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HELSTU HUGTÖK OG SKAMMSTAFANIR  
 

Aðkomuhöfn – höfn fyrir skip með gáma sem eru að koma á endastöð, gáma sem eru svo 

fluttir áfram og gáma sem fara til sérhæfðra hafna. 

DWT (e. Deadweight tonnage) –  mælieining á burðagetu skips. 

EBIT (e. Earnings before interest and taxes) – afkoma fyrirtækja áður en tekið er tillit til 

vaxtagreiðslna, vaxtatekna og skattgreiðslna. 

EBITDA (e. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – afkoma 

fyrirtækja áður en tekið er tillit til vaxtagreiðslna, vaxtatekna, skattgreiðslna og afskrifta.  

Einær ís -  hafís sem er undir einum meter á þykkt. 

Feeder (small feeder) – smærri flutningaskip sem flytja gáma í stærri skip til áframflutninga. 

Lengd: 100-200 metrar, breidd: 18-25 metrar, ristir: 8-11metra. Flutningsgeta 250-3000TEU. 

Fjölær ís - hafís sem er um og yfir einum meter á þykkt. 

Flutningageta - það magn sem hægt er að flytja á gefnu tímabili. 

Híf – þegar gámaeiningu er lyft frá borði skips eða um borð í skip. Hvort um sig telst eitt híf. 

Móðurskip – stærri skip sem flytja gámaeiningar á milli megin flutningaleiða. Þessi skip 

flokkast svo áfram í Panamax, Post Panamax, Suezmax og Post Suezmax. 

Norður-Íshaf – úthaf sem umlykur Norðurpólinn sem er að hluta til þakinn íshellu. 

Norðurslóðir – svæðið í kringum Norðurheimskautið. Innan þeirrar slóðar eru hlutar af 

Alaska (Bandaríkin), Grænlandi (Danmörk), Íslandi, Kanada, Rússlandi og norðurhluti 

Noregs, Svíþjóðar og Finnlands. 

TEU (e. Twenty-foot equiavalent) - mælieining á gámaflutninga. Eitt TEU, eða gámaeining, 

er 20 feta gámur. Þar sem að gámastærðir eru misjafnar þarf að deila með ákveðni færibreytu 

(hér 1,75) til að endurspegla raun gámafjölda eða híf til eða frá bryggju. Einn TEU í flutningi 

er eitt skipti sem gámaeining er færð milli staða. Því telst það einn TEU flutningur þegar gámi 

er útskipað um borð í skip og annar TEU þegar sami gámur er tekin frá borði. 
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Panamax – stærð á flutningaskipi sem lýsir ákveðnum stærðartakmörkunum, en miðað er við 

að skip af þessari stærð komist í gegnum Panama-skurðinn. Lengd: 294,13 metrar, breidd: 

32,31 metrar, ristir: 12,04 metra. 

Post Panamax (New Panamax) - stærð á flutningaskipi sem lýsir ákveðnum 

stærðartakmörkunum, en miðað er við að skip af þessari stærð komist í gegnum Panama-

skurðinn eftir stækkun. Lengd: 366 metrar, breidd: 49 metrar, ristir: 15,2 metra. 

Post Suezmax - stærð á flutningaskipi sem lýsir ákveðnum stærðartakmörkunum, en miðað er 

við að skip af þessari stærð komist í gegnum Suez-skurðinn eftir stækkun 2009. Lengd: 275 

metrar, breidd: 48 metrar, ristir: 18 metra. 

Svæðisgjald – gjald sem rukkað er á hverja gámaeiningu og miðast það við þann tímasem hún 

stendur á hafnarsvæði. 

Suezmax - stærð á flutningaskipi sem lýsir ákveðnum stærðartakmörkunum, en miðað var við 

að skip af þessari stærð kæmust í gegnum Suez-skurðinn. Lengd: 275 metrar, breidd: 48 

metrar, ristir: 16,2 metra. 

Umskipunarhöfn - höfn þar sem gámar eru fluttir úr einu skipi yfir í annað skip til 

áframflutnings. Umskipunarhafnir má flokka í alþjóðlegar umskipunarhafnir og 

svæðisbundnar umskipunarhafnir. 

Uppskipun - tilfærsla varnings frá borði skips og á land/höfn.  

Útskipun - tilfærsla varnings frá höfn og um borð í skip. 

Viðskiptaleið - siglingaleið á milli landa sem eiga í viðskiptum á ákveðnum tímapunkti. 
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ÚTDRÁTTUR 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að rannsaka hvort umskipunarhöfn á Íslandi er 

samkeppnishæfur kostur fyrir fjárfesta sem áhuga hafa á siglingum yfir Norður-Íshafið. 

Loftslagsbreytingar hafa valdið því að hafís á norðurslóðum er í breyttri mynd frá því sem 

áður var, bæði vegna minnkandi yfirborðs og meiri hreyfanleika, og er það talið opna á nýjar 

siglingaleiðir milli austurs og vesturs. Til þess að greina samkeppnishæfni verður mið tekið af 

markaðshlutunaraðferð Kotlers og lagst í rannsókn á því hvaða hlut fluttra gámaeininga er 

raunhæft að höfn á Íslandi umskipi. Dreifingarhlekkur Virðiskeðju Porters verður notaður til 

þess að meta staðsetningu umskipunar til verðmætasköpunar og loks varpað ljósi á helstu 

styrkleika og tækifæri umskipunarhafnar á Íslandi til þess að ná samkeppnisforskoti til langs 

tíma. Þá verður arðsemismat framkvæmt með því að setja upp helstu kostnaðar- og tekjuliði 

með samanburðaraðferð við verðmat. Með núllpunktagreiningu verður í kjölfarið sagt til um 

fjölda gámaeininga sem umskipa þarf til þess að skila hagnaði. Litið verður til þess hvernig 

eignarhald hafnarsvæða er í dag og með hvaða fyrirkomulagi einkaaðilar hafa komið að 

rekstri hafna.   

Umskipunarhöfn, Norður-Íshaf, samkeppnishæfni, arðsemi, fjárfestar 

 

ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to identify in what way a transshipment port in Iceland can be 

seen as a competitive option for investors interested in the Northern Sea shipping route. 

Climate change has led to sea ice in the Arctic changing form, both decreasing in size and 

becoming more mobile, which is leading to the opening of the Arctic as a viable shipping 

route between the East and West. To be able to identify Iceland’s competitive advantage we 

will use Kotler’s market segmentation approach to explore which part of the shipping market 

is realistic for a port in Iceland to service, using Porter‘s Value Chain to identify the outbound 

logistics key traits for a transshipment port and by using SWOT analysis to look into how 

Iceland’s strengths and potential opportunities can support the profitability of the port. Once 

the costs and revenue have been listed by using a comparison method, to figures from a 

terminal port in Iceland, the break-even point is found. A conclusion is then drawn up as to in 

what way terminal ports are being funded as a way to open up for discussion what investors 

may be interested in investing in a transshipment port in Iceland. 

Transshipment port, Arctic, competitive advantage, return on investment, investor 
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ÞAKKIR 

Við upphaf skrifa setti ég mér þrjú markmið. Í fyrsta lagi var það að mikla ekki fyrir mér þetta 

verkefni heldur líta á það sem tækifæri til að fara fram úr eigin væntingum. Í öðru lagið að 

skrifa um efni sem væri lifandi í umræðunni í dag, skipti fólk máli og því myndi ritgerðin ekki 

fá það hlutverk að safna ryki upp í hillu á bókasafni háskólans heldur hefðu einhverjir not 

fyrir verkefnið. Þriðja markmiðið var að klára þessa rannsókn innan ákveðins tímaramma. 

