnaðarupplýsingar, í samningi þessum kallaðar  

UPPLÝSINGAR, sem fyrirtækið hefur látið eða mun láta nemanda í té vegna BS/BA ritgerðar  

hans við viðskiptadeild/lagadeild/félagsvísindadeild Háskólans á Bifröst.  

1. Nemandi skuldbindur sig til þess að fara þannig með upplýsingar, að engin hætta sé á því að  

óviðkomandi fái vitneskju um þær.  

2. Nemandi hefur ekki rétt á að nota upplýsingar á annan hátt en ráð er gert fyrir í samningi  

þessum.  

3. Æski fyrirtækið þess, getur það farið fram á það við nemanda, að hann geri grein fyrir því á  

hvern hátt upplýsingum er haldið leyndum fyrir óviðkomandi.  

4. Nemandi skuldbindur sig til þess að láta ekki upplýsingar í hendur neinum þeim sem hann á  

samvinnu við, nema til komi samþykki fyrirtækis.  

5. Nemanda ber að skila upplýsingum til fyrirtækis að notkun lokinni.  

6. Öll meðferð ritgerðar nemanda skal taka mið af samningi þessum, nema um annað sé samið.  

Háskólinn á Bifröst mun halda ritgerðinni leyndri í tvö ár. Undanþegið leynd samnings þessa er  

vinna vegna námsmats, svo og það þegar greinargerðin er send sem fylgiskjal með umsókn hans  

um skólavist.  

Bifröst DD/MM/AA  

 Nemandi         Fyrirtæki  

  

________________________       __________ ________________ 
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Úrdráttur  

Í þessari ritgerð var farið á leit við að sjá hverjir væri inngöngu möguleikar inná geymslumarkaðinn á Íslandi. 

Höfundur hefur verið að skoða geymslur sem þekktar eru erlendis og langaði að skoða hvort  möguleiki 

væri að taka svipaða leið upp á Íslandi, þá í samstarfi við flutningafyrirtækið Nesfrakt ehf. Höfundur þekkir 

vel rekstur og uppgang síðustu ára hjá Nesfrakt og vissi til þess að fyrirtækið hefði mikið húspláss sem ekki 

væri nýtt eins og staðan er í dag. Arnar Ólafsson eigandi hjá Nesfrakt ehf hafði áhuga á verkefninu og var 

því haldið af stað í að meta hverjir væri inngöngumögulega á geymslumarkaðinn á Íslandi. Byrjað var á því 

að kanna framboð og eftirspurn á markaðnum, kom fljótt í ljós að meira var um eftirspurn en framboð og 

sér í lagi utan höfuðborgarsvæðisins. Metin var eftirspurn utan höfuðborgarsvæðis með því að rýna í 

markaðshlutdeild geymsluþjónustna innan höfuðborgarsvæðisins. Niðurstöður benda til þess að tap verði 

á rekstrinum fyrstu 2 árin og hagnað þar eftir. Höfundur telur niðurstöður jákvæðar og verður að öllum 

líkindum farið af stað í að setja á fót BigBox á Íslandi.  
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Ég lýsi því hér með yfir að ég einn er höfundur þessa verkefnis og að það er afrakstur eigin  

rannsókna. Reglum skólans varðandi heimildarefni hefur verið fylgt eftir bestu getu og  

verkefni þetta er að öllu leyti eigið verk og þar sem það á við og er vísað til  

heimilda ef vitnað er í verk annarra. 
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Skýrsluhöfundur 
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Þórhallur M Lárusson  

Viðskiptafræðinemi við Háskólann á Bifröst   
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Trúnaðarfyrirvari  

 

 

Höfundur óskar þess að trúnaði verði gætt fyrir þessa BS ritgerð um inngöngu á geymslumarkað á Íslandi 

þar sem ritgerðin hefur að geyma rauntölur. Óskar höfundur þess að einungis leiðbeinanda og 

prófdómara verði heimilt að skoða ritgerðina.  

 

 

 

 

_____________________________________ 

Þórhallur M Lársson  
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Inngangur 

Hugmynd af gámageymslum kviknaði þegar greinahöfundur var á ferðalagi erlendis. Einnig hafði 

höfundur verið búinn að kynna sér hvaða geymslukostir væri í boði á Íslandi. Mikil aukning hefur verið á 

geymslum síðustu ár og var því prufað að hafa samband á þessa staði til að kanna eftirspurn. Þegar falast 

var eftir geymslum þá var allt bókað, en af því mátti sjá að eftirspurnin er talsvert umfram framboð í 

þessari óformlegri könnun. Var í framhaldi af þessu ákveðið að skoða hvaða möguleikar væru til staðar á 

inngöngu á geymslumarkaðinn á Íslandi. Höfundur þekkir til og hefur unnið hjá flutningsfyrirtækinu 

Nesfrakt ehf. og vissi til þess að húskostur sem þeir búa yfir var ekki nýttur að fullu og því lá næst við að 

reyna að sameina hugmyndina um geymslur og nýta til þess húnæði og flutninga Nesfraktar ehf. til þess 

að hugmyndin kæmi sem  hagstæðast út fyrir báða aðila.  
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Aðferðafræði 

Val á spurningu og rannsóknaraðferð 

Höfundur skýrslunnar þekkir stjórnendur flutningsfyrirtækisins Nesfraktar ehf. (hér eftir Nesfrakt) og 

starfsemi fyrirtækisins í gegnum þá. Höfundur  veit að þær móttökustöðvar sem Nesfrakt er með eru það 

stórar að mikið af því plássi sem er í hverju og einu húsnæði  er ekki verið að nýta. Sú hugmynd kviknaði 

hvort það væri ekki hægt að nýta þetta pláss með einhverjum hætti til að auka tekjustreymið inn í 

fyrirtækið. Fyrirtækið er nú þegar að rukka viðskiptavini flutninga um leigugjald á ósóttum vörum og því 

tilvalið að bjóða upp á slíka þjónustu. Hinsvegar var ljóst að starfsemin mætti ekki raska 

flutningsstarfsseminni og það þyrfti með einhverjum hætti að aðgreina geymslurnar og halda skipulagi 

innan húsnæðisins.  

Þá kom upp sú hugmynd að byggja kassa utan um búslóðirnar en fljótlega kom í ljós að það væri bæði 

ódýrara og öruggara að kaupa gáma sem bæði pössuðu inn í þau vöruhús sem Nesfrakt var með og inn í 

flutningsbílana.  

Í samráði við eigendur Nesfraktar var ákveðið að gera efni sem myndi nýtast þeim með besta hætti. Bæði 

fyrir rannsóknina og á meðan henni stóð var Nesfrakt að ganga í gegnum fjárhagslega 

endurskipulagningu. Ljóst var að Nesfrakt myndi ekki geta fjármagnað hugmyndina fljótlega og var því 

litið til þess að annar aðili myndi fjármagna hugmyndina ef hún yrði að veruleika. Rannsókninni var því 

háttað þannig að hún væri tækifæri Nesfraktar til að fá annan hæfan aðila til að fjármagna og framkvæma 

hugmyndina í samvinnu við Nesfrakt.  

Lýsing á rannsóknaraðferðum og greining gagna 

Allar upplýsingar um rekstur Nesfraktar sem viðkom þessari rannsókn fengust frá forsvarsmönnum 

fyrirtækisins. Stjórnendur Nesfraktar kappkostuðu að svara öllum þeim spurningum sem vöknuðu við 

gerð þessara rannsóknar.  

Við gerð rannsóknarinnar er leitast til að svara eftirfarandi spurningu: „Hverjir eru inngöngumöguleikar 

inn á geymslumarkaðinn á Íslandi?“. Til að svara þeirri spurningu var framkvæmd markaðsrannsókn. 

Leitað var á netinu að mögulegri samkeppni með ákveðnum leitarorðum og á ákveðnum leitarsvæðum til 

að komast í raun um hvaða aðilar væru á markaðinum. Til að greina stærð markaðar og markaðshlutdeild 

hvers aðila var notast við nýjustu ársreikninga um félögin.  

Pantaðir voru ársreikningar af vef Ríkisskattstjóra og var um að ræða, ársreikninga frá árinu 2012. Notast 

var við tölur frá árinu 2011 og 2012 til að greina stærð fyrirtækisins í samanburði við aðra. Af þeim átta 

fyrirtækjum sem fundust á markaðinum og voru beintengdar búslóðageymslum voru tvö sem voru ekki 
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með gilda ársreikninga. Annað fyrirtækið hafði ekki skilað inn ársreikningi þar sem það var stofnað árið 

2013. Hitt fyrirtækið skilaði inn ársreikningi en tilgreinir engar tekjur né gjöld hafi verið árið 2012 og 

engar upplýsingar eru að finna um rekstrarárið 2011 í ársreikningnum.  

Allir ársreikningar nema einn sem greindir voru gáfu ekki upp tekjur heldur rekstrarhagnað, það er að 

segja tekjur að frádregnum gjöldum. Til að ákvarða tekjur var notast við hærri rekstrarhagnaðinn á 

tímabilinu 2011-2012. Notast var við rekstrarhagnað til að meta stærð og markaðshlutdeild. Með því móti 

er verið að stilla væntingum um tekjur markaðarins í hóf og því er arðsemisgreiningin svartsýn útgáfa af 

mögulegum tekjum sem myndi fara til óstofnað fyrirtækis og Nesfraktar.  

Til að áætla tekjur óstofnaðs fyrirtækis þurfti að ákveða markaðsverð geymslnanna sem var fundið út frá 

greiningu á rúmmetraverðum samkeppnisaðila. Nesfrakt er með vörumóttökustöðvar á Akureyri og á 

Egilsstöðum. Á báðum þessum svæðum er engin samkeppni til staðar. Til að áætla tekjur þess svæðis sem 

engin samkeppni er var notast við tekjuáætlun markaðarins, sem kemur fram á bls.15 (sem er öll á 

höfuðborgarsvæðinu) í hlutfalli við íbúafjölda svæðisins. Reiknað var með 120 kílómetra keyrslusvæði 

frá kjarna. Gert var ráð fyrir að því lengra sem íbúar byggju frá vöruhúsi því ólíklegra var að þeir skyldu 

nýta sér geymsluþjónustuna. Formúlan til að ákveða fjölda þeirra sem byggju fyrir utan kjarna var: Fjöldi 

íbúa sem bætist við = Íbúafjöldi staðar * (1 –Fjarlægð frá kjarna / Hámarks fjarlægð frá kjarna). Með þessari 

formúlu er áætlað að minni bæjarfélög sæki þér þjónustu í allt að 120 km. fjarlægð. Formúlan til að ákveða 

hversu margir gámar yrðu leigðir út á svæði var því: Fjöldi gáma = (Áætlaðar tekjur / Markaðsverð) * 

(Fjöldi íbúa svæðis / Fjöldi íbúa stór-Reykjavíkursvæðis) .  

Erfitt var að koma með reiknaða niðurstöðu fyrir vörumóttökuna í Reykjavík og því var valin hlutdeild 

sem þótti vera afar varkár hlutdeild miðað við verð, þjónustu og markaðsaðgerða í samanburði við 

sambærilega þjónustu á markaðinum.   

Ætlunin er að svara spurningunni í samvinnu með forsvarsmönnum flutningsfyrirtækinu Nesfrakt.  

 (Fjölbrautarskólinn við Ármúla, 2014) 
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Uppbygging ritgerðar 

Þar sem rannsóknarspurning ritgerðarinnar miðar að því að greina tiltekna fjárfestingu var notast við 

upplýsingar frá vef Nýsköpunarmiðstöð Íslands (nmi.is) og þá sér í lagi „Gerð viðskiptaáætlana“ til 

stuðnings við uppbyggingu á ritgerðinni. Þar sem ekki er verið að gera hefðbundna viðskiptaáætlun voru 

ákveðin frávik á köflum og uppröðun kafla. Það þótti mikilvægt að lýsa fyrir áhugasömum hvaða tækifæri 

fælust í hugmyndinni og það lýsa hvað væri búið að gera, hvað ætti eftir að gera svo að hugmyndin yrði 

að veruleika og því ferli sem felst í flutningum ferli geymslnanna. Farið var út í að greina stofnkostnað, 

gera birtingaáætlun fyrir markaðsáætlun og rekstraráætlun.  

Afmörkun 

Einungis var skoðaður markaður búslóðageymslna. Ýmsar tegundir af geymslum eru til staðar á 

markaðinum sem tilheyrir ekki geymslu á búslóðum eins og geymslur á bílum, fellihúsum og öðru slíku. 

Slíkar geymslur eru til þess fallnar að þær þurfa ekki að vera frostvarðar. Engin annar er á markaðnum 

sem markaðsetur sig sem búslóðageymslur . 
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Viðskiptalíkan  

Viðskiptalíkan Alexander Osterwalder gefur góða lýsingu á hvernig uppbygging á rekstrinum kemur til með að vera (Alexander Osterwalder, Yves 

Pigneur, ofl., 2010) 
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Lýsing á tækifæri 

Tækifæri á nýjum lausnum fyrir viðskiptavini 

Í þeim tilfellum þegar að fólk er að flytja mikið af sinni í búslóð í einu þá er yfirleitt leigður sendibíll, með 

eða án bílstjóra. Í einhverjum tilfellum þarf fólk að koma hluta búslóðarinnar í geymslu í óákveðinn tíma. 

Í þeim tilfellum hafa einstaklingar þurft að kalla inn greiða hjá vinum og vandamönnum til að pakka allri 

búslóðinni fyrir í flýti inn í flutningsbílinn til að spara sér kostnað. Þegar að búslóðinni er skipt upp eftir 

því hvort hún á að fara í notkun í öðru húsnæði eða að hún á að fara í geymslu þá þarf sendi bíllinn að fara 

á tvo áfangastaði sem oft á tíðum krefst þess að það séu farnar tvær ferðir.  

Engin heildstæð lausn er til staðar á markaðinum í dag. Hægt er að leigja 20-40 feta gáma sem er oft á 

tíðum allt of mikið fyrir litla búslóð og þeir standa á útisvæði og eru því ekki frostvarðir. Hægt er að leigja 

upphitaða bílskúra en þá þarf fyrst að pakka búslóðinni í bíl, svo í geymslu og svo aftur í bíl áður en það 

kemst á áfangastað. Ef fólk vill pakka búslóðinni á staðnum geyma hana á öðrum stað þarf það að gera 

það á vörubrettum. Vörubrettin eru mjög lítil og þannig takmarkast hvað er hægt að setja á þau. Yfirleitt 

er pakkað á brettin á staðnum með aðstoð bílstjóra sem er á tímagjaldi sem er yfirleitt í kring um 18.000 

kr. á klukkutímann (Forsvarsmaður Flutninga og geymslna, 2014).  