Þetta hefur mér tekist. Þó svo að á tímum hafi þetta verkefni virkað óyfirstíganlegt, þá tókst 

mér að ljúka því. Mér tókst að fjalla um málefni sem skiptir ekki bara Íslendinga máli heldur 

mun það skipta heimsbyggðina máli. Breytingar á loftslagi ýta undir nýja byltingu í 

flutningakerfum heims og það kemur til með að snerta flesta ef ekki alla íbúa jarðar. Einnig 

lítur út fyrir að ég nái að skila þessu verkefni korteri áður en fyrsta aðventuljósið verður 

tendrað og yfir því gleðst ég. Ég er því þakklát sjálfri mér fyrir að setja mér krefjandi en 

jafnframt raunhæf markmið. 

Þetta verkefni hefði þó seint orðið að veruleika án aðstoðar þeirra frábæru einstaklinga í 

kringum mig sem veittu mér allan þann stuðning sem ég þurfti til að klára þetta. Ég vil 

sérstaklega þakka eftirfarandi aðilum: 

 

Jóni Þór Klemenssyni, eiginmanni mínum, fyrir að vera minn helsti klettur í þessu verkefni 

eins og í öllu öðru. Þú þekkir mig, styður við mig og hvetur mig áfram.  

Eimskipafélag Íslands, vinnuveitandinn minn, fyrir ómælda aðstoð við upplýsingaöflun og 

sveigjanleika til að vinna þetta verkefni. Sérstaklega vil ég þakka Guðmundi Nikulássyni fyrir 

þann áhuga sem hann sýndi verkefninu og fyrir að vera ótrúlega jákvæður og hvetjandi. 

Einnig Guðmundi Aðalsteinssyni fyrir að vera skjótur með svör og ávallt tilbúinn að aðstoða. 

Gylfa Sigfússyni vil ég einnig þakka fyrir að hjálpa mér að móta hugmyndina og fyrir að gefa 

grænt ljós á aðkomu Eimskips að verkefninu. 

Breka Páli og Stefaníu Jónsbörnum, börnunum mínum, fyrir þolinmæði í garð móður sinnar 

sem ætlar sér allan heiminn og þau alltaf tilbúin að syngja með. 

Fjölskyldu og vinum sem mörg hver muna eflaust ekki eftir mér, en ég lofa að núna mun ég 

svara í símann. Stuðningur ykkar, hvatning og aðstoð með börnin hefur verið ómetanlegur. 

Ingólfi Arnarssyni, leiðbeinanda mínum, fyrir alla hans aðstoð. 

 

Og að lokum vil ég ljúka þessari Óskarsverðlaunaþakkaræðu með því að þakka verkefninu 

sjálfu fyrir að minna mig á hvað hversdagsleikinn er yndislegur!  
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1. INNGANGUR 

 

 „Out of clutter, find simplicity. From discord, find harmony. In the middle of difficulty lies 

opportunity“ – Albert Einstein. Á Íslandi hefur ríkt mikil óreiða og vonleysi frá því að 

fjármálakreppan skall á í lok árs 2008. Markaðsaðstæður hafa verið erfiðar og virði íslensku 

krónunnar hrundi og er nú stýrt af Seðlabankanum. Gjaldeyrishöft koma í veg fyrir að hægt sé 

að fjárfesta erlendis og atvinnulífið hefur þurft að þola höft af ýmsum toga sem kemur í veg 

fyrir að það vaxi og dafni. Á tímum sem þessum þarf því að ná tökum á óreiðunni og sjá 

tækifærin. Sjávarútvegur hefur lengi vel talist líflína íslensks þjóðfélags og jókst mikilvægi 

greinarinnar enn á ný í kjölfar hrunsins. Áhersla hefur verið lögð á að vinna sem mestan afla 

hérlendis með það að leiðarljósi að hámarka virðisaukningu og skapa störf, auka 

útflutningsverðmæti og rétta úr viðskiptahalla þjóðarbúsins. Önnur tækifæri eru einnig helst 

talin liggja í náttúruauðlindum landsins. Fiskeldi er vaxandi atvinnugrein og teljast hinir ýmsu 

firðir á Íslandi ákjósanlegir til eldis á laxfisk- og flatfisktegundum. Íslenska vatnið hefur lengi 

verið eftirsóknarvert þar sem að það telst hreint og tært en með vaxandi þörf má telja líkur á 

að eftirspurn aukist enn frekar. Stór tækifæri eru einnig talin vera í kringum siglingar um 

Norður-Íshafið en svæðið er álitið ríkt af náttúruauðlindum sem nýta má til námuvinnslu, svo 

sem á austanverðu Grænlandi, en einnig vegna olíu og gaslinda sem taldar eru leynast á 

sjávarbotni sem og í siglingar milli Asíu, Evrópu og Norður Ameríku. Ísland telst til 

norðurslóða og vænta menn tækifæra hér á landi á sviði umskipunar og annarrar þjónustu.  

Hugmyndir um siglingar yfir Norður-Íshafið hafa verið lífseigar á Íslandi en nefna má í því 

samhengi ráðstefnu, sem Skipulagsstofa höfuðborgarsvæðisins stóð fyrir, um Norður-

Íshafsleiðina í október 1987. Utanríkisráðuneytið tók þar þátt, fulltrúar innlendra og erlendra 

skipafélaga sem og sendiráð Sovétríkjanna og Bandaríkjanna (Utanríkisráðuneytið, 2005, 7). 

Með vaxandi mikilvægi norðurslóða, eftir efnahagshrunið árið 2008, hefur áhugi 

alþjóðasamfélagsins aukist enn frekar. Mikil fjölmiðlaumfjöllun hefur verið um málefnið þar 

sem að það er talið hafa vaxandi áhrif á pólitíska stefnumótun ríkja sem leita sér nú enn 

frekari leiða til að tryggja hagsmuni sína (Utanríkisráðuneytið, 2009, 12). Miklir hagsmunir 

eru í húfi á sviði náttúru, efnahagsmála og þjóðasambanda. Því er mikið um 

alþjóðaráðstefnur, fundi og samstarfsverkefni þar sem fjallað er um málefni norðurslóða.  

Með minnkandi hafís á norðurslóðum eykst rannsóknarvinna og flutningar um svæðið.  Bæði 

er yfirborð hafíss minna en áður sem og hann verður þynnri. Þetta veldur því að skip eiga 

auðveldara með að sigla um þessar slóðir og ferðatímabilið lengist. Sérbúin skip þarf til 
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siglinga um Norður-Íshafið, skip sem dýrari eru í byggingu og rekstri en venjulega skip sem 

sigla utan hafíssvæða. Því er hámarksnýting á skipunum, hvað hleðslu varðar sem og 

siglingatíma, mikilvægari en ella og verður staðsetning umskipunarhafnar því 

grundvallaratriði. Ísland býður upp á fjölmarga kosti fram yfir önnur lönd hvað varðar 

staðsetningu, aðgengi, þjónustu og ekki síst stækkunarmöguleika þegar horft er til Norður-

Íshafssiglinga framtíðarinnar. Til þess að annast slíkt þurfi hins vegar að vera til staðar 

umskipunarhöfn og fjármagn.   

Í þessari rannsókn verður rýnt í samkeppnishæfni umskipunarhafnar á Íslandi, 

arðsemisgreining framkvæmd og í kjölfarið verður horft til þess hvers konar fjárfestar eru 

líklegir til að hafa burði og vilja til að fjármagna slíka höfn hér á landi.  

 

1.1.  LÝSING Á VIÐFANGSEFNI 

Mikil og aukin athygli hefur beinst að norðurslóðum, en af hverju núna? Svæðið er talið ríkt 

af náttúruauðlindum, þá helst olíu og gasi, sem nú opnast aðgengi að en áður hafa ekki verið 

aðgengileg. Talið er að 18% af olíuforða jarðar sé á norður heimskautssvæðinu og 30% af 

gasforða jarðar (Hafsteinn Helgason, 2013). Í ljósi þess hversu stórt efnahagskerfið í Asíu er, 

og útlit er fyrir að fari stækkandi, eru norðurslóðir hugsanlega lykillinn að 

framtíðarflutningum frá Asíu til Evrópu og Bandaríkjanna. Sérstaklega í ljósi hægs vaxtar og 

stöðnunar í efnahagslífi á Norður-Atlantshafsvæðinu (Utanríkisráðuneytið, 2007,11). 

Flutningstíminn milli heimsálfa er styttri þegar siglt er um norðurslóðir og þar með sparast 

olía og tími.  

Eins og komið verður inn á í næsta kafla hefur afar mikil vinna verið lögð í rannsóknir við 

norðurslóðir, þá aðallega af þeim ríkjum sem teljast til norðurslóða, en einnig af ríkjum sem 

telja sig bera hag af því sem gerist á þessu svæði. Um er að ræða fjölþjóðlega samvinnu „í 

þágu varanlegs stöðuleika og sjálfbærrar þróunar á norðurslóðum“ (Utanríkisráðuneytið, 

2009, 9). Hinum ýmsu vinnuhópum, ráðum og stofnunum hefur verið komið á fót til þess að 

rannsaka málefni á borð við öryggismál í flutningum og viðbrögð við slysum og umhverfisvá, 

samgöngur, umhverfisvernd, og auðlindanýtingu. Einnig verður að telja vöktun á breytingu á 

náttúru og samfélagsháttum. 

Á Íslandi er ríkisvaldið vakandi fyrir þessum tækifærum sem liggja á norðurslóðum en lengi 

vel hefur velmegun þjóðarinnar byggst á sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda. Sitjandi 

forsetsráðherra Íslands, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, ávarpaði gesti ráðstefnunnar 

„Viðskiptatækifæri á norðurslóðum“ með því að segja að núverandi ríkisstjórn hafi sett 
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málefni norðurslóða sem forgangsverkefni í utanríkisstefnu landsins (Sigmundur D. 

Gunnlaugsson, 2014). Með aðstoð verkfræðistofa á borð við EFLU hefur verið unnið að því 

að meta aðstæður á Íslandi, hvaða forsendur þurfa að vera til staðar og hvar þessar aðstæður 

séu fyrir hendi. Það hefur verið fjallað um að hvaða leiti opnun norðurslóða gæti reynst 

Íslandi sem tækifæri, hvort sem  um er að ræða umskipunarþjónustu fyrir farmflutning yfir 

Norður-Íshafið frá Asíu eða sem þjónustustöð við olíu- og gasleit og námuvinnslu. Tillögur 

um staðsetningu umskipunarhafnar hafa verið lagðar fram sem og áætlaður kostnaður vegna 

byggingar slíkra hafna. Höfundur vill taka næsta skref í þessari umræðu og meta hverjir séu 

raunhæfir möguleikar litla Íslands með því að meta hverjir séu núverandi flutningar frá Asíu 

og hversu líklegt það sé að umskipunarhöfn á Íslandi gæti verið samkeppnishæfur kostur við 

umskipun og hvernig slíkur rekstur gæti litið út. Með hvaða hætti er hægt að koma að rekstri 

og fjármögnun hafna? Út frá þeirri greiningarvinnu vill höfundur opna á umræður þess efnis 

að kortleggja megi hverjir séu líklegir til að vilja koma að rekstri og uppbyggingu 

umskipunarhafnar á Íslandi.  

 

1.2. RANNSÓKNARSPURNINGAR OG RANNSÓKNARMARKMIÐ 

 

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara eftirfarandi spurningum: 

 

Samkeppnishæfni umskipunarhafnar fyrir norðurslóðir á Íslandi, hagkvæmni og 

fjárfestingarþörf  

 

Til þess að hægt sé að svara þessum spurningum þarf að setja rannsóknarmarkmið: 

 

Að greina samkeppnishæfni umskipunarhafnar fyrir norðurslóðir á Íslandi með tilliti til 

staðsetningar, þjónustugetu, umhverfisbreytinga, aukningu á flutningsmagni og flöskuhálsa í 

núverandi siglingakerfi.  

 

Arðsemismat á helstu kostnaðar- og tekjuliðum umskipunarhafnar og mat á með hvaða hætti 

er hægt að koma að rekstri og fjármögnun slíkrar hafna. 
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2. SIGLINGA AÐSTÆÐUR Í DAG 

 

Rannsóknarspurningin er þríþætt, greining á samkeppnishæfni, arðsemi og með hvaða hætti er 

hægt er að koma að rekstri og fjármögnun. Því verður rannsókninni skipt eftir þessum þáttum 

til þess að komast að sem hnitmiðuðustu niðurstöðum. Fyrsta skref er þó að kynna lesanda 

fyrir landslagi, eða öllu heldur íslagi, norðurslóða í dag. Því mun í þessum kafla verða gerð 

grein fyrir þeirri þróun sem hefur átt sér stað í flutningakerfinu, hvort flöskuháls í núverandi 

siglingakerfi hafi ýtt undir umræðuna um siglingar um Norður-Íshafið. Hér verður lýst því 

ástandi sem er á Norður-Íshafinu í dag og hvernig þróunin hefur verið og hvaða siglingaleiðir 

eru nú að opnast. 

2.1. ÞRÓUN FLUTNINGAKERFA  
 

Til þess að skilja hvert við erum komin í flutningakerfi nútímans ber að skoða þá þróun sem 

orðið hefur á undanförnum árum. Gámaflutningar komu til sögunnar árið 1956 og fyrsta 

gámaflutningaskipið var hannað 1960 (Hofstra University, 2014a). Árin 1970 til 1990 varð 

þessi flutningsmáti viðurkenndur og mikil fjárfesting varð í greininni. Gríðarlegur vöxtur var 

á tímabilinu 1990 - 2008 en þá jukust gámaflutningar á heimsvísu úr 28,7 milljón TEUs á ári í 

515 milljón TEU (The World Bank, 2014). Árlegur vöxtur á þessum tíma var þá um 11% en 

lækkaði niður í rúm 7% eftir að heimskreppan skall á árið 2008. Kreppan hafði neikvæð áhrif 

á gámaflutninga en árið 2010 fóru hjólin að snúast á ný og gámaflutningar náði svipuðum 

hæðum og fyrir kreppu. Þetta má sjá nánar á mynd 1. 
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Mynd 1. Þróun á gámaeiningaflutningi í heiminum árin 2001-2012 (%) (The World Bank, 2014) 