BigBox geymslur í samstarfi við flutningsfyrirtækið Nesfrakt býður upp á heildstæða lausn fyrir 

viðskiptavini í sem aðrir á markaðinum bjóða ekki upp á. Í stað þess að fólk þurfi að flýta sér við að pakka 

allri búslóðinni fyrir á staðnum verður læstur gámur sem einungis viðskiptavinur hefur aðgang að settur 

fyrir utan óskað heimilisfang. Þegar að viðskiptavinir vita hvenær búið er að pakka búslóðinni inn í 

gáminn verður gámurinn sóttur og settur í upphitaða geymslu. Ef viðskiptavinir vilja flytja allt í einu og 

jafnvel á milli landshluta er Nesfrakt með allar lausnir fyrir því. 

Tækifæri í rekstri 

Nesfrakt er með þrjár vörumóttökustöðvar á landinu, á Akureyri, Egilsstöðum og í Reykjavík. Hver af 

þessum stöðvum hefur ónotað geymslupláss sem hægt væri að nýta fyrir búslóðageymslur. Nesfrakt og 

BigBox geymslur hafa gert samstafssamning sín á milli til næstu fimm ára. Í þeim samningi kemur fram 

að Nesfrakt hefur því boðið upp á afnot á hluta af þeirra húsnæði og þeirri þjónustu sem fylgir fyrir 40% 

hluta af tekjunum til næstu fimm ára. Út frá þeim samningi hagnast báðir aðilar af hvorum öðrum. 

Nesfrakt fær samstundis aukatekjur inn í fyrirtækið og BigBox minnkar fastakostnaðinn til muna fyrstu 

5 árin á meðan að afskriftir á lántöku klárast.  

Starfsmenn Nesfraktar munu sjá um alla þjónustu við viðskiptavini og þar með talið uppsetningu á BigBox 

gámunum. Sú þjónusta er innifalin í þeim 40% tekjugreiðslum sem fara inn frá BigBox til Nesfraktar. 
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Rekstur BigBox er því afar einfaldur í sniðum, einungis er einn stafsmaður í 25% starfi sem mun sjá um 

bókhald og annað sem viðkemur daglegum rekstri, sem og að fylgja eftir framkvæmdaáætlun 

fyrirtækisins. 

BigBox geymslur og Nesfrakt eru með áætlanir um að kynna hvort annað í auglýsinga og 

kynningastarfssemi. Til að byrja með munu fyrirtækin kynna hvort annað á samfélagsmiðlum á borð við 

Facebook í gegnum sitthvora sjálfstæðu fylgjendasíðunum (e. like page). Þannig má gera ráð fyrir því að 

fylgjendur Nesfraktar verða líklegri til að líka við Facebook síðu BigBox sem og að versla við fyrirtækið. 

Þetta eykur tekjumöguleika umfram það sem er gert ráð fyrir í tekjuáætlun BigBox. Það má nefna að 

fylgjendasíða Nesfrakt hefur í dag tæplega 1,300 fylgjendur (Nesfrakt, 2014). 

Tækifæri á markaði 

Í dag eru átta fyrirtæki á markaðinum sem bjóða upp á búslóðargeymslur. Öll fyrirtækin eru staðsett á 

höfuðborgarsvæðinu. Út frá ársreikningum þessara fyrirtækja er áætlað að þessi fyrirtæki séu með 

rúmlega 100 milljónir á tekjur á ári sem eru beintengdar við búslóðageymslur (sjá viðauka A. 

„samkeppni“). Tekjurnar eru ansi varlega áætlaðar þar sem fimm fyrirtæki gefa ekki upp tekjur í 

ársreikningum heldur einungis rekstarhagnað, eitt af þeim fyrirtækjum gefur einungis upp rekstarhagnað 

eftir afskriftir. Í þeim tilfellum var einungis notast við hærri rekstrarhagnaðinn á tímabilinu 2011–2012 

án þess að gera ráð fyrir neinum gjöldum. Auk þess eru tvö starfandi fyrirtæki á markaðinum sem ekki er 

hægt að greina, annað var stofnað 2012 og hefur ekki enn skilað ársreikningi og hitt hefur verið starfandi 

í rúman áratug en tekur fram að það hafi ekki verið með neinar tekjur, né gjöld. Haft var samband við 

bæði fyrirtækin og þau eru enn starfrækt. 

Þrátt fyrir mikla leit hefur ekki fundist fyrirtæki utan höfuðborgarsvæðisins sem markaðsetur sig fyrir  

búslóðargeymslur. Enginn er því að bjóða upp á geymsluþjónustu fyrir búslóðir í jafn viðamiklum 

þjónustukjörnum og á Akureyri og á Egilsstöðum en báðir þessir staðir eru jafnan kallaðir höfuðstaðir 

síns landshluta. Þjónustukjarnarnir eru mikilvægir fyrir nágrannasveitafélögin í kring þar sem fólk sækir 

í sértækari þjónustu en fyrirfinnst í litlum sveitafélögum eins og flug og heilbrigðisþjónustu og því 

heimsækja sveitungar kjarnann með reglulegu millibili. Ekkert bendir til annars en að einstaklingar og 

fjölskyldur hafa jafnmikla þörf til að geyma búslóð utan af landi eins og á höfuðborgarsvæðinu.  

Ef miðað er við íbúafjölda á stór-Reykjarvíkursvæðinu í samanburði við íbúa á Akureyri og á Egilsstöðum 

og sveitarfélögum í kring kemur í ljós að 14,29% af þeim tekjum sem eru til staðar á höfuðborgarsvæðinu 

eru ónýttar og samkeppnislausar. Miðað við eftirspurn eftir geymsluplássi og áætluðu verði eru það 

tekjur upp á rúmar 10,5 milljónir kr. á ári en þá á eftir að telja mögulegar tekjur sem BigBox geymslur 

gætu tekið í Reykjavík.   
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Með því að bjóða upp á nýjar og einfaldari lausnir fyrir viðskiptavini með lágan rekstrarkostnað og 

samstarf við nokkuð þekkt vörumerki sem er með nokkuð stórann viðskiptahóp, má segja að fyrirtækið 

sé með ákveðið samkeppnisforskot á við aðra á markaðinum. 

 Lýsing á vöru & þjónustu 

Í hnotskurn býður BigBox geymslur viðskiptavinum á að fá BigBox gám að leigu. Gámnum er hægt að 

koma fyrir, fyrir utan heimili viðskiptavina og flytja þá í upphitað húsnæði fyrir lítið verð. Viðskiptavinir 

geta vitjað búslóðarinnar á meðan gámurinn er í geymsluhúsnæði og fá þá persónulega aðstoð eftir 

þörfum. Hægt er svo að flytja gámana, hvert á land sem er.  

BigBox leigugámar 

   

(mk-conteiners, 2014)  

BigBox geymslur býður upp á leigu á einni stærð af BigBox gámum. Eins og gefur að skilja þá er gámurinn 

með mismunandi rúmmál að innan og að utan vegna styrktarbita og einangrunar.  

BigBox 
gámur Að utan 

Að 
innan 

Hæð 2100 1939 

Lengd 2100 1980 

Breidd 2100 1980 

Stærðir í millimetrum 

 Tafla 1. Gámurinn er 7,6 m3 að innan. Gámurinn vegur 250 kg. og hefur burðarþol upp á 2,2 tonn 

(Tölvupóstssamskipti, viðhengi xx).  

Hver geymsla er sinkhúðaður stálgámur. Sinkið virkar sem riðvörn fyrir stálið en stálgámurinn er 

byggður fyrir 20 ára endingu en er með 10 ára ryðgrunarábyrgð. Gámarnir verða keyptir af fyrirtækinu 

Abri-Cabine (e. Container-Solutions) í Frakklandi og fluttir með skipi hingað til lands (Container 

Solutions, 2010). 
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Það helsta sem fylgir með öllum gámum: 

Þéttuð hurð með húni – Þéttuð hurð gerir það að verkum að hvorki ryk né vatn komist í gegnum hurðina. 

Húnninn er eins og venjulegur hurðarhúnn en hann er töluvert þægilegri í notkun en læsing á 

hefðbundnum gámum sem þarf oft á tíðum töluvert afl til að opna eða loka.  

Hurðarstoppari – Hurðarstoppari heldur hurðinni opinni á meðan verið er að flytja í eða úr gámnum. 

Hurðarstopparinn er staðfastur búnaður sem er auðveldur í notkun og mun því ekki koma til með að 

týnast á meðan hann er í útleigu. 

Hurðarlás – Hver og einn gámur er með hurðarlæsingu svo ekki þarf að fjárfesta í lásum fyrir gámanna. 

Lásarnir eru með sitthvorum lyklinum svo BigBox heldur einum og viðskiptavinur hinum. Í 

leigusamningnum mun koma fram að viðskiptavinir munu bera ábyrgð á lyklunum og munu bera kostnað 

á því að skipta um lás ef lykillinn glatast svo ekki sé hægt að komast inn í gáminn þegar gámurinn fer í 

leigu annað.  

Rafvörn – Gámurinn er húðaður með plastblöndu og leiðir því ekki rafmagn. Ef elding eða rafmagn 

annarsstaðar frá lendir á gámnum þá mun það þar af leiðandi ekki hafa áhrif á manneskju sem snertir 

gáminn.  

Gúmmíþétting fyrir samskeyti – Með hverjum gám fylgir gúmmíþétting sem hægt er að setja inn í 

gáminn til að ryk- og vatns þétta gáminn. Gámarnir koma til landsins ósamsettir en samkvæmt 

upplýsingum tekur ekki nema 5 mínútur að setja gámana saman. Það má þó gera ráð fyrir því að það muni 

taka þó örlítið lengri tíma að vatns- og rykþétta þá. Þétting verður sett meðfram öllum hliðum og 

samskeytum við loft. Það verða þó göt meðfram innanverðum botni gámsins, en með því er hægt að koma 

í veg fyrir að vatn komist inn í gáminn og lítið sem ekkert ryk. Gatið mun virka sem einskonar mygluvörn 

ef eitthvað vatn skyldi vera inni í gámnum (Container Solutions, 2010).  

Notagildi gámanna 

Gámarnir eiga að standast alla íslenska veðráttu, en þá má til að mynda nefna vind, vatn, ryk, sand og 

frost. Gámarnir verða auk þess staðsettir í upphituðu húsnæði nær allan leigutímann nema þegar verið 

er að setja í gámanna sem er ekki í nema fáeina sólahringa á öllu leigutímabilinu. Minni „veðrun“ verður 

því á gámunum og því má gera ráð fyrir að þeir endast lengur en gámur sem mundi annars vera hýstur 

úti nær allt árið.   

Utan um hvern sendan gám verður sett seglhetta frá Seglagerðinni Ægir sem mun verja gáminn enn frekar 

fyrir vatni ryki og öðru til lengri tíma. Seglhettan mun einungis vera á gámunum á meðan að hann er 

hýstur úti og verður svo tekinn af þess á milli. Seglhettan er fyrst og fremst hugsuð sem standandi 

auglýsing fyrir BigBox geymslur á meðan á útleigu stendur en virkar samt sem áður sem frekari vörn á 

gámunum. 
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Þjónusta Nesfraktar fyrir BigBox geymslur 

BigBox er með þjónustusamning við flutningsfyrirtækið Nesfrakt til fimm ára. Nesfrakt er öflugt 

flutningsfyrirtæki sem býður upp á daglegar ferðir um allt land. Nesfrakt var stofnað árið 2000 og hefur 

síðan þá boðið upp á fjölbreyttar þjónustuleiðir fyrir viðskiptavini sína. Starfsmenn fyrirtækisins hafa 

mikla reynslu og þekkingu á öllu sem viðkemur flutningum og passar þannig Nesfrakt vel sem 

samstarfsaðili við BigBox. Nesfrakt hefur stækkað ört á undanförnum árum en jafnvægi er að koma á 

reksturinn núna.  

Í samstarfssamningnum kemur fram að Nesfrakt mun sjá um alla þjónustu sem BigBox þarfnast að 

undanskildum stjórnunarkostnaði á félaginu. Nesfrakt tekur 40% af tekjum BigBox leiguþjónustunnar 

auk þess að taka 7.500 kr. fyrir hvern flutning innanbæjar, akstur utanbæjar fer svo eftir verðskrá 

Nesfrakts. Þær tekjur fara þó alfarið til Nesfrakts. 

Miðað við þau tímaverð sem eru í boði á markaðinum er 7.500 kr. fyrir flutning rúmlega helmingi ódýrara 

en það tímaverð sem gengur og gerist en hægt er að halda verðinu svona lágu þar sem ekki þarf að bíða 

eftir viðskiptavinum til að sækja BigBox‘ið. BigBox gámurinn er fyrir utan heimili viðskiptavina og jafnvel 

er hægt að sækja tvö eða fleiri BigBox í sömu ferð ef pláss leyfir í sendibílnum. 

Þjónustu Nesfraktar er skipt í fimm hluta: 

1. Móttaka á geymslu- og flutningspöntunum. 

2. Móttaka greiðslu viðskiptavina og aðstoð við búslóðaraðgang í vöruhúsum.  

3. Flutningur á BigBox geymslum til og frá vöruhúsi um allt land. 

4. Frostfrí og vöktuð hýsing í vöruhúsum Nesfrakts. 

5. Undirbúningur leigugáma fyrir nýja leigjendur. 

Nesfrakt er með alla aðstöðu og mannafla til að bæta þjónustu BigBox geymslna við sína þjónustu. Umfang 

geymsluþjónustu er í eðli sínu ekki mikil þar sem viðskiptavinir eru ekki í sambandi nema að einhverjar 

breytingar séu í vændum. Greinargóðar upplýsingar um þjónustu og verð BigBox geymslna verða á 

heimasíðu BigBox, bigbox.is. Þjónustuferlið að ofan er ákveðin hringrás sem getur byrjað á sitthvorum 

endanum eftir því hvort litið er á að ferlið byrjar með pöntun viðskiptavina eða vinnuferlis en án 

undirbúnings verður engin pöntun afgreidd. 