Vöxtur í gámaflutningum hefur leitt til þess að gámaflutningaskip hafa stækkað. Fyrstu 

gámaflutningaskipin, smíðuð á tímabilinu 1958 til 1970, voru frá 500 til 800 TEU skip, en 

nýjasta kynslóð flutningaskipa, svokallaða sjötta kynslóðin, eru skip á bilinu 11.000 – 18.000 

gámaeiningar, eða TEU (e. Twenty-foot equivalent). Árið 2013 lét skipafélagið Maersk Line 

smíða sex risaskip sem eru 18.270 TEU að stærð. Þessi skip eru mjög löng og breið sem og að 

þau rista djúpt (Tirschwell, P., 2014). Þetta gerir það að verkum að þau geta ekki siglt hvaða 

siglingaleið sem er né geta þau lagst að öllum höfnum. Flutningaskip eru flokkuð í Feeder, 

Panamax og Suezmax en þetta segir til um hvort skipin komist um helstu skipaskurði og þar 

með siglingaleiðir, um Suez-skurð og Panama-skurð. Hafnir er einnig hægt að flokka í 

aðkomuleiðahöfn (e. Gateway port) og umskipunarhöfn (e. Transshipment terminals), sem er 

síðan hægt að flokka áfram sem alþjóðaumskipunarhafnir eða svæðisbundnar 

umskipunarhafnir. Þessar umskipunarhafnir eru yfirleitt hafðar á aðalflutningaleiðum og 

helstu kostir þeirra taldir vera að það er mun meiri geymslupláss fyrir gámana, fljót afgreiðsla 

og þetta eru hátæknivæddar hafnir (Nedyalkov, T., 2011). 

Eftirspurn eftir gámaflutningum hefur því verið mikil og hafa flutningatæki og þjónusta þurft 

að þróast í takt við þetta mikla flutningamagn. Siglingakerfið er þar engin undantekning. 

2.2.  HELSTU SIGLINGARLEIÐIR Í DAG 
 

Miðbaugs siglingaleiðin, sem tengir Bandaríkin, Evrópu og Asíu, er fjölfarnasta leiðin þar 

sem siglt er í gegnum Suez-skurðinn, Panama-skurðinn eða/og Malakkasund. Aðal 

siglingaleiðir eru þær sem eru lykillinn að hagstæðum sjóflutningi milli heimsálfa, merktar á 
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mynd 2 hér fyrir neðan með rauðu. Auka siglingaleiðir eru fjölfarnar en líta má á þær sem 

valkost þar sem hægt er að fara aðra leið sem mun þó sennilega vera lengri, merktar á mynd 2 

með gulu (Hofstra University, 2014b). 

 

Mynd 2 Megin siglingaleiðir (Hofstra University, 2014b)  

Með stækkun skipa og stöðugri pressu um betri nýtingu ferða og styttri vegalengdir hefur 

siglingakerfið þurft að aðlagast og því hafa endurbætur verið gerðar á núverandi 

siglingaleiðum.  

Suez-skurðurinn er skipaskurður sem liggur yfir Suez-eiðið í Egyptalandi, en hann nær frá 

Port Said við Miðjarðarhafið að Suez-flóa í Rauðahafi og tengir þar með Evrópu við Asíu. 

Framkvæmdir hófust 1859 en skurðurinn var opnaður í nóvember árið 1869. Þá var hann 164 

kílómetra langur og átta metra djúpur. Eftir þó nokkrar endurbætur vegna aukinnar 

eftirspurnar er skurðurinn í dag 193 kílómetra langur, 205 metra breiður og 24 metra djúpur 

(Suez Canal Authority, 2014). Eins og sést á mynd 3 stytta siglingar um Suez-skurðurinn 

siglingaleiðina frá Asíu til Evrópu um 6000 km og sé hann farinn þarf ekki að sigla suður fyrir 

Góðrarvonarhöfða í Afríku (Longshore and Shipping News, 2014). Daglega komast 49 skip í 

gegnum skurðinn, um 17.000 á ári, og mun hér vera um 7,5% af heildar farmflutningi í 

heiminum að ræða (Utanríkisráðuneytið, 2005, 22). Í dag myndast tafir við Suez-skurðinn þar 

sem hann annar ekki núverandi eftirspurn. Meðal biðtími eftir að sigla í gegnum skurðinn eru 

11 klukkustundir (Said, S. & Parasie, N., 2014).  Í ágúst 2014 skrifaði forseti Egyptalands 

undir samning um fyrstu meiriháttar stækkun Suez-skurðarins frá upphafi en hann var þess 

efnis að byggja ætti við núverandi skurð, annan skurð samhliða, sem á að verða klár að ári 

liðnu. Þá er reiknað með að árið 2023 komist 97 skip á dag þessa leið og biðin styttist niður í 
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3 klukkustundir. Áætlað er að þessar framkvæmdir muni kosta um $4 milljarða og að þessi 

auknu umsvif muni skila $13 milljörðum árlega frá árinu 2023 samanborið við $ 5 milljarða 

árið 2013 (Said, S. & Parasie, N., 2014).  

 

Mynd 3. Stytting siglingaleiða með tilkomu Suez-skurðar og Panama-skurðar 

Panama-skurðurinn varð 100 ára árið 2014 en byggingu hans lauk í ágúst 1914. Skurðurinn er 

78 kílómetra langur og liggur um Panama-eiðið og tengir þannig saman Atlantshafið og 

Kyrrahafið. Núverandi skurður getur tekið við skipum sem eru allt að 294m löng, 32m breið 

og rista 12,4m. Panama-skurðurinn styttir siglingaleiðina milli Kyrrahafs og Norður 

Atlantshafs um 13.000 km og gerir mönnum kleift að sleppa við að sigla suður fyrir Suður 

Ameríku. Þetta sést betur á mynd 3. Það komast 35 skip á dag í gegnum skurðinn, um hann 

fari 5% af heildar farmflutningi heims og hann skilar $1 milljarði árlega í hagnað (Bunker 

Ports News Worldwide, 2014). Um þessar mundir standa yfir framkvæmdir er varða stækkun 

á Panama-skurðinum, vegna umframeftirspurnar eftir siglingum um þá leið sem hann opnar 

og áætlað er að þeirri framkvæmd verði lokið síðla  árs 2015. Með þeirri stækkun munu hólfin 

fara úr einu í þrjú og mun þá Panama-skurðurinn geta tekið við skipum sem eru allt að 366 

metra löng, 49 metra breið og rista 15,2 metra. Áætlaður kostnaður við framkvæmdina er 

$5,25 milljarðar (Bunker Ports News Worldwide, 2014).  

Fjölförnustu siglingaleiðirnar árið 2010 má sjá á mynd 4 en samkvæmt þessum niðurstöðum 

var mest siglt um Panama-skurðinn, Suez-skurðinn, Shanghai og Singapore (Ghose, T, 2010).  
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Mynd 4. Fjölförnustu siglingaleiðirnar (fjöldi ferða) 

Fram til ársins 2014 hafa þessar tvær siglingaleiðir, í gegnum Suez-skurðinn og Panama-

skurðinn, verið helstu tengingar á milli Asíu og Evrópu sem og Bandaríkjanna. Eins og komið 

hefur fram voru skurðirnir þó ekki taldir anna flutningaeftirspurn og því hefur verið farið út í 

þessar umfangsmiklu stækkunar framkvæmdir. Einnig hefur þetta ýtt undir umræðuna um 

siglingar um Norður-Íshafið. Að auki eru áform um að byggja nýjan skurð í gegnum 

Níkaragva. Í júní 2013 veitti Níkaragva Þing hópi fjárfesta frá Hong Kong fimmtíu ára leyfi 

til þess að byggja skurð og reka hann. Skurðurinn mun liggja í gegnum San Juan ána og að 

Níkaragva Vatni og þar í gegn yfir í Atlantshafið. Áætlað er að þessi framkvæmd muni taka 

sex ár og kosta rúmlega $50 milljarða. Skip allt að 286m löng sem rista mest 27,6m munu 

geta siglt í gegnum Níkaragvaskurðinn (BBC, 2013). Litið er á skurðinn sem svar við aukinni 

eftirspurn eftir flutningagetu á þessari leið, milli Kyrrahafs og Atlantshafs, sem Panama-

skurðurinn nær ekki að fullnægja. Að sama skapi verður þessi nýja leið fær stærri skipum 

(Kahn, C., 2014). 

Núverandi skipaflutningakerfi eru tengd lestarkerfum og landflutningakerfum í öllum stærstu 

höfnum heims. Stór skipafélög eru hér ráðandi og reka sum þeirra jafnvel líka 

umskipunarhafnir. Hér hafa bæði ríki hvers svæðis og jafnvel stór skipafélög fjárfest með 

margvíslegum hætti, í stórum gámaskipum og höfnum, og því liggur fyrir að þessar 

fjárfestingar munu þurfa næg verkefni til þess að þær borgi sig (Utanríkisráðuneytið, 2005, 

24). Annað flutningakerfi er lestasamgöngur, frá austurströnd Asíu til Eystrasalts og 
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Atlantshafsins við Norður Noreg (Utanríkisráðuneytið, 2005, 23). Um þessar mundir er 

tilraunaverkefni í gangi landleiðina frá Kína til Klaipeda í Litháen og svo flutningur áfram 

þaðan. Það er þó talið að slík samgöngulausn muni seint anna flutningaþörfinni á þessu svæði 

heldur frekar þjóna eftirspurn á innsvæðum mið- og vestur Kína, Síberíu og mið Asíu 

(Utanríkisráðuneytið, 2005, 23).  

Fram að þessu hafa þessi tvö kerfi verið látin nægja til að þjóna farmflutningi milli landa og 

heimshálfa en auðséð er að þrátt fyrir miklar breytingar, stækkanir og endurbætur, undanfarin 

ár þá eru skurðirnir nálægt hámarks afkastagetu (Utanríkisráðuneytið, 2005, 28). Eins ráði 

þeir ekki við stærðina á flutningaskipum framtíðarinnar. Það er þó ekki eingöngu 

stærðartakmarkanir sem gera siglingar um þessar slóðir erfiðar heldur eru til mörg dæmi um 

hryðjuverkaárásir við strendur þessara skurða sem og sjóræningjaþjófnaður (Lee, E., 2012). 

Kostnaðurinn við að sigla í gegnum skurðina fer einnig hækkandi en reikna má með að fyrir 

4.500 TEU skip kosti $450.000 að sigla í gegnum Panama-skurðinn og $252.000 um Suez-

skurðinn. Hafa ber í huga að þessi kostnaður lækkar hlutfallslega eftir því sem skipin stækka 

og fjöldi TEU eykst (Park, K. 2013) (ACP, 2005).   

Þar sem gámaflutningur er að ná svipuðum vexti og fyrir fjármálakreppuna árið 2008, eða um 

11% á ári, eru skipafélög nú að byggja stærri skip sem rista dýpra. Núverandi siglingaleiðir 

ráða ekki við þá eftirspurn sem er að skapast og því þarf að leita nýrra siglingaleiða. 

 

2.3. TÆKIFÆRI Á NORÐURSLÓÐUM 
 

Eins og komið hefur fram er þörf á nýjum flutningaleiðum, og þó svo að 

stækkunarframkvæmdir eigi sér stað á núverandi siglingaleiðum eru tækifæri á norðurslóðum 

vegna minnkunar á hafís sem auðveldar siglingar. Hafís á norðurslóðum hefur farið 

minnkandi síðastliðin fimmtíu ár og hefur sú þróun í för með sér að siglingar verða auðveldari 

um Norður-Íshafið og jafnframt meðfram ströndum þess svæðis. Loftslagsbreytingar á 

norðurhveli jarðar hafa leitt til hlýnunar á norðlægum slóðum sem aftur hefur í för með sér 

minnkun á umfangi ísþekjunnar sem umlykur Norðurpólinn, hafísinn minnkar stöðugt. 

Meðalhitinn á norðurslóðum hefur hækkað um 3-9°c en það er tvöfalt meira en áætlað er að 

heimsmeðaltal sama tímabils sé. Þetta hefur haft í för með sér að undanfarin 40 ár hefur flötur 

hafíss minnkað um 3% á hverjum áratug. Dregið hefur úr þykkt íssins og rannsóknir hafa sýnt 

allt að 40% rýrnun undanfarna tvo áratugi (Utanríkisráðuneytið, 2005, 18). Þessi rýrnun er að 

mestu í austanverðu Norður-Íshafinu. Hér ber að nefna að eins er talið að á sumum svæðum 
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hafi hafísinn aukist, einkum við norðurströnd Kanada og undirstrikar það þörf fyrir stöðugt 

eftirlit og auknar rannsóknir þar sem ekki er á vísan að róa varðandi þróun og hegðun 

ísbreiða. Fjarkönnunartækni, sem veitir rauntímaupplýsingar um þykkt og staðsetningu hafíss, 

hefur sýnt þessa þróun, að fjölæri ísinn fari hraðminnkandi, og eykur það enn frekar líkurnar á 

að reglulegar siglingar geti átt sér stað þvert yfir Norður-Íshafið á öllum árstímum 

(Utanríkisráðuneytið, 2005, 18). Þó svo að stöðugt sé verið að þróa nýjar aðferðir við að safna 

saman rauntímaupplýsingum um hafísinn þá vantar betri tækni til að halda utan um 

staðsetningu íssins. Að svo stöddu er notast við hafísspár til að kortleggja siglingaleiðir og er 

því erfitt að sjá rauntímamynd af því hvar ísinn er nákvæmlega, hvort hann sé á hreyfingu og 

hvert hann stefnir. Stöðugar gervihnattaupplýsingar um íshryggi, ísrek og glufur í hafísnum 

myndu hjálpa til við að gera alþjóðasiglingar að raunveruleika (Utanríkisráðuneytið, 2005, 

18). 

 

Mynd 5. Þróun hafíss á norðurslóðum, apríl árið 2012 
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Mynd 6. Þróun hafíss á norðurslóðum, júlí árið 2012 

 