Undirbúningur gáma 

Pantaðir verða 72 ósamsettir gámar frá fyrirtækinu Container Solutions. Starfsmenn Nesfraktar munu sjá 

um að setja gáminn saman. Starfsmennirnir hafa lent í ýmsu í gegnum tíðina sem hefur gert þá að 

þúsundþjalasmiðum og er því lítið mál fyrir þá að setja saman gámana. Starfsmenn í vörumóttöku 

Nesfrakaktar vinna í ákveðnum törnum þar sem þeir taka á móti vörum frá sendibílum og senda síðan 

aftur út. Á milli tarna hafa starfsmenn tíma til að sinna öðrum verkefnum og geta í slíkum tilfellum sett 
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upp nokkra gáma í röð án þess að það raski vinnudeginum (munnleg heimild: Arnar Þór Ólafsson, 2014). 

Eins og gefur að skilja að eftir að búið er að setja gámana upp þarf ekki að gera það aftur. 

Ef gámur hefur verið leigður þar að undirbúa þá fyrir næsta viðskiptavin. Eftir að gámur hefur verið 

tæmdur  af viðskiptavini þarf að þrífa gáminn að innan. Þá þarf að sópa út þeim óhreinindum sem urðu 

eftir í honum og skúra innan úr gámnum. Ef næsti viðskiptavinur vill fá gáminn sendan til sín þarf að setja 

auglýsingasegl utan um gáminn. Seglið er hannað eins og hetta utan um gáminn sem er fest að neðanverðu 

við gáminn. Líkt og áður sagði hafa starfsmenn Nesfraktar tíma á milli tarna til að sinna þessum 

verkefnum.    

Þjónustuálag á starfsmenn Nesfraktar 

Líkt og áður hefur komið fram munu starfsmenn Nesfraktar sjá um þjónustu við viðskiptavini. Þjónusta 

sem hver og einn viðskiptavinur þarfnast getur verið mismunandi. Þjónustunni má skipta á þrenna vegu, 

upplýsingagjöf á netinu sem yrði á heimasíðu og á Facebook, þjónusta í gegnum síma og persónulega 

þjónustu í vöruhúsum.  

Það er afar mikilvægt að það sé einfaldar en skilvirkar upplýsingar á heimasíðu fyrirtækisins, reynt 

verður með fremstu megni að sjá fyrir vandamál sem gætu komið upp og útbúa „spurt & svarað“ hluta 

innan síðunnar. Meðal annars með að skoða svipað á heimasíðum samkeppnisaðila en að heimfæra það 

yfir á BigBox stíl, einfalt og skilvirkt.  

Það er einungis hægt að hafa takmakaðar upplýsingar inni á Facebook síðu og því verður hún notuð til að 

minna fólk á þjónustu BigBox og útskýra kosti þjónustunnar. Gerð verður ákveðin birtingaáætlun fyrir 

hvað verður notað sem stöðuuppfærslur og hvenær þær uppfærslur verða birtar. Með flestum 

uppfærslum sem verða á Facebook síðu fyrirtækisins verður gert ráð fyrir að vísa fólki inn á heimasíðu 

fyrirtækisins með beinum eða óbeinum hætti eftir því hvernig það á við í hvert skipti. Með þeim hætti 

verður hægt að beina viðskiptavinum að helstu upplýsingagjöf fyrirtækisins sem verður á heimasíðunni, 

bigbox.is. 

Ef hinsvegar fólk vantar upplýsingar utan þess sem kemur fram á heimasíðu er Nesfrakt með 2 

starfsmenn í fullri vinnu við að svara í símann. Þeir ættu að geta svarað öllum þeim spurningum sem gætu 

komið upp. Ef svo er ekki munu þeir vísa á framkvæmdastjóra BigBox geymslna.  

Starfsmennirnir tveir munu einnig taka niður pantanir á gámi og flutning. Þar sem þetta eru starfsmenn 

Nesfraktar og vinna við það daglega að taka á móti þjónustupöntunum eru þeir fullfærir til að sinna því 

hlutverki fyrir BigBox geymslur. Þeir munu einnig geta tekið á móti fyrirspurnum um flutninga á milli 

landsvæða og geta gefið upp verðupplýsingar eftir þörf. 

Helstu ástæður þess að viðskiptavinir gætu haft samband við BigBox má setja upp í ákveðið ferli. 
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1. Spyrja fyrir um þjónustuna 

2. Greiða fyrir þjónustuna 

3. Láta senda BigBox á upprunastað 

4. Láta sækja BigBox gám frá upprunastað og senda til vöruhús 

5. Segja upp leigusamningi og senda gám á áfangastað 

6. Sækja BigBox gám frá afangastað 

Þetta ferli getur að sjálfssögðu verið breytilegt eftir viðskiptavinum þar sem það getur verið mismunandi 

hvað hver og einn vill og veit fyrirfram. Einstaklingar geta verið búnir að kynna sér allar upplýsingar á 

heimasíðu BigBox og þurfa því ekki annað en að bóka BigBox gám. Viðskiptavinur getur í mörgum ef ekki 

flestum tilfellum vitað hvenær hann getur móttekið gáminn og hvenær á að sækja hann til hans aftur 

gáminn í sama símtalinu. Aðrir gætu þurft að hringja aftur vegna frekari upplýsinga en ekki er gert ráð 

fyrir að það sé fleiri en 5 símhringingar á hvern viðskiptavin. Það myndi þýða að þegar fjöldi BigBox gáma 

í leigu nær hámarki er að meðaltali 4,5 símhringingar á dag miðað við 25 opnunardaga í mánuði. 

Forsvarsmenn Nesfraktar segja að svo lítill fjöldi á dag hafi ekki áhrif á núgildandi þjónustu (munnlegt 

heimild Arnar Ólafsson).  

Sömu sögu má segja um greiðslu á þjónustunni. Viðskiptavinir geta valið um hvort þeir kjósa að greiða á 

í vöruhúsi eða þegar sendibílstjóri kemur með gáminn á áfangastað. Ef greitt er í vöruhúsi er verður 

tilbúið eyðublað sem viðskiptavinur fyllir út, starfsmaður tekur svo við greiðslunni og í framhaldinu er 

mánaðarleg færsla á ákveðnum degi í mánuðinum. Bílstjórinn getur einnig gert það sama og getur verið 

með ferðaposa til að taka á móti staðfestingagreiðslu sem er trygging fyrir fyrsta mánuðinn.  

Mismunandi álag getur verið á bílstjórum eftir tímabilum. Áætlað er að fólk þurfi helst að fá gám til 

notkunar eða afhendingar í kringum mánaðarmót. Nesfrakt er með nokkra verktakabílstjóra sem hægt er 

að taka inn í tímabundin verkefni ef þess þarf. Helsta álagið er þó að fara með nýjan gám þar sem bílstjóri 

myndi að öllum líkindum þurfa að fá greiðslu fyrir geymsluþjónustuna. Þegar búið er að tæma gám getur 

viðskiptavinur skilið lykilinn eftir í sérstöku hólfi á gámnum sem starfsmenn Nesfraktar geta vitjað. 

Gámurinn er svo tekin hvenær sem er dags, viðskiptavinur þarf ekki að vera viðstaddur. 

Litlar líkur eru á röskun ef viðskiptavinir vilja vitja sinnar búslóðar á meðan að dvölinni stendur í 

vöruhúsinu. Ef hver og einn viðskiptavinur myndi fara í sinn BigBox gám í hverjum mánuði myndi það 

þýða að innan við 3 heimsóknir yrðu á hverjum virkum degi einhversstaðar af þeim 3 stöðum sem 

vörugeymslurnar eru. Slíkur fjöldi myndi ekki hafa áhrif á þjónustu í vöruhúsi þar sem það tekur u.þ.b. 4 

mínútur samanlagt að sækja BigBox gám fyrir viðskiptavin og setja hann á réttan stað eftir að 

viðskiptavinur hefur lokið heimsókn sinni í hann.  
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Ferli flutninga á BigBox gámum 

Eftir að pöntun um gám hefur borist nota starfsmenn Nesfraktar brettalyftara til að lyfta gámnum og trilla 

gámnum inn í vagninn á sendibílnum. Brettalyftarinn verður eftir í vagninum með gámnum sem eru 

bundin föst við veggfestingar. Sendibílstjórinn keyrir síðan bílinn á áfangastað og hittir þar móttakanda 

gámsins og afhentir honum lyklana af gámnum. Bílstjórinn skilur gáminn eftir á traustum grunni eins og 

stétt eða bundnu slitlagi og keyrir í burtu. Viðskiptavinur pakkar búslóð sinni í gáminn þegar honum 

hentar og hringir síðan í BigBox og biður um á gámurinn verði sóttur. Þegar bílstjórinn kemur innsiglar 

hann gáminn og fær viðskiptavin til að setja undirskrift sína á innsiglið og viðskiptavinur heldur lyklinum 

af gámnum. Bílstjórinn notar aftur brettalyftarann til að trilla gámnum á lyftara bílsins, lyftir gámnum 

með trillunni upp að vagni. Bílstjórinn trillar svo gámnum inn í vagninn og festir hann inn í vagn bílsins 

og keyrir til baka.  

Nesfrakt á nú þegar flutningsbíla sem nýtast við flutninga á BigBox gámunum. Vagnarnir í bílunum sem 

hýsa gámana á meðan á ferðinni stendur eru á milli 6-13,3 metrar á lengd og 2,5 metrar á breidd og 2,5 

metrar á hæð. Bílarnir geta því auðveldlega tekið á bilinu tvo til sex gáma í bílana hverju sinni með seglin 

utan á gámunum. Lyftararnir á bílunum hafa 2,5 tonna burðargetu líkt og brettalyftararnir en gámarnir 

hafa 2,2 tonna hámarksþyngd (Arnar Þór Ólafsson, 2014).  
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Núverandi staða & næstu skref 

Við lok þessara rannsóknar náðust samningar milli BigBox geymslna og Nesfraktar sem tilgreinir 

ábyrgðarhlutverk hvers fyrirtækis gagnvart hinu til næstu fimm ára. Nesfrakt mun sjá um alla þjónustu 

við BigBox og taka 40% af tekjunum auk flutningstekna og BigBox geymslur sjá um alla fjármögnun og 

stjórnunarlegan rekstur af félaginu.  

Öll útfærsla á hugmyndinni er komin og engir vankantar hafa komið upp sem varðar ferli flutninga og 

geymslna. Öll verð eru fundin fyrir stofn- og rekstrarkostnað félagsins og lítið annað eftir en að hrinda 

framkvæmdaáætlun í framkvæmd. 

Það fyrsta sem þarf að gera eftir að fjármagn hefur fengist er að panta gámanna því það tekur tíma að fá 

gámanna til landsins, áætlað er að það taki um það bil tvær vikur að fá gámanna til landsins. Á meðan því 

stendur er hægt að fara í aðra nauðsynlega hluti. Það þarf að tala við Ríkisskattsstjóra og skrá kennitölu 

á félagið. Það þarf að hanna vörumerki og gera grunn að auglýsingum fyrir Facebook, það er fígúrur og 

annað sem hægt væri að skeyta saman til gera myndaauglýsingar. Því næst þarf að gera birtingaáætlun 

fyrir Facebook þar sem er útfært hvenær hvaða auglýsingar eru birtar á Facebook. Oft á tíðum eru 

fyrirtæki með Facebook síðu sem eru ekki er starfrækt. Þannig missir markaðssetningin gildi sitt og lítill 

sem enginn hvati er fyrir einstaklinga að hafa síðuna sem ánægjuefni.   

Grunnhönnun á vefsíðu er nú þegar komin en það þarf að klára hönnunina eftir að hönnun á vörumerki 

er komið. Frekari útfærslu á upplýsingum sem birtast á síðunni fyrir viðskiptavini á eftir að útfæra frekar. 

Framkvæmdastjóri þarf að hafa samband við ISNIC til að panta lénið bigbox.is sem og að finna 

hýsingaraðila vefsíðunnar. Það þarf að hanna auglýsingar fyrir veffréttamiðla Akureyrar. Inni á hverri 

síðu er hægt að sjá hvaða viðmið um stærð og upplausn þarf að vera fyrir hverja auglýsingu. Það þarf að 

semja við forsvarsmenn veffréttamiðlana um tíma birtingarinnar. Mjög mikilvægt er að vera búnir að 

semja útfæra leiguskilmála snemma í ferlinu svo hægt sé að bera það undir sem forsvarsmenn Nesfraktar 

og fá álit frá þeim svo sem fæst vandamál komi upp eftir að leigusala hefjist. Grunnurinn af slíkum 

skilmálum er kominn en það á eftir að skjalfesta þá sem og að útfæra þá. Eftir að gámarnir eru komnir til 

landsins þarf að að setja þá saman svo þeir verða tilbúnir til útleigu. Fyrsti gámurinn sem verður settur 

saman fer niður í Seglagerð Ægis þar sem hannað verður auglýsingaseglhetta utan um gáminn. Þegar 

seglin eru svo tilbúin er hægt að setja þá á vel valda staði sem framkvæmdastjóri hefur fengið leyfi fyrir 

án þess að leggja út kostnað fyrir.  
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Markaður & samkeppni 

Til að átta sig á stærð markaðar og hvaða samkeppni er til staðar á markaðinum var leitað af ákveðnum 

orðum (og beygingar á þeim orðum) á netinu sem passar við markað geymsluþjónustu á Íslandi.  

Leitarstaðirnir 
voru:   Leitarorðin voru: 

Finna.is   Birgðageymsla 

Google.is   Búslóð 

Gularsíður.is   Búslóðargeymsla 

Já.is   Gámar 

Rsk.is   Geymsla  

    Geymslustaður 

    Gæsla 

    Hirðing 

    Hirsla 

  
  Varsla 

Tafla 21. Farið var skipulega yfir hvert og eitt leitarorð inni á hverjum leitarstað fyrir sig nema á vefsíðu 

Ríkisskattsstjóra, rsk.is, þar var einungis leitað af þeim fyrirtækjum sem fundust við leit annarsstaðar (viðauki B.). 
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Niðurstöður leitar 

Nafn 

Póstnúmer 
staðsetningar 

Árni Heiðar ehf. 675 

B.g. Bílakringlan ehf. 230 

Búslóðageymsla Olivers (Gullgeymslan ehf.) 200 

Búslóðageymslan Vörður (KSA Hafnarfjarðar ehf.) 220 

Garðafell ehf. 210 

***Gagnageymslan ehf. 110 

Geymir ehf. 116 

*Geymsla Ásgeirs Eiríkssonar ehf. 801 

Geymsla Eitt ehf. 221 

Geymslulausnir.is (Flutningar og þjónusta ehf.) 221 

Geymslur ehf. 101, 210 

**Geymslusvæðið 221 

*Guðmundur á Hópi ehf. 240 

Hafnarbakki - Flutningatækni ehf. 221 

Íslenska pökkunarfélagið ehf. 108 

***P. Árnason ehf. 110 

ProPack (Pökkun & Flutningar ehf.) 110 

Stólpi ehf. 104 

 

Tafla 1. Taflan sýnir niðurstöður leitar á öllum leitarstöðum. Yfirstrikuð fyrirtæki hafa hætt starfssemi samkvæmt 

RSK.is. *Fyrirtækin leggja áherslu á hýsingu á fellihýsi og bíla, ekki búslóðir. **Fyrirtækið er einungis með opið svæði 

utandyra sem hægt er að geyma á, ekki lokað rými á nokkurn hátt. ***Fyrirtækin tengjast fyrirtækinu ProPack, 

annarsvegar geymsla á skjölum og hinsvegar flutningsþjónusta á milli landa í gegnum þriðja aðila. (viðauki B.) 