Mynd 7. Þróun hafíss á norðurslóðum, september árið 2012 

Mikill munur er á hafís milli árstíða og það má sjá á myndum 5, 6 og 7 sem voru teknar í 

apríl, júlí og september 2012. Einnig sýna myndirnar sífrera í jörðu í þeim löndum sem liggja 

að Norður-Íshafinu sem og hreyfinguna á hafísnum (Arctic Portal, 2014).  
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Fylgst hefur verið með þessari þróun norðurslóða árum saman, fyrst og fremst á svæðum sem 

hafa orðið íslaus um tíma og því hægt að sigla þar um. Bretar og Hollendingar gerðu út 

leiðangra til að kanna Norður-Íshafið á 15.öld, á 17.öld könnuðu Rússar siglingaleiðir við 

austanvert Norður-Íshafið og árið 1978 varð Svíinn Nils A.E. Nordenskjöld fyrstur manna til 

að sigla norðausturleiðina til Kyrrahafs (Utanríkisráðuneytið, 2005). Við upphaf tuttugustu 

aldar átti mikil tækniþróun og tilkoma ísbrjóta stóran þátt í að breyta ímynd norðurslóða. Á 

tímum kalda stríðsins voru öflugir kjarnorkuknúnir ísbrjótar smíðaðir til að halda leiðinni 

opinni án tillits til kostnaðar. Á tímabilinu 1953-1987 þrettánfölduðust flutningar um þetta 

svæði, en þeir fóru úr 500 þúsundum tonnum í rúmlega 6,5 milljónir tonna. Árið 1987 var 

fylgst  með þróun íssins allan ársins hring á svæðum við Rússland. Árið 1991 opnuðu Rússar 

formlega Norður-Íshafsleiðina fyrir erlendri skipaumferð og gáfu um leið út reglugerð um 

hvernig siglingum skyldi háttað á svæðinu (Utanríkisráðuneytið, 2005, 10). Allar rannsóknir 

varðandi siglingar á norðurslóðum, sem hafa verið unnar til þessa, eru svo notaðar til að 

byggja alþjóðlegt regluverk fyrir svæðið (Arctic Council, 2009, 4). Árið 1991 sigldu 15 skip 

milli Austur Asíu og Evrópu norðaustur leiðina, með samtals 210 þúsund tonn, og ári seinna 

22 skip með 226 þúsund tonn. Eftir það fór þessum siglingum þó fækkandi vegna ótryggra 

siglingaskilyrða og mjög hárra gjalda fyrir aðstoð ísbrjóta. Einnig munu há tryggingargjöld 

hafa dregið úr áhuga erlendra skipafélaga til að sigla þessa leið. Á þessum árum var aðallega 

fluttur áburður, málmar og timbur frá Finnlandi og Svíþjóð til Japan og landbúnaðarvörur frá 

Tælandi og Kína til Evrópu. Líklegt þykir að siglingar um Norður-Íshafið, í dag, yrðu einkum 

vegna hráefnisflutninga frá Evrópu til Asíu og svo yrðu fullunnar vörur fluttar til baka 

(Utanríkisráðuneytið, 2005, 10). Svæðisbundnir flutningar meðfram ströndum Rússlands og 

Síberíu hafa minnkað vegna þess að dregið var úr niðurgreiðslum ríkisins á þjónustu við 

strandsiglingar (Utanríkisráðuneytið, 2005, 10). Flutningar yfir Norður-Íshafið eru þó smám 

saman að aukast á ný þar sem að leiðin gegnir mikilvægu hlutverki í efnahagsþróun 

norðurhluta Síberíu en vestur Síbería býr yfir 25% af þekktum olíuauðlindum heims utan 

OPEC-ríkjanna. Umskipun á olíu og gasi, frá Síberíu, í stór tankskip á sér stað í Múrmansk 

(Utanríkisráðuneytið, 2005, 10). 

Við siglingar yfir norðurslóðir þarf ísstyrkt skip. Áætlað er að slík skip kosti tæplega 30% 

meira í byggingu og felst þessi aukni kostnaður í því umfram stáli sem þarf til fullnægjandi 

styrkingar skipa. Auk þessa munu siglingar í ís krefjast 30% aflmeiri véla 

(Utanríkisráðuneytið, 2005, 31). Fyrirtæki á borð við Aker Arctic Technology og Kværner 

Masa-Yards hafa hannað tvístefnd skip sem hafa hefðbundið stefni fyrir siglingu í opnu hafi 

og skuturinn er með ísbrjótseiginleika og fær því hlutverk stefnis þegar siglt er í ís. Slík skip 
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eiga að geta siglt í gegnum allt að tveggja metra þykkan ís án aðstoðar ísbrjóta en fram að 

þessu hafa ísbrjótar sinnt mikilvægu hlutverki á þessum slóðum, einkum við að aðstoða 

tankskip og gámaskip sem festast við siglingar á þessari leið (Utanríkisráðuneytið, 2005, 30). 

Talið er að siglingahraði þessara skipa eigi að geta verið sá sami á opnu hafi og hjá 

venjulegum flutningaskipum, en að eldsneytisnotkun sé 2-4% meiri vegna aukinnar þyngdar 

skipsins. Áætlað er að hægt sé að keyra umrædd skip á 15 hnúta hraða í 80% ísskilyrða, 10-12 

hnúta þegar hafísinn er einær og um hálfsmetra jafnþykkur, en að hraðinn myndi fara niður í 

um fjóra hnúta þegar ísinn er eins  og hálfs metra jafnþykkur (Utanríkisráðuneytið, 2005, 31).  

Í þessari umræðu vantar einnig að huga að regluverki og öryggi við siglingar. Fram að þessu 

hefur vantað mikið upp á getu þeirra ríkja sem tilheyra norðurslóðum til neyðarviðbragða. 

Lítið hefur verið gert svo að þau séu undir það búin að takast á við aukna slysahættu sem 

skapast samfara aukinni umferð um Norður-Íshafið vegna flutninga, auðlindanýtinga eða 

rannsókna. Hér er ekki einungis átt við að bæta þurfi tækjabúnað svo betur sé hægt að sjá 

hvernig ísinn liggur heldur einnig að bæta viðbrögð, í hverju tilviki, með viðeigandi hætti. 

Um getur verið að ræða allt frá notkun hreinsiefna til togkrafts. Mikið vantar upp á 

viðbragðsáætlanir þar sem að nærliggjandi lönd koma saman að áætlunargerðinni og mynda 

þannig samræmt viðbragðsstjórnkerfi, greiðan aðgang að kortum af erfiðum svæðum, og 

samþætt eftirlitskerfi svo fátt eitt sé talið upp (Utanríkisráðuneytið, 2005, 31).. 

Að svo stöddu  hefur Alþjóðasiglingamálastofnunin samþykkt valfrjálsar viðmiðunarreglur á 

svæðinu en erfitt hefur reynst að lögfesta reglur um siglingar á norðurslóðum. Lagaumhverfið 

á þessum slóðum er mjög flókið og það mun taka tíma að undirbúa alþjóðasamning yfir 

ófrávíkjanlegar reglur varðandi siglingar. Þar sem að norðursjóleiðin er í rússneskri 

efnahagslögsögu hefur Rússland að svo stöddu umráðarétt yfir svæðinu og gilda því rússnesk 

lög vegna siglinga á þessari leið. Til viðbótar við þessar reglur hafa stóru ríkin sem tilheyra 

norðurslóðum sett sínar eigin reglur með vísun til 234.gr. hafréttarsamnings Sameinuðu 

þjóðanna (Utanríkisráðuneytið, 2007, 15). Upp hefur komið sú hugmynd að Ísland taki sig 

saman með Noregi og Danmörku (fyrir Grænland) og setji hliðstæða löggjöf sem gildir fyrir 

skip sem fara um hafnir þeirra og sigla inni í þeirra efnahagslögsögu. 

Tækifæri á norðurslóðum eru ekki bara sem siglingarleið heldur er svæðið talið ríkt af 

náttúruauðlindum. Ítarlegar rannsóknir á náttúruauðlindum eiga sér stað á norðurslóðum sem 

sýna fram á að ný tækifæri gætu orðið í námuvinnslu á austanverðu Grænlandi, norðar en áður 

hefur verið mögulegt. Svæðið er talið ríkt af málmum og gæti Grænland orðið fyrsta landið til 

þess að fá aðgang að þessum auðlindum vegna loftslagsbreytinga (Hafsteinn Helgason, 2013). 