Samkvæmt leitarniðurstöðunum þá fundust 18 fyrirtæki. Fimm fyrirtæki hafa verið úrskurðuð gjaldþrota 

síðan árið 2008. Þrjú fyrirtæki eru í sama húsnæði, Flutningar og þjónusta (ProPack) er móðurfyrirtæki 

Gagnageymslunnar ehf. og P. Árnasonar. P. Árnason sér um flutninga á milli landa í gegnum þriðja aðila 

og Gagnageymslan er skjalageymsla fyrir fyrirtæki. Þrátt fyrir að fyrirtækin eru skráð í sama húsnæði og 

eiga hlutdeild í hvort öðru er ProPack er því eina beina samkeppnin af þessum þremur fyrirtækjum þar 

sem þeir sjá um hýsingu á búslóðargeymslum. Tvö  af þessum 18 fyrirtækjum eru að bjóða upp á hýsingu 

á bílum og tjaldvögnum en ekki búslóðargeymslur, það eru Ásgeir Eiríksson ehf., á Selfossi og Guðmundur 

á Hópi, í Grindavík. Samtals eru þá eftir átta fyrirtæki sem eru í samkeppni við BigBox geymslur á 

markaðinum.  

Geymslumarkaðinum má skipta upp í tvo meginhópa, frostvarðar geymslur og ófrostvarðar geymslur en 

það getur skipt máli við geymslu á viðkvæmum og/eða verðmætum hlutum. Hinsvegar er hægt að skipta 

honum í staðbundnar og óstaðbundnar geymslur.  Geymslunum er skipt upp í undirflokka eftir því 

hvernig tegund af geymslum er um að ræða, þær tegundir eru bílskúrsgeymslur, brettageymslur og 

kassageymslur.  
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  Meðalstærð Meðalverð BigBox m3 verð  

Frostvarðar geymslur 6,00 8.905 13.508 

Staðbundnar geymslur 9,98 13.676 11.430 

Geymsla Eitt 14,11 16.900 9.974 

Geymslur 9,23 14.477 13.203 

ProPack 6,60 9.650 11.115 
Óstaðbundnar 

geymslur 2,02 4.133 15.585 

Búslóðageymsla Olivers 2,02 4.500 16.968 

Búslóðageymslan Vörður 2,02 3.500 13.197 

Flutningar & þjónusta 2,02 4.400 16.591 

Ófrostvarðar geymslur 33,02 25.740 5.925 

Hafnarbakki 33,02 26.481 6.096 

Stólpi 33,02 25.000 5.755 

Meðaltal af markaði 12,75 13.113 11.612 

  
m3 kr. kr. 

Tafla R. Taflan sýnir meðalstærðir og meðalverð þeirra geymslumáta sem í boði eru hjá hverju og einu fyrirtæki. Taflan 

sýnir einnig þau verð á geymslum miðað við 7,6 m3 stærð BigBox geymslna. Við þann útreikning var notast við 

nærtækustu tölu eða tölur hverju sinni, . Ekki þarf að greiða virðisaukaskatt á leiguþjónustu og eru verð því án 

virðisaukaskatts. Áætlað verð fyrir hvert BigBox er 14.900 kr. (viðauki C) 

 

Frostvarðar geymslur 

Frostvarðar geymslur eru geta geymt fleiri vöruflokka en þeir sem eru ekki frostvarðir. Nær allir hlutir 

verða fyrir áhrifum af hitabreytingum hvort sem þeir eru úr málmi, viði eða einhverju öðru. Við 

hitabreytingar geta efniseindir þanist út eða dregist saman, áhrifin af þessu geta verið mis mikil í sumum 

tilfellum getur hlotist varanlegur skaði á. Við frost getur viður sprungið og málmílát sem innihalda vökva 

þanist út og getur sprungið. Á Íslandi er algengt að hitastigið sé í kringum frostmark og hitastigið getur 

jafnvel nokkrum sinnum á dag farið sitthvoru megin við 0° á selsíus en það getur ýkt áhrifin enn frekar. 

Frostvarðar geymslur eru í eðli sínu dýrari en þær sem eru ekki frostvarðar það sem það kostar húsnæði 

og upphitun fyrir leigusala. Hér að neðan eru þeir aðilar á markaðinum sem bjóða upp á frostvarðar 

geymslur.  

Staðbundnar geymslur 

Staðbundnar geymslur eru þær sem eru ófæranlegar og ekki er boðið sérstaklega upp á flutning til eða 

frá geymslustaðnum. Þrjár staðbundnar geymslur eru á markaðinum, Geymsla Eitt, Geymslur og ProPack. 

Þær tvær fyrrnefndu eru bílkúrsgeymslur á meðan að ProPack er kassageymsla líkt og BigBox, en 

samkvæmt upplýsingum sem fengust frá fyrirtækinu, fara þeir kassar aldrei út úr húsi.  
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Geymsla Eitt 

Geymsla Eitt ehf. hefur verið starfrækt síðan 2004 og er staðsett á tveimur stöðum í 221 Hafnarfirði, 

Gjáhellu 15 og Steinhellu 15. Geymsla eitt hefur veflénið Geymslaeitt.is og auglýsa á Já.is undir nafninu 

Búslóðageymsla Geymsla Eitt.  

Þjónusta og verð 

Geymsla Eitt býður upp á upphitaðar bílskúrsgeymslur. Bílskúrsgeymslurnar eru í fimm mismunandi 

stærðum en stærðin er á bilinu 7,57 – 22,64 m3. Verðið á geymslunum er á bilinu 9.900 – 24.900 kr.. 

Fyrirtækið býður ekki upp á flutning til eða frá geymslunum. Miðað við framreiknað rúmmetraverð í þeim 

stærðum sem koma næst stærðum BigBox gámanna myndi BigBox geymsla kosta 9.974 kr.  

Upplýsingar úr ársreikningi 

Samkvæmt ársreikningi 2012 var Geymsla Eitt með 11,5 milljónir kr. í rekstrarhagnað árið 2012 en 

rekstrartap upp á 2,4 milljónir árið 2011. Félagið var með óreglulegar tekjur upp á 4,6 milljónir kr. árið 

2012 en engar árið 2011. Mismunur á fjármagnsliðum var jákvætt um 395 þúsund kr. árið 2011 en 

neikvætt um 1,3 milljónir árið 2012. Tap frá rekstri félagsins árið 2011 upp á 2 milljónir kr. en hagnaður 

á árið 2012 upp á 14,8 milljónir. Fyrirtækið borgaði hinsvegar einungis tekjuskatt upp á 17.300 kr. árið 

2011 en engan árið 2012 sem þýðir að uppsafnað tap hefur verið á rekstrinum. Eigið fé félagsins fór frá 

því að vera neikvætt um 5,3 milljónir yfir í jákvætt um 9,5 milljónir. Félagið borgaði niður skuldir upp á 

4,8 milljónir kr. á tímabilinu, félagið skuldar enn 10 milljónir vegna langtímalána. Fyrirtækið hefur átt 

erfitt með að borga starfsmönnum laun en vangoldin laun voru 2,4 milljónir árið 2011 en 1,3 milljónir 

árið 2012 (Geymsla Eitt, 2013). Samkvæmt upplýsing frá endurskoðanda frá fyrirtækinu Deloitte er 

ársreikningurinn það mikið samandreginn og ekki nægar skýringar sem fylgja með að hann telst 

ólöglegur (Eyþór Guðjónsson, 2014).  

Markaðsupplýsingar 

Tekjur eru ekki tilgreindar í ársreikningnum. Til að áætla tekjur og markaðshlutdeild var því einungis 

miðað við hagnað frá rekstri eftir afskriftir árið 2012 en það er sem fyrr segir eftir rekstrarútgjöld og gefa 

því nokkuð svartsýna spá fyrir útkomu BigBox gáma. Félagið er einungis í leiguþjónustu en þó gæti verið 

einhver smávægileg aukaþjónusta sem boðið er uppá sem ekki er vitað um svo geymsluhlutfall 

tekjuáætlunarinnar er 95%. Tekjurnar sem miðað er við er því tæplega 11 milljónir. Markaðshlutdeild 

fyrirtækisins út frá þessum forsendum er því 11,03%. Út frá meðaltalsútreikningum á stærð geymslna og 

verðs (16.900 kr.) er Geymsla Eitt að leigja út 54 geymslur á mánuði. Ef meðalverð BigBox væri notað, 

væri um að ræða 61 geymslu. 
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Geymslur – Self storage center 

Geymslur ehf., Geymslur – Self storage center er staðsett á tveimur stöðum, í Fiskislóð, 101 Reykjavík og 

Miðhrauni 4, 210 Garðabæ. Geymslur eru með veflénið Geymslur.com og auglýsa á Já.is undir nafninu 

Geymslur ehf. Búslóðargeymslur.  

Þjónusta og verð 

Geymslur bjóða upp á upphitaðar bílskúrsgeymslur. Bílskúrsgeymslurnar eru í sjö mismunandi stærðum 

en stærðin er á bilinu 3,75 – 22,60 m3. Verðið á geymslunum er á bilinu 7.334 – 21.000 kr.. Miðað við 

rúmmetraverð í þeim stærðum sem koma næst stærðum BigBox gámanna myndi BigBox geymsla kosta 

13.203 kr.  

Upplýsingar úr ársreikningi 

Fyrirtækið var með 44,3 milljónir kr. í veltu á síðasta ári og er það 70,41% vöxtur frá árinu áður. 

Fyrirtækið skilaði 204,8 milljóna kr. hagnaði árið 2012 en það er tvöfalt meiri en árinu áður. Árið 2012 

var húsnæðið við Miðhraun 4 selt upp á 61,6 milljónir kr. en samkvæmt heimasíðu þeirra er það ennþá í 

notkun. Verðbætur vegna gengismunar nam 97,5 milljónir kr. árið 2012. Fyrirtækið borgaði einungis 262 

þúsund kr. í tekjuskatt árið 2012 og aðeins 56 þúsund árið 2011. Félagið borgaði niður langtímaskuldir 

sínar upp á 624,2 milljónir en efndu til skammtímaskulda sem námu 245,2 milljónum (Geymslur, 2013). 

Ef skammtímaskuldirnar voru efndar til að borga niður langtímaskuldirnar þýðir samt sem áður að 

fyrirtækið hafi náð að borga 219,9 milljónir, en þá er tekið inn í reikninginn bæði sala á Miðhrauni 4 og 

gengismismun. Miðað við að fyrirtækið flokki skuldir sínar sem skammtímaskuldir fyrir árið 2013 þýðir 

að Geymslur ætli sér að borga það niður á árinu.  

Markaðsupplýsingar 

Líkt og Geymsla Eitt eru tekjur Geymslna ekki tilgreindar í ársreikningnum. Til að áætla tekjur og 

markaðshlutdeild var því miðað við rekstrarhagnað frá 2012 en það er sem fyrr segir eftir rekstrarútgjöld 

og gefa því nokkuð svartsýna spá fyrir útkomu BigBox gáma. Miðað við þær forsendur eru Geymslur með 

42,39% markaðshlutdeild. Út frá meðaltalsútreikningum á stærð geymslna og verðs (14.447 kr.) eru 

Geymslur að leigja út 242 geymslur á mánuði. Ef meðalverð BigBox væri notað, 14.900 kr. væri um að 

ræða 232 geymslur. 

Pökkun & Flutningar 

Pökkun og flutningar ehf. er staðsett á Smiðshöfða 1, 110 Reykjavík. Fyrirtækið er með skráð lénið 

propack.is en ProPack er undirnefni félagsins.  
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Þjónusta og verð 

Pökkun & flutningar bjóða upp á að geyma búslóðir í tvennskonar stærðum af kössum, líkt og BigBox 

geymslur. Ólíkt BigBox fara kassarnir aldrei út úr húsi heldur bjóða Pökkun & flutningar upp á að koma á 

staðinn, pakka búslóðinni inn í bíl og pakka því svo aftur inn í viðkomandi kassa. Minni kassinn er 5,7 m3 

á meðan að stærri kassinn er 7,5 m3. Kassarnir bera sama rúmmetraverð eða 1.462 kr. m3. BigBox geymsla 

myndi þannig kosta 11.115 kr..  

Upplýsingar úr ársreikningi 

Rekstrartap var á 2012 upp á 6,8 milljónir og er það töluverð breyting frá fyrra ári sem endaði í 26,8 

milljónir kr. rekstrarhagnaði. Afskriftirnar minnkuðu á tímabilinu en árið 2011 voru afskriftirnar 8,2 

milljónir en einungis 236 þúsund kr. árið 2012. Félagið skilaði 22,3 milljóna kr. hagnaði árið 2011 en tap 

ársins 2012 nam 2,1 milljón kr.. Fastafjármunir jukust um tæplega hálfa milljón var árið 2012 og endaði 

í 18,5 milljónir kr. en á meðal fastafjármuna er eignahald í félögum eins og P. Árnason og Gagnageymslan 

upp á 6,85 milljónir kr.. Eignir félagsins minnkuðu um 9,2 milljónir og var 83,9 milljónir í árslok 2012. 

Skuldir félagsins jukust um 4 milljónir og stóð í 42,8 milljónum í árslok 2012 en á sama tíma minnkaði 

eigið fé um 3,1 milljón og stóð í 41,1 milljón (Pökkun og flutningar, 2013).  

Markaðsupplýsingar 

Tekjur Pökkun & flutninga eru ekki tilgreindar í ársreikningnum. Til að áætla tekjur og markaðshlutdeild 

var því miðað við rekstrarhagnað frá 2011 sem var 26,8 milljónir. Þar sem Pökkun & flutningar eru einnig 

með flutningsþjónustu er einungis gert ráð fyrir að tekjur vegna geymslna sé einungis helmingur af 

tekjunum. Rágerðar tekjur eru því 13,4 milljónir kr. en það gerir 12,45% markaðshlutdeild. Út frá 

meðaltalsútreikningum á stærð geymslna og verðs (9.650 kr.) eru Flutningar og þjónusta að leigja út 116 

kassa á mánuði. Ef meðalverð BigBox væri notað, 14.900 kr. væri um að ræða 75 geymslur.  

Óstaðbundnar geymslur 

Óstaðbundnar geymslur eru þær sem eru færanlegar til og frá viðskiptavini. Í öllum tilfellum eru 

óstaðbundnu geymslurnar vörubretti sem færðar eru í upphitað geymslurými. Vörubrettin eru svokölluð 

Euro bretti sem eru 1,2 m. á lengd og 0,8 m. á breidd. Hægt er að stafla á brettin upp í 2,1 m. á hæð en þá 

rúmar brettið 2 m3. 

Búslóðageymsla Olivers  

Búslóðageymsla Olivers eða Gullgeymslan ehf. er staðsett í Auðbrekku 1, 200 Kópavogi. Samkvæmt 

upplýsingum frá Ríkisskattstjóra hefur fyrirtækið verið starfrækt frá árinu 2005. Fyrirtækið er með skráð 

lén á buslodageymsla.is en þar kemur fram að fyrirtækið hafi starfað frá árinu „1986 við góðan orðstír og 

velgengni sem við eigum dyggum viðskiptavinum að þakka“ (Búslóðageymsla Olivers, 2014). 



Hverjir eru inngöngumöguleikar inn á geymslumarkaðinn á Íslandi? 2014 
 

21 Þórhallur M. Lárusson 

 

Þjónusta og verð 

Búslóðageymsla Olivers býður upp á að geyma vörubretti í upphitaðri geymslu. Hvert bretti kostar 4.500 

kr. á mánuði. Búslóðargeymsla Olivers býður upp á að láta sækja og senda búslóðina fyrir 18.000 kr. á 

tímann. Miðað við rúmmetraverð Olivers myndi BigBox geymsla kosta 16.968 kr.. 

Upplýsingar úr ársreikningi 

Félagið skilaði inn ársreikningi fyrir árið 2012 en í honum kemur fram að engar tekjur né gjöld hafi verið 

á árinu og engar upplýsingar er að finna um rekstrarárið 2011. Einu skýringarnar í ársreikningnum eru 

að „tap félagsins á árinu nam kr. 0.- og að tillögu stjórnar verður það flutt á óráðstafað eigið fé“ og að 

veltufjármunir séu 370.820 kr. (Búslóðageymsla Olivers, 2013). Þar sem engar tekjur eru í félaginu er 

ekki er því hægt að áætla markaðshlutdeild fyrirtækisins. Haft var samband við fyrirtækið í gegnum 

tölvupóst en þá kom í ljós að fyrirtækið er starfrækt og þeir bjóða upp á að hýsa búslóðir á vörubrettum 

í upphituðu húsnæði. 

Markaðsupplýsingar 

Þar sem engar upplýsingar eru að fá úr ársreikningi þá er ekki hægt að meta markaðshlutdeild. Þrátt fyrir 

þátttöku Búslóðageymslna Olivers á markaðinum verður ekki á ætlaðar tekjur og því minnkar áætluð 

stærð markaðarins í heild sinni.  

Búslóðageymslan Vörður 

Búslóðageymslan Vörður eða KSA Hafnarfjarðar ehf. er staðsett í Cuxhavengötu 1 í Hafnarfirði og hefur 

verið starfandi síðan 2013. Fyrirtækið er með skráð lén á geymsluvordur.net, í gegnum já.is en sú vefsíða 

virkar ekki. 

Þjónusta og verð 

Haft var samband við Vörð með tölvupósti sem var ekki svarað en hinsvegar var svarað í símanúmerið 

sem er skráð á fyrirtækið. Samkvæmt upplýsingum sem fengust símleiðis býður Vörður upp á hýsingu á 

búslóðum á vörubrettum. Brettin eru í hefðbundinni stærð líkt og hjá Oliver, 1,2 m. á lengd og 0,8 m. á 

breidd. Hægt er að stafla á brettin upp í 2,1 m. á hæð en þá rúmar brettið 2 m3. Búslóðageymslan Vörður 

er þó ódýrari en Oliver, hvert bretti kostar 3.500 kr. í hýsingu á mánuði. Miðað við rúmmetraverð Varðar 

myndi lítill BigBox geymsla kosta 13.197 kr..  

Upplýsingar úr ársreikningi 

Fyrirtækið var stofnað í október árið 2013 og hefur ekki enn skilað inn ársreikningi (Ríkisskattstjóri).  

Markaðsupplýsingar 

Þar sem engum ársreikningi hefur verið skilað er ekki hægt að meta markaðshlutdeild. Við leit að 

upplýsingum um félagið fannst fyrirtæki sem bar sama nafn og sem starfrækt árið 2006, ekki er vitað 
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hversu margar kennitölur hafa borið sama nafn. Þrátt fyrir þátttöku Búslóðageymslna Varðar á 

markaðinum verður ekki á ætlaðar tekjur og því minnkar áætluð stærð markaðarins í heild sinni.  

Flutningar og þjónusta 

Flutningar og þjónusta ehf. gengur undir tveim nöfnum, annarsvegar Flutningar og þjónusta og hinsvegar 

heitir veflénið þeirra Geymslulausnir.is. Fyrirtækið er staðsett í Kvistavöllum 43, 221 Hafnarfirði.  

Þjónusta og verð 

Líkt og Búslóðageymsla Olivers og Búslóðageymslan Vörður býður Flutningar og þjónusta upp á að geyma 

búslóðir á vörubrettum. Brettin eru 1,2 m. á lengd og 0,8 m. á breidd. Hægt er að stafla á brettin upp í 2,1 

m. á hæð en þá rúmar brettið 2 m3. Hvert bretti kostar 4.400 kr. á mánuði, 100 kr. minna en 

Búslóðageymsla Olivers. Flutningar og þjónusta býður upp á að láta sækja og senda búslóðina fyrir 

tímagjald sem er 18.000  á klukkutímann. Miðað við rúmmetraverð Flutninga og þjónustu myndi lítill 

BigBox geymsla kosta 16.591 kr.. 

Upplýsingar úr ársreikningi 

Flutningar og þjónusta ehf. var með 8,6 milljónir kr. í tekjur árið 2012 og 5,3 milljónir kr. árið 2011. 

Tekjurnar hafa þannig aukist um 32,33% á milli ára. Öll rekstargjöld sem listuð eru jukust einnig á  

tímabilinu um 44,2% og var 9,4 milljónir árið 2012. Tap ársins var 88 þúsund kr. en það 61 þúsund árið 

2011. Félagið borgaði þó tekjuskatt árið 2011 sem hljóðaði upp á 64 þúsund kr. en engan 2012. Eignir 

félagsins minnkuðu á tímabilinu um 1,8 milljónir og enduðu í 2,2 milljónum kr. (Flutningar & þjónusta, 

2013).  

Markaðsupplýsingar 

Meðaltekjur félagsins á árunum 2011 til 2012 eru notaðar til að áætla hlutdeild á markaðinum í 

samanburði við önnur fyrirtæki. Meðaltekjur félagsins eru 8.133.844 kr. en til að stilla tekjuvæntingum 

BigBox í hóf er einungis gert ráð fyrir að félagið taki inn 50% af sínum tekjum í gegnum 

geymsluþjónustuna og restin væri flutningur. Miðað við það er gert ráð fyrir geymslutekjum upp á rúmar 

4 milljónir og markaðshlutdeild upp á 4,12%. Út frá meðaltalsútreikningum á stærð geymslna og verðs 

(4.400 kr.) eru Flutningar og þjónusta að leigja út 77 vörubretti á mánuði. Ef meðalverð BigBox væri 

notað, 14.900 kr. væri um að ræða 23 geymslur. 

Ófrostvarðar geymslur 

Ekki allir hlutir krefjast þess að vera við jafnt hitastig, sumir hlutir skaðast ekki við að fara í frost. 

Einhverjir aðilar geta verið með þannig geymsluhluti að þeir geta verið í frosti. Ófrostvarnar geymslur 

getur þannig verið ódýr kostur fyrir þá aðila sem eru með mikið af slíkum hlutum sem þurfa að fara í 

geymslu. Þau fyrirtæki sem bjóða upp á slíkt hér á landi eru að bjóða upp á 20 - 40 feta gáma til leigu sem 



Hverjir eru inngöngumöguleikar inn á geymslumarkaðinn á Íslandi? 2014 
 

23 Þórhallur M. Lárusson 

 

staðsettir eru á útisvæði. Þar sem BigBox geymslurnar eru margfalt minni en 20 feta gámarnir (33 m3) 

verður einungis miðað þá stærð en ekki 40 feta gámanna. Tveir aðilar á markaðinum bjóða upp á 

geymslugáma en þeir eru eftirtaldir: 

Hafnarbakki 

Hafnarbakki - flutningstækni ehf. er dótturfyrirtæki Gámaþjónustunnar og var stofnað árið 1992. 

Hafnarbakki er með lénið hafnarbakki.is og eina fyrirtækið á markaðinum sem er með vörumerki sitt á 

Já.is. 

Þjónusta og verð 

Hafnarbakki býður 20 feta gám til leigu á 26.481 kr. á mánuði. Miðað við rúmmetraverð 20 feta gáma í 

samanburði við BigBox gámanna myndi BigBox geymsla kosta 6.096 kr. Hafnarbakki býður upp á flutning 

á gámunum sem er 17.068 kr. á tímann. Hafnarbakki býður einnig upp á sölu og leigu á vinnuskúrum, 

salernum, sorppressum og ýmislegu öðru tengt iðnaði.  

Upplýsingar úr ársreikningi 

Hafnarbakki gefur ekki upp tekjur heldur hagnað fyrir afskriftir. Árið 2012 var rekstrarhagnaðurinn 52,3 

milljónir en það er 16,5 milljóna kr. lækkun frá fyrra ári eða 68,8 milljónir árið 2011. Afskriftirnar voru 

52,4 milljónir árið 2012 og 51 milljón árið 2011. Mismunur á vaxtatekjum og vaxtagjöldum er neikvætt 

bæði árin, 57,8 milljónir árið 2012 og 78,9 milljónir árið 2011. Það þýðir að tap var bæði árin, 46,2 

milljónir árið 2012 en það er 1,3 milljónum minna en árinu áður. Eignir félagsins eru verulegar en þær 

hljómuðu upp á 1,1 milljarð árið 2011 en þær jukust um 140 milljónir á milli ára. Eigið fé hækkaði um 

35,6 milljónir kr. á milli ára en það stóð í 145,2 milljónum í árslok 2012. Líkt og eignirnar eru skuldir 

félagsins einnig verulegar eða tæplega 1,3 milljarðar árið 2012. Það var skuldaaukning frá árinu áður um 

387 milljónir kr. (Hafnarbakki - Flutningstækni, 2013). 

Markaðsupplýsingar 

Hafnarbakki gefur ekki upp rekstartekjur en það gefur upp rekstrarhagnað fyrir afskriftir, miðað er við 

hærri töluna sem er 68,8 milljónir fyrir árið 2011. Þar sem fyrirtækið er með ýmsa aðrar vörur og 

þjónustu er áætlað að um 40% af tekjunum fari í búslóðageymslur. Það þýðir 27,31% markaðshlutdeild. 

Út frá stærð gáma og verðs (26.481 kr.) er Hafnarbakki að leigja út 87 gáma á mánuði undir búslóðir. Ef 

meðalverð BigBox væri notað, 14.900 kr. væri um að ræða 154 geymslur. 
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Stólpi 

Þjónusta og verð 

Stólpi býður 20 feta gám til leigu á 25.000 kr. á mánuði. Miðað við rúmmetraverð 20 feta gáma í 

samanburði við BigBox gámanna myndi lítill BigBox gámur kosta 5.755 kr. og stór BigBox gámur myndi 

kosta 8.661 kr. Stólpi býður upp á flutningsþjónustu fyrir 18.320 kr. á tímann.  

Upplýsingar úr ársreikningi 

Samkvæmt ársreikningi er einungis gefinn upp rekstrarhagnaður fyrir afskriftir í stað tekna. 

Rekstrarhagnaður var 5,5 milljónir kr. árið 2011 og niður í 4,5 milljónir kr. í árslok 2012. Mismunur á 

fjármagnstekjum og fjármagnsgjöldum var neikvæður bæði árin, 916 þúsund kr. árið 2011 og 

mismunurinn jókst um 224 þúsund kr. á milli ára. Hagnaður ársins 2011 var 2,5 milljónir kr. en 

hagnaðurinn lækkaði niður í 785 þúsund árið 2012. Eignir félagsins voru 25,5 milljónir króna árið 2011 

og hækkuðu upp í 36,8 milljónir árið 2012 en félagið keypti fasteign upp á 19,3 milljónir kr. Skuldir 

félagsins hækkuðu Handbært fé hækkaði frá ársbyrjun 2011 til ársloka 2012 um tvær krónur (Stólpi, 

2012).  

Markaðsupplýsingar 

Þar sem félagið gefur ekki upp tekjur er miðað við hærri rekstrarhagnaðinn á tímabilinu sem er upp á 5,5 

milljónir kr. árið 2011. Þar sem félagið er að bjóða upp á flutning og geymslu fyrir annarskonar starfsemi 

en búslóðargeymslur er einungis gert ráð fyrir að 50% af tekjunum fari í búslóðageymslu. Þannig eru 

tekjurnar 2,7 milljónir en það gerir 2,71% markaðshlutdeild. Út frá á stærð gáma og verðs (25.000 kr.) er 

Stólpi að leigja út 9 gáma á mánuði undir búslóðir. Ef meðalverð BigBox væri notað, 14.900 kr. væri um 

að ræða 15 BigBox geymslur. 