Eins opnast möguleikar á olíu- og gasleit á nýjum hafsvæðum við Grænland og Svalbarða 
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sem áður hafa ekki verið aðgengileg. Tækifæri til fiskveiða eru talin mörg þar sem ákveðnar 

fisktegundir koma til með að færa sig norðar. Þessar aðstæður ýta enn fremur undir siglingar 

um Norður-Íshafið og þar sem að spáð er að sjóflutningur muni aukast með tvöföldum hraða á 

við heimsbúskapinn, þá sé þörf á þessari nýrri siglingaleið (Utanríkisráðuneytið, 2007, 11). 

Það verður þó seint talið að siglingar um norðurslóðir komi til með að taka við af núverandi 

flutningaleiðum heldur frekar að hin nýja leið komi sem viðbót og auki þannig flutningagetu í 

samræmi við aukna eftirspurn (Utanríkisráðuneyti, 2007, 4). 

Það má því segja að margt geti því enn haft áhrif á þessa þróun á norðurslóðum. 

Stjórnarhættir, samvinna milli ríkja, olíuverð, loftlagsbreytingar, uppgötvun nýrra auðlinda, 

tryggingar á svæðinu og þróun tæknibúnaðar fyrir svæðið eru allt frekar óráðnir þættir sem 

munu hafa áhrif á hversu hratt og vel svæðið mun þróast. Skortur á höfnum mun einnig koma 

til með að hafa áhrif þar sem einungis eru hafnir í norður Noregi og norðvestur Rússlandi sem 

henta skipum er koma til með að sigla um þessar slóðir (Utanríkisráðuneyti, 2007). Því kunna 

að leynast tækifæri fyrir nýtt hafnarsvæði sem getur aðlagað sig að þessu breytilega umhverfi 

og þróast með því. En þá þarf staðsetning slíkrar hafnar að vera þannig að það sé hagkvæmt 

að sigla um hana. Því þarf að skoða siglingaleiðirnar um Norður-Íshafið.  

2.3.1 Megin siglingaleiðir um Norður-Íshafið 
 

Svo hægt sé að sjá hvar tilvalin staðsetning væri, fyrir höfn til að þjónusta skip sem sigla yfir 

Norður-Íshafið, þarf að skoða hvaða leiðir skipin koma til með að sigla. Eins og sjá má á 

mynd 8 er um þrjár megin siglingaleiðir að ræða norður leiðina frá Asíu og yfir til Evrópu 

milli Norður Atlantshafs og Kyrrahafs. Stysta leiðin liggur þvert yfir Norður-Íshafið en hún er 

alls ófær í dag nema fyrir mjög öfluga ísbrjóta. Norðvesturleiðin liggur frá Beringssundi til 

vesturs meðfram Alaska og Kanada og tengist Atlantshafinu milli Grænlands og Labrador. Sú 

leið er erfið vegna hafíss sem straumar bera inn í kanadísku eyjasundin og íshryggja sem 

hlaðast þar upp. Ísstyrkt skip, með aðstoð ísbrjóta, hafa náð að sigla þessa leið. Líklegt þykir 

að þessi leið muni opnast mun seinna fyrir almennum siglingum en austurhluti Norður-

Íshafsins. Norðausturleiðin liggur meðfram norðurströnd Rússlands til Norður-Atlantshafs á 

milli norður Noregs og Grænlands. Þessi leið skiptist í tvær leiðir; innri norðausturleiðin sem 

þræðir Rússlandsstrendur að Múrmansk og svo strendur Noregs. Ytri norðausturleiðin liggur 

milli Svalbard og Franz Jósefslands um Beringssund. Stillt veðurlag og mikið dýpi einkennir 

þessa leið en mikill hafís hindrar þó siglingar yfir vetratímann (Utanríkisráðuneytið, 2005, 

13). Ísland liggur mjög vel við leiðum 1, 3a og 3b á mynd 8.   
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Mynd 8. Siglingaleiðir yfir Norður-Íshafið 

Þar sem komið hefur fram að sérstök ísstyrkt skip þurfi til að sigla þessa leið mun þurfa að 

nýta þau sem mest þar sem þörf er á þeim. Því má reikna með að gerð verði sú krafa að 

umskipunarhöfn sem þjónar ísstyrktum skipum þurfi að liggja beint við hugsanlegum 

siglingaleiðum. Einnig að ekki sé lengra að sigla Norður-Íshafsleiðina en núverandi 

siglingaleiðir. Til þess að sjá á hvaða svæði slík höfn gæti verið ber að finna 

jafnfjarlægðarpunktinn frá Asíu til Evrópu og Bandaríkjanna. Jafnfjarlægðarpunkturinn fyrir 

flutninga úr Kyrrahafinu til Norður Evrópu fyrir siglingar um Suez-skurðinn annars vegar eða 

Norður-Íshafsleiðina hins vegar er Hong Kong. Það er því styttra að fara Norður-Íshafsleiðina 

frá öllum höfnum norðaustan við Hong Kong og í gegnum Suez-skurðinn frá öllum höfnum 

suðvestur af Hong Kong. Manila á Filippseyjum er hins vegar jafnfjarlægðarpunkturinn fyrir 

flutninga frá Asíu til hafna á austurströnd Bandaríkjanna. Frá Singapúr, Víetnam og Tælandi 

er hins vegar styttra um Suez-skurðinn til Norður Evrópu og austurstrandar Bandaríkjanna. 

Mynd 9 hér að neðan sýnir þessa jafnfjarlægðarpunkta miðað við að siglt sé innri 

norðausturleiðina. 

Leið 1 - Þvert yfir Norður-Íshafið 

Leið 2 - Norðvesturleiðin 

Leið 3a- Innri Norðausturleiðin 

Leið 3b- Ytri Norðausturleiðin 
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Mynd 9. Vegalengdir frá Asíu til Evrópu og Norður Ameríku 

Hér má því sjá að það er styttra að sigla Norður-Íshafsleiðina frá höfnum í austur Asíu, bæði 

til Norður Evrópu og austurstrandar Bandaríkjanna, sá munur eykst eftir því sem norðar 

dregur og austar (Sea-Distance, 2014). Þetta má betur sjá í töflum 1 og 2. 

 

Tafla 1. Siglingavegalengd og tími á milli Asíu borga og New York 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panama Súes Góðrarvonarhöfði Norðausturleiðin

Lengd 11.355                    11.474             13.460                    11.126               

Tími 22 d 13 klst 22 d 18 klst 26 d 17 klst 21 d 22 klst

Lengd 11.207                    11.593             13.686                    11.229               

Tími 22 d 6 klst 23 d 27 d 4 klst 22 d 10 klst

Lengd 10.582                    12.370             14.468                    10.684               

Tími 21 d 24 d 13 klst 28 d 17 klst 21 d 3 klst

Lengd 12.506                    10.133             12.380                    12.328               

Tími 24 d 20 klst 20 d 3 klst 24 d 14 klst 24 d 11 klst

New York

Frá Manila 

Honk Kong

Shanghai

Singapore
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Tafla 2. Siglingavegalengd og tími milli Asíu borga og Rotterdam 

 

 

Siglingar um Norður-Íshafið stytta núverandi siglingaleið frá austri til vesturs, bjóða upp á 

möguleika á notkun stærri skipa og bjóða lausn á þeirri stíflu sem myndast í núverandi 

siglingakerfi. Hins vegar eru þessar leiðir ekki alltaf íslausar sem þýðir að byggja þarf dýrari 

skip sem eru ísstyrkt og krefjast aukins vélarafls. Draga má því þá ályktun að þó svo að 

olíunotkun kunni að minnka vegna styttri vegalengdar þá muni aukið vélarafl krefjast meiri 

olíunotkunar. Þó svo að kostnaður við siglingar gæti orðið svipaður á Norður-Íshafsleiðinni, á 

meðan að ísinn er ennþá til staðar megnið af árinu, má líta svo á að stytting ferðatíma, færri 

stíflur í siglingakerfi og notkun stærri skipa muni hámarka virði neytenda. 