Samantekt af markaði 

Markaðurinn samanstendur af tveim víddum staðbundnar og óstaðbundnar og í fjórum flokkum þar að 

segja frosnum óstaðbundnum, ófrosnum staðbundnum, frosnum staðbundnum og ófrosnum 

óstaðbundnum. Fyrirtækin bjóða upp á mjög svipuð verð og þjónustu innan hvers flokks. Mismunandi er 

hvort hvaða upplýsingar koma fram á ársreikningunum, það er að segja ef ársreikningarnir eru yfir höfuð 

til staðar. Hlutdeild hvers fyrirtækis er afar mismunandi á markaðinum og virðist ekki fylgja neinum 

einum markaði frekar en öðrum,  ófrost-stað, ófrost-óstað, frost-stað og frost-óstað 

Staðbundnar geymslur 

Í staðbundnum geymslum er rúmmetraverið á bilinu 1.302 kr til 1.737 kr. og meðal rúmmetra verðið er 

1.504 kr. Bílskúrsgeymslurnar Geymsla Eitt og Geymslur bjóða ekki upp á flutning til og frá geymslu og 

þarf þá þriðja aðila til að flytja á milli. Pökkun & flutningar býður upp á flutninga eins og nafnið gefur til 
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kynna en en þjónustan er jafn óskilvirk og bílskúrsgeymslurnar. Þrátt fyrir að vera með kassa fyrir 

hýsingu á búslóðinni fara þeir kassar ekki út fyrir hús. Viðskiptavinur þarf því að borga jafn mikið fyrir 

flutning og áður og pakka sömu búslóðinni tvisvar við að koma henni í geymslu.  

Ársreikningar fyrirtækjanna gefa til kynna að fyrirtækin séu misvel stætt. Geymslur eru mjög vel settir 

en þeir náðu að greiða niður samtals 219,9 milljónir árið 2012 og ætlar sér að greiða niður skuldir upp á 

245,2 milljónir árið 2013. Geymsla Eitt er að rétta úr kútnum þar sem félagið náði að greiða niður skuldir 

upp á 4,8 milljónir og eigið fé þeirra jókst um 14,8 milljónir. Félagið virðist þó ennþá vera í vanda þar sem 

uppsafnað tap er á rekstrinum og vangoldin laun eru til staðar annað árið í röð. Pökkun & flutningar eru 

í vanda þar sem að rekstrartap var upp á tæpar 7 milljónir en það er rúmlega 33 milljóna kr. breyting á 

milli ára. Fastafjármunir jukust um hálfa milljón á meðan að eignirnar minnkuðu um 9,2 milljónir, 

skuldirnar jukust um 4 milljónir og eigið fé minnkaði um 3,1 milljón. 

Staðbundnar geymslur eru með um 65,92% markaðshlutdeild miðað við áætlaðar tekjur en það gerir 372 

gámar. Þær tölur geta verið stórkostlega vanmetnar. Ef til að mynda að Geymslur nær að borga af sínum 

skammtímaskuldum með tekjum má áætla að tekjurnar séu 5,8 sinnum meiri en þá eru Geymslur að leigja 

út um 1.370 á meðan að gert er ráð fyrir að geymslurnar á öllu höfuðborgarsvæðinu séu 564 talsins.  

Óstaðbundnar geymslur 

Óstaðbundnar geymslur kosta á bilinu 1.736 kr. til 2.233 kr. rúmmetraverðið og meðaltalið er 2.051 kr.. 

Geymslurnar eru í öllum tilfellum vörubretti sem staflað er á. Vörubrettin eru 3,7 sinnum minni en BigBox 

geymsla.  Þrjú fyrirtæki eru á markaðinum en aðeins eitt þeirra skilaði inn gildum ársreikningi fyrir árið 

2012.  

Það fyrirtæki er Flutningar & þjónusta sem er eina fyrirtækið á markaðinum sem gefur upp tekjur en það 

virðist vera að fara hallandi fæti, þrátt fyrir að tekjurnar hafi aukist þá hafa gjöldin farið umfram tekjur 

um 1,2 milljónir en eignir félagsins hafa minnkað um 1,8 milljónir. Búslóðageymsla Olivers var ekki með 

neinar tekjur né gjöld fyrir árið 2012 þrátt fyrir velgengnina sem þeir tilgreina á heimasíðu sinni. Það má 

gera því ráð fyrir að fyrirtækið hafi einungis tekið inn svartar tekjur það árið miðað við að þeir hafa verið 

starfandi bæði fyrir og eftir árið 2012. Búslóðageymslan Vörður hefur enn ekki skilað inn ársreikningi.  

Þar sem tvö af þremur er með fyrirtækjum flokksins er ómögulegt að áætla markaðshlutdeild né hversu 

margir gámar geta verið á markaðinum. En það má gera ráð fyrir að markaðshlutdeildin sé þó nokkuð 

meiri en það sem Flutningar & þjónusta er með.  

Ófrostvarðir gámar 

Tvö fyrirtæki bjóða upp á ófrostvarða gáma og einungis munar 45 kr. í leigu á rúmmetrann en 

Hafnarbakki leigir gáma á 802 kr. á rúmmetrann á meðan að gámurinn hjá Stólpa kostar 757 kr. á 

rúmmetrann. Fyrirtækin bjóða bæði upp á flutning á gámum fyrir nær sama tímagjaldið. 



Hverjir eru inngöngumöguleikar inn á geymslumarkaðinn á Íslandi? 2014 
 

26 Þórhallur M. Lárusson 

 

Hafnarbakki er stórt fyrirtæki með mikið af eignum. Félagið virðist þó ekki vera að ganga nógu vel því 

þrátt fyrir að aukning var á eignum og eigið fé þá voru skuldir félagsins 211,4 milljónum umfram það. Auk 

þess var tæplega 50 milljóna kr. tap bæði 2011 og 2012. Árangur Stólpa virðist einnig vera að fara örlítið 

dvínandi en rekstrarhagnaður félagsins minnkaði um 1 milljón kr. á milli ára og skuldir jukust umfram 

eignum um 1,2 milljónir.  

Stór munur er á stærð þessara félaga en ef bara er miðað við eignir er Hafnarbakki næstum því 36 sinnum 

stærri en Stólpi. Miðað við útreikninga eru félögin saman með 30, 02% af markaði höfuðborgarsvæðisins 

en það er 372 gámar. Ekki er vitað hvort boðið sé uppá ófrostvarðar staðbundnar geymslu, þar sem ekki 

er stefna tekin á þann markað þá er það látið liggja milli hluta.   

  



Hverjir eru inngöngumöguleikar inn á geymslumarkaðinn á Íslandi? 2014 
 

27 Þórhallur M. Lárusson 

 

Verð á BigBox & útreikningar 

Til að ákveða markaðsverð fyrir BigBox geymslurnar var notast við  að hámarka fjölda gáma miðað við 

stærð markaðar og fjölda þeirra gáma sem eru pantaðir. Miðað er við tekjur markaðarins og raunhæfa, ef 

ekki svartsýna möguleika sem BigBox geymslur hefur að ná markaðshlutdeild eftir mismunandi svæðum, 

formúla útreikninga er eftirfarandi: Fjöldi gáma = (Áætluð stærð markaðs / Markaðsverð) * (Fjöldi íbúa 

á svæði / Fjöldi íbúa á stór-reykjavíkursvæði) * Hlutdeild svæðis. þegar allt er tekið til alls er gert ráð 

fyrir að alls er gert ráð fyrir að 7o gámar verði í útleigu og markaðurinn hefur mettað sig eftir um tveimur 

árum eftir að stofnun, ef miðað er við að markaðsverðið sé 14.900 kr.  

Þegar það verð er miðað við verðupplýsingar frá töflu R kemur í ljós að það verð er ódýrara en meðalverð 

þess markaðar sem BigBox er að miða sig við. BigBox geymslur myndi flokkast sem óstaðbundin og 

frostvarin geymsla en á þeim markaði er einungis verið að bjóða upp á vörubretti sem flutnings og 

geymslumáta.  Þegar brettaverðin eru framreiknuð að 7,6 m3 stærð BigBox á eru verðin því á bilinu 

13.197 til 16.968 kr. og meðaltalsverðið er 15.585 kr.. 

Samkvæmt því er BigBox geymslur að bjóða upp á lægra verð, betri geymslur og betri þjónustu en sá 

markaður sem verið er að miða við. Geymslurnar eru gámar í stað bretta, gámarnir eru sterkari og verja 

búslóðina betur. Einnig er ákveðin virðisaukning fyrir viðskiptavini að getað sett í gámana á sínum hraða 

í stað þess að berjast við hátt tímaverð flutningsþjónustunnar. Ef miðað er einnig við flutningsverðið þá 

kostar 18.000 kr. klukkutíminn á flutningsbíl við að pakka og flytja búslóð á milli staða. Það kostar 

hinsvegar einungis 15.000 kr. flytja BigBox til og frá viðskiptavini. 14.900 kr. leigugjald og 15.000 kr. 

flutningskostnaður ætti því að vera afar samkeppnishæf verð í Reykjavík og á þeim svæðum þar sem 

engin auglýst samkeppni er, Akureyri og á Egilsstöðum.  
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Markaðshlutföll 

Til að áætla eftirspurn eftir geymsluþjónustu BigBox var notast við þekktar stærðir sem í boði voru. Eftir 

að hafa fundið út hvaða fyrirtæki voru til staðar á markaðinum voru sóttir nýjustu ársreikningarnir og í 

öllum tilfellum var það fyrir rekstrarárið 2012 enda margir ársreikningar ársins 2013 ókomnir til 

Ríkisskattsstjóra.  

Reynt var eftir fremstu megni að notast við samanlagðar tekjur til að ákvarða stærð markaðsins. Í flestum 

tilfellum voru einungis upplýsingar um rekstarhagnað en ekki tekjur. Rekstarhagnaður eru tekjur 

fyrirtækisins eftir að útgjöld eins og laun, húsaleiga og annað slíkt hefur verið dregið frá en áður en 

afskriftir og fjármagnsliðir hafa verið settir á. Því gefur að skilja að rekstarhagnaður er ávallt töluvert 

minni upphæð en tekjur en ómögulegt er að sjá hversu mikil útgjöldin voru fyrir hvert rekstarár. Í 

tilfellum Geymslna Eitt ehf. og Geymslur ehf. var um að ræða rekstrarhagnað eftir afskriftir.Í þeim 

tilfellum sem einungis rekstarhagnaður var gefinn upp var notast við þá hærri upphæð sem gefin var upp 

sem var annað hvort frá árinu 2011 eða árinu 2012. Þannig er verið að stilla væntingum um tekjur á 

markaðinum í hóf. Ef tekjur voru hinsvegar gefnar upp þá var notast við meðaltal af tekjunum á árunum 

2011 og 2012.  
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Tafla 5. Taflan sýnir markaðinn út frá skiluðum ársreikningum fyrir árið 2012 á höfuðborgarsvæðinu. Feitletraðar tölur eru þær tölur sem verið er að miða við. Á töfluna 

vantar tvö fyrirtæki sem voru starfrækt árið 2012 og eru enn starfandi en engar tölulegar upplýsingar er að finna samkvæmt rsk.is. Áætlað er að samanlagðar tekjur á 

höfuðborgarsvæðinu eru 92,6 milljónir kr., gert er ráð fyrir því að það séu 119 litlar- og 359 stórar BigBox geymslur.(Stærri mynd má finna í viðauka A.samkeppni) 

 

  

Höfuðborgarsvæðið Flutningar & þjónusta Geymsla Eitt Geymslur Hafnarbakki Pökkun & flutningar Stólpi Samtals

Þjónusta Brettageymsla, fluttningur Bílskúrageymslur Bílskúrageymslur Gámar, geymsla, flutningur Kassageymsla, flutningur Gámar, geymsla, flutningur

Staðsettning 221 221 101 221 110 104

Eigendur Bjarni Þór Lúðvíksson Jón Daði Ólafsson Hallgrímur Ragnarsson Gámaþjónustan Viðar Péturs., Lovísa Árnad. Ásgeir Þorláksson

Tekjur / Rekstrarhagnaður Tekjur Eftir afskriftir Engar afskriftir Fyrir afskriftir Fyrir afskriftir Fyrir afskriftir

Geymsluhlutfall af starfsemi 50% 95% 95% 40% 50% 50%

Tekjustærðir 2011 6.603.904 -2.379.141 13.106.209 68.809.678 26.806.975 5.457.605 118.405.230

Tekjustærðir 2012 9.758.945 11.528.239 44.296.175 52.351.275 -6.766.796 4.513.094 115.680.932

Meðaltal 8.181.425 4.574.549 28.701.192 60.580.477 10.020.090 4.985.350 117.043.081

Áætlaðar tekjur 4.090.712 10.951.827 42.081.366 27.523.871 13.403.488 2.728.803 100.780.067

Vöxtur / Hjöðnun 32,33% 120,64% 70,41% 23,92% 125,24% 17,31%

Hagnaður (tap) 2011 -61.081 -2.001.068 102.140.484 -47.594.156 22.312.991 2.471.719 77.268.889

Hagnaður (tap) 2012 -88.293 14.811.841 204.766.019 -46.293.620 -2.125.062 785.472 171.856.357

Markaðshlutdeild 4,06% 10,87% 41,76% 27,31% 13,30% 2,71% 100%

Leigur á mánuði árið 2011 125,1 0,0 75,4 216,5 231,5 22,7 671

Leigur á mánuði árið 2012 184,8 56,8 255,0 164,7 0,0 16,7 678

Áætlaðir gámar á mánuði 77 54 242 87 116 9 585

Áætlaðar BigBox geymslur 23 61 235 154 75 15 564
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Fjöldi gáma á Akureyri 

Norðurland 
(Akureyri) Íbúafjöldi km % bætist við 

Fjöldi sem bætist 
við 

Blönduós 810 146,0 0,00% 0 

Skagaströnd 493 173,0 0,00% 0 

Sauðárkrókur 2.567 120,0 0,00% 0 

Varmahlíð 119 95,0 20,83% 25 

Hólar í Hjaltadal 85 127,0 0,00% 0 

Hofsós 179 133,0 0,00% 0 

Strjálbýli á Norðurlandi vestra 2.384 132,3 0,00% 0 

Grímsey 77 113,0 5,83% 4 

Siglufjörður 1.190 78,6 34,50% 411 

Ólafsfjörður 785 62,1 48,25% 379 

Dalvík 1.366 43,7 63,58% 869 

Hrísey 166 41,5 65,42% 109 

Litli-Árskógssandur 112 35,8 70,17% 79 

Hauganes 111 33,6 72,00% 80 

Akureyri og nágr. 17.928 0,0 100,00% 17.928 

Kristnes 48 11,6 90,33% 43 

Hrafnagil 262 13,8 88,50% 232 

Brúnahlíð í Eyjafirði 61 66,7 44,42% 27 

Svalbarðseyri 266 14,5 87,92% 234 

Grenivík 275 40,0 66,67% 183 

Laugar 111 64,3 46,42% 52 

Húsavík 2.205 92,9 22,58% 498 

Reykjahlíð 141 100,0 16,67% 24 

Kópasker 122 189,0 0,00% 0 

Raufarhöfn 166 223,0 0,00% 0 

Strjálbýli á Norðurlandi eystra 3.238 68,0 43,33% 1.403 

    Fjöldi gáma á markaði 564 

    

Fjöldi íbúa sem miðað er 
við 22.578 

    Markaðshlutdeild 11,03% 

    Fjöldi BigBox geymslna 62 
 

Tafla RD. Taflan sýnir útreikning á fjölda þeirra sem gætu nýtt sér þjónustu BigBox í samanburði við þjónustusvæði 

höfuðborgarsvæðisins. Miðað er við 120 kílómetra radíus frá Akureyri, því nær sem sem einstaklingar búa við Akureyri 

því líklegra verður að þeir nýti sér þjónustuna. Upplýsingar um íbúafjölda (Hagstofa, óþekktur, 2014). Upplýsingar um 

fjarlægðir (Google Maps).  
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Austurland 
(Egilsstaðir) Íbúafjöldi km % bætist við 

Fjöldi sem bætist 
við 

Þórshöfn 377 163,0 0,00% 0 

Bakkafjörður 84 128,0 0,00% 0 

Vopnafjörður 550 94,1 21,58% 119 

Fellabær 409 3,7 96,92% 396 

Borgarfjörður eystri 89 70,4 41,33% 37 

Seyðisfjörður 650 26,8 77,67% 505 

Egilsstaðir 2.332 0,0 100,00% 2.332 

Neskaupstaður 1.486 72,7 39,42% 586 

Eskifjörður 1.026 48,7 59,42% 610 

Reyðarfjörður 1.136 34,0 71,67% 814 

Fáskrúðsfjörður 660 50,2 58,17% 384 

Stöðvarfjörður 200 73,4 38,83% 78 

Breiðdalsvík 134 83,7 30,25% 41 

Djúpivogur 372 86,0 28,33% 105 

Nesjahverfi í Hornafirði 70 185,0 0,00% 0 

Höfn í Hornafirði 1.698 186,0 0,00% 0 

Strjálbýli á Austurlandi 1.712 72,5 39,60% 678 

    Fjöldi gáma á markaði 564 

    Fjöldi íbúa sem miðað er við 6.684 

    

Prósenta af 
höfuðborgarsvæðinu 3,26% 

    Fjöldi BigBox geymslna 18 

Tafla RD. Taflan sýnir útreikning á fjölda þeirra sem gætu nýtt sér þjónustu BigBox í samanburði við þjónustusvæði 

höfuðborgarsvæðisins. Miðað er við 120 kílómetra radíus frá Akureyri, því nær Akureyri sem sem einstaklingar búa 

þeim mun líklegra er að þeir nýti sér þjónustuna. Upplýsingar um íbúafjölda (Hagstofa, óþekktur, 2014). Upplýsingar 

um fjarlægðir (Google Maps).  

Staðsetning geymslna 

Líkt og áður hefur komið fram mun Nesfrakt sjá um hýsingu á gámunum og þjónustuna í kring um þá. 

Nesfrakt er með þrjár móttökustöðvar á landinu, hver og ein móttökustöð er með stöðvarstjóra sem sér 

um móttöku og flutning frá sinni stöð. Þegar að bílstjórar Nesfraktar mæta á staðinn hjálpast þeir að við 

að taka vörur úr og í bílana. Oft á tíðum þurfa bílstjórar að bíða á hverjum viðkomustað eftir að allar vörur 

sem eiga að fara með bílnum skili sér í hús og þá gefst tækifæri við að fara í önnur verkefni. Á hverju svæði 

fyrir sig ættu starfsmenn Nesfraktar ekki að eiga í vandræðum við að aðstoða viðskiptavini BigBox ef þá 

vantar að komast í gáma sína.  

BigBox og Nesfrakt munu bjóða upp á upphitaðar geymslur á þremur stöðum á landinu: 
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Reykjavík Akureyri Egilsstaðir 

      

Héðinsgata 1 – 3, 105 
Reykjavík Austursíða 2, 600 Akureyri 

Lagarbraut 7, 700 
Egilsstöðum 

      

30 BigBox 70 BigBox 6 BigBox 

      

Mánudaga – Fimmtudaga: Mánudaga – Fimmtudaga: Mánudaga – Fimmtudaga: 

08.00 – 17.00 08.00 – 17.00 08.00 – 17.00 

Föstudaga: Föstudaga: Föstudaga: 

08.00 – 16.00 08.00 – 16.00 08.00 – 16.00 

 Laugardaga:  

  
08.00 – 12.00 

  

Tafla X. Taflan sýnir heimilisfang, geymslumöguleika og opnunartíma hvers staðs fyrir sig. 

Á hverjum stað fyrir sig er töluvert pláss sem er ekki í notkun en mis mikið þó, það pláss mun vera nýtt 

fyrir BigBox geymslur. Eins og sést fyrir ofan þá er mesta geymsluplássið til staðar á Akureyri, 70 gámar. 

Búist er við að stærð markaðsins þar sé um 11% af markaði Höfuðborgarsvæðisins en enginn er 

samkeppni er á staðnum. Þar af leiðandi er það pláss sem  er til staðar á Akureyri tilvalið fyrir þjónustuna 

og gert er ráð fyrir að markaðurinn á norðurlandi ráði við 62 gáma.  

Á hverjum stað fyrir sig vinnur starfsfólk sem getur aðstoðað viðskiptavini við að komast í geymslurnar 

sínar.  

Á Egilstöðum er einungis pláss fyrir 6 gáma en  gert er ráð fyrir að markaðssvæðið hafi þörf fyrir 18 gáma.  

 á Akureyri, Egilsstöðum og í Reykjavík. 

Ef viðskiptavinir þurfa að komast í geymsluna sína á meðan á geymslunni stendur þá geta þeir valið sér 

þá staðsetningu sem hentar hvað best. Ef viðskiptavinur þarf ekki að komast í geymsluna á meðan á 

vistinni stendur er samið um að BigBox sé leyfilegt að flytja smágáminn á milli landshluta. Ef að 

viðskiptavinur þarf skyndilega að fá smágáminn sinn til baka er hægt að flytja hann á tveim virkum dögum 

milli svæða.  
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Markhópar  

Markhópunum er skipt niður eftir eðli geymslunnar sem eru búslóðageymslur og geymslur fyrir fyrirtæki 

og stofnanir. Hinsvegar er markhópnum skipt niður eftir staðsetningu geymsluhýsingarinnar.  

Markhópar -
vítt 

Akureyri Egilsstaðir Reykjavík 

Búslóðargeymsla fyrir 
einstaklinga 

Sérstök áhersla Áhersla Áhersla 

Geymsla fyrir fyrirtæki 
og stofnanir 

Lítil áhersla Lítil áhersla Lítil áhersla 

Tafla 71. Taflan sýnir helstu markhópa eftir staðsetningu. Áhersla verður lögð á að sýna fram á einfaldleika 

þjónustunnar og vinalegt þjónustuviðmót. Áherslan fer eftir markaðstækifærum og möguleikann á geymsluplássi.  

Einblínt verður sérstaklega á Akureyri og svæðið í kring þar sem þar er pláss fyrir flesta gámanna og 

engin samkeppni til staðar á svæðinu. Húsnæðið hjá Nesfrakt tekur 70 gáma en miðað við íbúafjölda í 

samanburði við höfuðborgarsvæðið er gert ráð fyrir að markaðurinn á Akureyri og svæðinu í kring verði 

62 gámar en svo er gert ráð fyrir að BigBox taki til sín 85% af markaðinum. Þrátt fyrir að geymslurnar 

gætu hentað flestum en ekki öllum. Miðað við þá varfærni sem var notuð til að áætla tekjurnar á 

höfuðborgarsvæðinu verður að teljast líklegt að geymslurnar komi til með að fyllast. 
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Markaðsáætlun  

BigBox geymslur ætla að skapa sér sérstöðu á markaðinum með því að taka það besta úr öllum flokkum 

samkeppninnar. Eins og kemur fram hér að ofan þá verður BigBox staðsett á þrem mismunandi stöðum 

á landinu með þeirri útfærslu verður auðvelt fyrir viðskiptavini að nálgast geymslurnar frekar en 

annarstaðar það sem aðrir eru einungis bundnir við einn kjarna.  BigBox geymslur ætlar að bjóða upp á 

eins stórar og sterkbyggðar færanlegar geymslur sem völ er á. Að koma gámnum til viðskiptamannsins 

er eitthvað sem ekki er boðið uppá á markaðnum eins og hann er í dag.  

Samfélagsmiðlar verða notaðir til auglýsingar, tiltölulega ódýrt er að auglýsa á samfélagsmiðlum og ná 

þeir mikilli útbreiðslu af því gefni að vel sé undirbúið í útliti og að hvaða markhóp er sótt að. Undir búa 

þarf vel hvaða aldur, áhugamál og annað slíkt sé viðskiptavinum til þess að ná sem best til þeirra sem 

teljast líklegri til þess að nýta sér þjónustuna. (Assaad & Gómez, 2011) 

Byrjað verður að byggja upp viðskiptakjarna á Akureyri og nærsveitum, enginn samkeppni er til staðar 

það og því verður einblítt að auglýsa þar stefnt er á því að auglýsa á Akureyri.is og dagskráin.is. Verður 

það gert eins og fram kemur á birtingaáætlun sem sést hér á síðunni fyrir neðan. Akureyri.is er í 49 sæti 

og dagskrá.is er í því 65 sæti, yfir mest sóttu síður á Íslandi (veflistin, 2014) og eru þar hæstar á listanum 

af síðum sem tengdar eru Akureyri. Húsnæðis sem er á Akureyrir er það stærsta þannig að byrjað verður 

á því að sækja á þann markað fyrst. Markaðssetningin sem verður lagt upp með í Reykjavík er einungis á 

samfélagsmiðlinum Facebook og líka á leitarvélini Goggle.com. Minnst er plássið á Egilstöðum þannig að 

lítið verður lagt uppúr því að auglýsa þar. Þó verður markaðssetning tilraunakennd í byrjun það sem 

fljótlega sést hvaða aðferð kemur best út þar sem meiri samkeppni er í Reykjavík og sést fljótt hvort það 

verður að leggja meira púður á þann stað. 

Reiknað er með í áætlunum að tveir gámar verða heilmerktir og staðsettir við fjölfarnar götur og verður 

úr því standandi auglýsing.  
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Birtingaáætlun 

 

Tafla 6. Taflan sýnir birtingaáætlunina eins og hún lítur út fyrir fyrsta rekstrarárið eftir hverjum miðli fyrir sig. Gert er ráð fyrir að hefja rekstur í maí 2014 og er taflan 

skipt niður í fyrstu 8 mánuðina 2014 og síðan næstu 4 mánuðina 2015. Árlegur auglýsingakostnaður er áætlaður að vera 500.000 kr. á ári.  

Miðlar Tímabil Kostnaður
8 mán. 

2014 Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des

4 mán. 

2015 Jan Feb Mar Apr
1 ár

Akureyri.net Mánuður

- Stór 35.000 35.000 1 35.000

- Lítil 15.000 45.000 1 1 1 15.000 1 60.000

Dagskráin.is Vika

- Stór 37.500 37.500 1 37.500

- Lítil 12.500 25.000 1 1 12.500 1 37.500

Facebook ads Dagur

- Like 566 95.088 31 30 31 31 15 10 10 10 22.640 10 10 10 10 117.728

Google ads Dagur

- Leit 566 95.088 31 30 31 31 15 10 10 10 22.640 10 10 10 10 117.728

Já.is Ár

- Logo 69.000 69.000 1 69.000

- Slagorð 9.900 9.900 1 9.900

- Leitarorð 3.250 16.250 5 16.250

Samtals 427.826 165.242 71.460 50.092 47.592 31.980 11.320 11.320 38.820 72.780 23.820 11.320 26.320 11.320 500.606
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Stofnkostnaður 

Stofnkostnaður Samtals Án VSK 

70% Ergo 

fjármögnun 

30% eigin 

fjármögnun 

Heimasíða  70.000 52.150 36.505 15.645 

Stofnun kennitölu 130.500 97.223 68.056 29.167 

Hönnun á vörumerki  40.000 29.800 20.860 8.940 

Annar hönnunarkostnaður 60.000 44.700 31.290 13.410 

Gámar 2 x 2 72 stk. 15.370.146 12.247.128 8.572.990 3.674.138 

Flutningskostnaður gáma 1.500.000 1.117.500 782.250 335.250 

Klæðning á litla gáma 1.470.135 1.095.251 766.675 328.575 

Fyrirframgreiddur markaðskostnaður 427.826 318.730 223.111 95.619 

Kostnaður við gerð viðskiptaáætlunar 275.000 204.875 143.413 61.463 

Samtals 19.343.607 15.207.356 10.645.150 4.562.207 
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Tekjuáætlun 

Akureyri 
Hjöðnun 

frá 
hámarki 

30,0% 40,0% 40,0% 30,0% 30,0% 10,0% 10,0% 5,0% 5,0% 

Tímabil maí.2014 jún.2014 júl.2014 ágú.2014 sep.2014 okt.2014 nóv.2014 des.2014 jan.2015 feb.2015 
Hlutdeild af markaði 

svæðis 3,43% 4,90% 8,16% 13,60% 19,43% 27,76% 30,84% 34,27% 36,07% 37,97% 

Gámar í útleigu 2,13 3,04 5,07 8,45 12,07 17,25 19,17 21,30 22,42 23,60 

Tekjur af gámum 29.800 44.700 74.500 119.200 178.800 253.300 283.100 312.900 327.800 357.600 

                      

Egilsstaðir 
Hjöðnun 

frá 
hámarki 

10,0% 10,0% 30,0% 30,0% 45,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

Tímabil maí.2014 jún.2014 júl.2014 ágú.2014 sep.2014 okt.2014 nóv.2014 des.2014 jan.2015 feb.2015 
Hlutdeild af markaði 

svæðis 23% 26% 29% 41% 58% 100% 100% 100% 100% 100% 

Gámar í útleigu 1 2 2 2 4 6 6 6 6 6 

Tekjur af gámum 14.900 29.800 29.800 29.800 59.600 89.400 89.400 89.400 89.400 89.400 

                      

Reykjavík 
Hjöðnun 

frá 
hámarki 

10,0% 10,0% 20,0% 30,0% 45,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

Tímabil maí.2014 jún.2014 júl.2014 ágú.2014 sep.2014 okt.2014 nóv.2014 des.2014 jan.2015 feb.2015 
Hlutdeild af markaði 

svæðis 8% 9% 10% 12% 17% 31% 35% 36% 38% 40% 

Gámar í útleigu 1 1 1 1 2 4 4 5 5 5 

Tekjur af gámum 14.900 14.900 14.900 14.900 29.800 59.600 59.600 74.500 74.500 74.500 

                      

Samtals Vöxtur 33,3% 25,0% 27,3% 38,9% 33,3% 6,9% 9,4% 3,0% 5,7% 

                      

Tímabil maí.2014 jún.2014 júl.2014 ágú.2014 sep.2014 okt.2014 nóv.2014 des.2014 jan.2015 feb.2015 
Hlutdeild af markaði 

svæðis 1% 1% 1% 2% 3% 5% 5% 6% 6% 6% 

Gámar í útleigu 4 6 8 11 18 27 29 32 33 35 

Tekjur af gámum 59.600 89.400 119.200 163.900 268.200 402.300 432.100 476.800 491.700 521.500 

Samtals 59.600 89.400 119.200 163.900 268.200 402.300 432.100 476.800 491.700 521.500 
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7,5% 7,5% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 5,0% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

mar.2015 apr.2015 maí.2015 jún.2015 júl.2015 ágú.2015 sep.2015 okt.2015 nóv.2015 des.2015 jan.2016 feb.2016 mar.2016 apr.2016 

41,05% 44,38% 49,31% 54,78% 60,87% 67,64% 71,20% 73,02% 74,89% 76,81% 78,78% 80,80% 82,88% 85,00% 

25,51 27,58 30,64 34,05 37,83 42,03 44,24 45,38 46,54 47,74 48,96 50,22 51,50 52,82 

387.400 417.200 461.900 506.600 566.200 625.800 655.600 670.500 700.300 715.200 730.100 745.000 774.800 789.700 

                            

5,0% 5,0% 7,5% 10,0% 10,0% 7,5% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 2,5% 2,5% 2,5% 

mar.2015 apr.2015 maí.2015 jún.2015 júl.2015 ágú.2015 sep.2015 okt.2015 nóv.2015 des.2015 jan.2016 feb.2016 mar.2016 apr.2016 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

89.400 89.400 89.400 89.400 89.400 89.400 89.400 89.400 89.400 89.400 89.400 89.400 89.400 89.400 

                            

5,0% 5,0% 7,5% 10,0% 10,0% 7,5% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 2,5% 2,5% 2,5% 

mar.2015 apr.2015 maí.2015 jún.2015 júl.2015 ágú.2015 sep.2015 okt.2015 nóv.2015 des.2015 jan.2016 feb.2016 mar.2016 apr.2016 

42% 45% 48% 54% 60% 65% 68% 72% 75% 79% 83% 86% 88% 90% 

5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 

74.500 89.400 89.400 104.300 104.300 119.200 119.200 134.100 134.100 149.000 149.000 163.900 163.900 163.900 

                            

5,4% 7,5% 7,0% 8,5% 7,8% 8,9% 3,4% 3,3% 3,2% 3,1% 1,5% 3,0% 2,9% 1,4% 

                            

mar.2015 apr.2015 maí.2015 jún.2015 júl.2015 ágú.2015 sep.2015 okt.2015 nóv.2015 des.2015 jan.2016 feb.2016 mar.2016 apr.2016 

7% 7% 8% 8% 9% 10% 10% 11% 11% 11% 12% 12% 12% 12% 

37 40 43 47 51 56 58 60 62 64 65 67 69 70 

551.300 596.000 640.700 700.300 759.900 834.400 864.200 894.000 923.800 953.600 968.500 998.300 1.028.100 1.043.000 

551.300 596.000 640.700 700.300 759.900 834.400 864.200 894.000 923.800 953.600 968.500 998.300 1.028.100 1.043.000 
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Rekstraráætlun 

              

  

Verð / 
% 2014 2015 2016 2017 2018 

Áætlaður fjöldi leigðra gámar             
BigBox   135 586 831 840 840 

              

Tekjur             

BigBox 14.900 
              

2.011.500                   8.731.400      
           

12.381.900      
           

12.516.000      
           

12.516.000      

Samtals tekjur   
              

2.011.500      
             

8.731.400      
           

12.381.900      
           

12.516.000      
           

12.516.000      
              

Breytilegur kostnaður             

Markaðssetning   
                 

427.826                      500.000                      500.000                      500.000                      500.000      

Geymsla lítilla gáma 40%                 804.600                   3.492.560                   4.952.760                  5.006.400                  5.006.400      

Geymsla stórra gáma 40% 
                                  
-      

                                  
-      

                                  
-      

                                  
-      

                                  
-      

Þjónustugjöld vegna kortaveltu 1,6% 
                     

12.874      
                     

55.881      
                    

79.244      
                    

80.102      
                    

80.102      

Færslugjöld 5 
                           

675      
                       

2.930      
                        

4.155      
                      

4.200      
                      

4.200      

Samtals breytilegur kostnaður   
              

1.245.975      
               

4.051.371      
              

5.536.159      
             

5.590.702      
             

5.590.702      
              

Fastur kostnaður             

Leigugjöld á posum 5.512 
                      

11.025      
                  

198.441      
                  

198.441      
                  

198.441      
                  

198.441      

Lén bigbox.is 7.980 
                      

7.980      
                      

7.980      
                      

7.980      
                      

7.980      
                      

7.980      

Laun 20% 
                 

576.000                      864.000                      864.000                      864.000                      864.000      

Launatengd gjöld 20% 
                   

115.200      
                  

172.800      
                  

172.800      
                  

172.800      
                  

172.800      

Fastur kostnaður samtals   
                  

710.205      
               

1.243.221      
               

1.243.221      
               

1.243.221      
               

1.243.221      

              

Afskriftir             

Heimasíða  20% 
                      

4.867      
                        

7.301      
                        

7.301      
                        

7.301      
                        

7.301      

Stofnun kennitölu 20% 
                      

9.074      
                      

13.611      
                      

13.611      
                      

13.611      
                      

13.611      

Hönnun á vörumerki  20% 
                        

2.781      
                        

4.172      
                        

4.172      
                        

4.172      
                        

4.172      

Annar hönnunarkostnaður 20% 
                        

4.172      
                       

6.258      
                       

6.258      
                       

6.258      
                       

6.258      

Gámar 2 x 2 72 stk. 20% 
              

1.143.065      
              

1.714.598      
              

1.714.598      
              

1.714.598      
              

1.714.598      

Flutningskostnaður gáma 20% 
                 

104.300      
                  

156.450      
                  

156.450      
                  

156.450      
                  

156.450      

Klæðning á gáma 20% 
                   

102.223      
                   

153.335      
                   

153.335      
                   

153.335      
                   

153.335      
Fyrirframgreiddur 
markaðskostnaður 20% 

                    
29.748      

                    
44.622      

                    
44.622      

                    
44.622      

                    
44.622      

Kostnaður við gerð 
viðskiptaáætlunar 20% 

                      
19.122      

                    
28.683      

                    
28.683      

                    
28.683      

                    
28.683      

Afskriftir samtals   
               

1.419.353      
              

2.129.030      
              

2.129.030      
              

2.129.030      
              

2.129.030      
              

Rekstrarafgangur án 
fjármagnsliða   

-            
1.364.032      

              
1.307.778      

             
3.473.490      

              
3.553.047      

              
3.553.047      

              

Fjármagnstekjur og gjöld             
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Vaxtatekjur   
                                  
-      

                                  
-      

                                  
-      

                                  
-      

                                  
-      

Vaxtagjöld 3.842.345 
                    

512.313      
                

768.469      
                

768.469      
                

768.469      
                

768.469      
              

Hagnaður (tap) fyrir skatta   
-            

1.876.345      
                 

539.309      
              

2.705.021      
             

2.784.578      
             

2.784.578      

Uppsafnað tap   
                                  
-      

-            
1.876.345      

-             
1.337.036      

                                  
-      

                                  
-      

Hagnaður eftir frádregið tap   
-            

1.876.345      
-             

1.337.036      
              

1.367.985      
             

2.784.578      
             

2.784.578      
              

Skattar             

Tekjuskattur 20% 
                                  
-      

                                  
-      

                  
273.597      

                  
556.916      

                  
556.916      

Útvarpsskattur 18.800 
                    

18.800      
                    

18.800      
                    

18.800      
                    

18.800      
                    

18.800      
              

Hagnaður (tap) eftir skatta   
-         1.895.145 

kr.  
-         1.355.836 

kr.  
          1.075.588 

kr.  
         2.208.862 

kr.  
         2.208.862 

kr.  

 

            

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

            
840 840 840 840 840 840 

            

            
           

12.516.000      
           

12.516.000      
           

12.516.000      
           

12.516.000      
           

12.516.000      
           

12.516.000      
           

12.516.000      
           

12.516.000      
           

12.516.000      
           

12.516.000      
           

12.516.000      
           

12.516.000      
            

            

                500.000                      500.000                      500.000                      500.000                      500.000                      500.000      

            5.006.400                  5.006.400                  5.006.400                  5.006.400                  5.006.400                  5.006.400      
                                  
-      

                                  
-      

                                  
-      

                                  
-      

                                  
-      

                                  
-      

                    
80.102      

                    
80.102      

                    
80.102      

                    
80.102      

                    
80.102      

                    
80.102      

                      
4.200      

                      
4.200      

                      
4.200      

                      
4.200      

                      
4.200      

                      
4.200      

             
5.590.702      

             
5.590.702      

             
5.590.702      

             
5.590.702      

             
5.590.702      

             
5.590.702      

            

            
                  

198.441      
                  

198.441      
                  

198.441      
                  

198.441      
                  

198.441      
                  

198.441      
                      

7.980      
                      

7.980      
                      

7.980      
                      

7.980      
                      

7.980      
                      

7.980      

                864.000                      864.000                      864.000                      864.000                      864.000                      864.000      
                  

172.800      
                  

172.800      
                  

172.800      
                  

172.800      
                  

172.800      
                  

172.800      
               

1.243.221      
               

1.243.221      
               

1.243.221      
               

1.243.221      
               

1.243.221      
               

1.243.221      

            

            
                       

2.434                
                       

4.537                
                        

1.391                
                      

2.086                
                   

571.533                
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52.150                

                       
51.112                

                    
14.874                

                       
9.561                

                 
709.677      

                                  
-      

                                  
-      

                                  
-      

                                  
-      

                                  
-      

            
            

4.972.400      
             

5.682.076      
             

5.682.076      
             

5.682.076      
             

5.682.076      
             

5.682.076      
            

            
                                  
-      

                                  
-      

                                  
-      

                                  
-      

                                  
-      

                                  
-      

                  
256.156      

                                  
-      

                                  
-      

                                  
-      

                                  
-      

                                  
-      

            
              

4.716.243      
             

5.682.076      
             

5.682.076      
             

5.682.076      
             

5.682.076      
             

5.682.076      
                                  
-        

                                  
-      

                                  
-      

                                  
-      

                                  
-      

              
4.716.243      

             
5.682.076      

             
5.682.076      

             
5.682.076      

             
5.682.076      

             
5.682.076      

            

            
                 

943.249      
               

1.136.415      
               

1.136.415      
               

1.136.415      
               

1.136.415      
               

1.136.415      
                    

18.800      
                    

18.800      
                    

18.800      
                    

18.800      
                    

18.800      
                    

18.800      
            

           3.754.195 
kr.  

          4.526.861 
kr.  

          4.526.861 
kr.  

          4.526.861 
kr.  

          4.526.861 
kr.  

          4.526.861 
kr.  
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Niðurstöður 

Tölulegar niðurstöður benda til þess að hagnaður sé neikvæður fyrstu tvö árin, fyrsta ár um 1,9 milljón 

og um 1,4 milljón á öðru ári. Á þriðja ári er líklegt að hagnaður fari að myndast hagnaður og heldur vöxtur 

svo áfram þar til húsrými verður fullnýtt. Áætlaður hagnaður fyrstu fimm árin verðu um 6 milljónir. (Sjá 

viðauka A).  Varlaga var farið í að áætla eftirspurn því það gæti orðið að hagnaður myndist fyrr. Eðlilegt 

er að tap sé í byrjun rekstrar og verður það að teljast að nokkuð gott að vera kominn réttu megin við 

strikið á þriðja ári. Hagvænt er fyrir Nesfrakt ehf að nýta betur húskost sinn með þessu móti og verður að 

teljast líklega að talsverð aukning verður hjá þeim í flutningum með þessu fyrirkomulagi.  

Helstu tækifærin felast í staðsetningu þar sem lítil sem engin samkeppni er á markaðnum utan 

höfuðborgarsvæðisins og eftirspurn er meiri en framboð á höfuðborgarsvæðinu. Einnig eru tækifærin 

talsverð í því að lítið eða ekkert er um heimsendan flutningsmáta þar sem viðskiptavinurinn fær 

heimsendan gáminn sem seinna er sóttur til hans, með þessu formi hefur viðskiptavinurinn líka sinn tíma 

í að standa í flutningum og er ekki bundin tímagjaldi sem sendibílar eru yfirleitt á.  

Vankantar gætu falist í bágu efnahagsástandi þar sem viðskiptavinir gæti reynt að spara á sem flestan 

hátt eins og að geyma og fá aðstoð með flutninga hjá vinum og vandamönnum. Einnig er húskostur á 

Egilstöðum með takmarkað pláss þannig að þó að sá markaður sé lítill þá verður að fljótur að fyllast 

sökum húsnæðisskorts.  

Hverjir eru inngöngumöguleikar inn á geymslumarkaðinn á Íslandi. Að vel athuguðu máli eins og fram 

kemur hér að ofan eru möguleikar á inngöngu mjög góðir og sér í lagi utan höfuðborgarsvæðisins.   

Næstu skref sem farið verður út í er að klára samning við Nesfrakt ehf. og talsverðar líkur verða á því að 

BigBox verður að veruleika í nákominni framtíð.  
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