 

3. AÐFERÐAFRÆÐI 

 

Nú þegar búið að er gera grein fyrir þróun flutningakerfisins og hvernig Norður-

Íshafssiglingar kunna að koma til móts við þá eftirspurn sem til staðar er eftir hraðari og betri 

þjónustu þarf að huga að því hvaða rannsóknir búið er að gera og hvaða tæki er hægt að nýta 

til að ná sem nákvæmustu niðurstöðum. Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim aðferðum 

sem höfundur ætlar að beita til að svara rannsóknarspurningunni. Hér verður farið ýtarlega 

yfir hvaða fræðilega nálgun verður notuð til þess að ná rannsóknarmarkmiðunum og hvernig 

hún mun styðja við greininguna. 

 

 

Panama Súes Góðrarvonarhöfði Norðausturleiðin

Lengd 14.195     9.629        12.835                    9.965                  

Tími 28 d 4 klst 19 d 3 klst 25 d 11 klst 19 d 11 klst

Lengd 14.036     9.748        13.061                    9.410                  

Tími 27 d 20 klst 19 d 8 klst 25 d 22 klst 18 d 7 klst

Lengd 13.411     10.525     13.843                    8.865                  

Tími 26 d 15 klst 20 d 21 klst 27 d 11 klst 17 d 6 klst

Lengd 15.335     8.288        11.755                    10.610               

Tími 30 d 10 klst 16 d 11 klst 23 d 8 klst 20 17 klst

Rotterdam

Frá Manila 

Honk Kong

Shanghai

Singapore
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3.1. FYRRI RANNSÓKNIR  
 

Í ljósi þeirra rannsóknarspurningar sem lagt var af stað með að svara og þeim mikla áhuga 

sem er á málefni norðurslóða varð höfundur að kynna sér vel fyrirliggjandi gögn og að hvaða 

leiti er búið að fjalla um norðurslóðir, samkeppnishæfni umskipunarhafnar á Íslandi og 

hagkvæmni hennar. Hér verður því stuttlega farið yfir rannsóknarstöðuna eins og hún er í dag, 

hvaða rannsóknir hafa nú þegar verið unnar og hvernig lesning þeirra leiddi höfund að 

ákvörðun um nálgun á sínu rannsóknarefni. 

Mikið hefur verið fjallað um tækifærin á norðurslóðum og rannsóknir á sviði Norður-

Íshafssiglinga og auðlindanýtingar. Fjallað hefur verið um skip og hafnir sem koma til með að 

þjóna siglingum á svæðinu, umhverfisbreytingar, slys og viðbúnað við þeim og einnig hafa 

sprottið upp fjölmargar stofnanir og samtök sem sjá um frekari rannsóknarvinnu. Fjöldi 

vinnuhópa undir stofnunni Arctic Council unnu skýrslu að nafni Arctic Council Arctic Marine 

Shipping Assessment 2009 Report árið 2009. Skýrslan var unnin á fjögurra ára tímabili og fer 

ítarlega yfir alla helstu þætti varðandi sögu og þróun Norður-Íshafssvæðisins, þróun siglinga 

um svæðið, stjórnarhætti, hvað ber að hafa í huga varðandi umhverfisþætti og svo setur 

hópurinn fram spálíkön sem ná til ársins 2020 á hinum helstu siglingasvæðum Norður-

Íshafsins (Arctic Council, 2009). Önnur mjög ítarleg íslensk rit um Norður-Íshafssvæðið eru 

Fyrir stafni haf. Tækifæri tengd siglingum á norðurslóðum og Ísinn brotinn. Þróun 

norðurskautssvæðisins og sjóflutningar. Horfur í siglingum á Norður-Íshafsleiðinni. Áhrif og 

tækifæri. Báðar þessar skýrslur eru unnar fyrir Utanríkisráðuneytið en þar er farið ítarlega yfir 

sögu, þróun og tækifærin Íslands á svæðinu (Utanríkisráðuneyti, 2005, 2007). Síðan hefur 

verið farið nánar út í staðsetningu umskipunarhafna á Íslandi, hvaða svæði eru álitleg og 

hvernig aðstæður þar myndu styðja við slíka starfsemi. Mikil rannsóknarvinna hefur verið 

gerð í kringum Dysnes verkefnið og svokallað Drekasvæði. Þróunarfélagið Dysnes vinnur að 

byggingu þjónustuhafnarsvæði sem er 15 kílómetra norðan við Akureyri. Þar eru áform uppi 

um að byggja hafnarsvæði til að þjónusta iðnaði í kringum Norður-siglingar, námuvinnslu, 

olíuleit og frekari rannsóknarvinnu. Jón Þorvaldur Heiðarsson skrifaði til að mynda skýrsluna 

Umskipunarhöfn á Eyjafirði. Frummat á aðstæðum þar sem sérstaklega er fjallað um hvaða 

kosti Eyjafjarðarsvæðið hefur til að þjónusta umskipunarhöfn (Jón Þorvaldur Heiðarsson, 

2006).  

Drekasvæðið svokallaða er svæði við Jan Mayen-hrygg þar sem rannsóknir hafa sýnt að líkur 

séu á að finna olíu og gas. Út frá þeirri rannsóknarvinnu hefur verið skoðað hvar væri hentugt 

að setja upp þjónustumiðstöð til að aðstoða við leitina. Almenna verkfræðistofan (í dag EFLA 
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verkfræðistofa) vann árið 2008 skýrsluna Þjónustumiðstöð fyrir olíuleit á Drekasvæðinu 

Staðarval og aðstöðusköpun fyrir Iðnaðarráðuneytið, Langanesbyggð og Vopnafjarðarhrepp 

(Iðnaðarráðuneytið, 2008). Þar er gerð mjög ítarlega grein fyrir hvaða þættir gera svæði 

hagstætt fyrir þjónustuhöfn og hvað kosti Finnafjörður hefur sem uppfyllir þessa 

grundvallarþætti. Halldór Jóhannsson gerði árið 2011 bæklinginn Servicing the Arctic: The 

Dreki Area  sem kynnir Finnafjörð og samfélögin þar í kring sem ákjósanlegan stað fyrir 

þjónustu við olíuleit (Halldór Jóhannsson, 2011).  Iðnaðarráðuneytið lét einnig gera 

greinagerð að nafni Olíuleit á Drekasvæði við Jan Mayen-hrygg árið 2009 þar sem fjallað er 

um viðbrögð iðnaðarráðuneytis við umsögnum olíuleitarskýrslu og vísað til Norður-

Íshafssiglinga og hugmyndir um hugsanlega umskipunarhöfn á Austur- og eða Norðurlandi 

(Iðnaðarráðuneytið, 2009).  

Meðal þeirra verkefna sem eru í gangi að svo stöddu er undirbúningsvinna Bremenports, í 

eigu Bremen, við Finnafjörð í samstarfi við EFLU verkfræðistofu. Erlenda félagið mun leggja 

til yfir 250 milljónir króna á næstu fimm til átta árum í verkefnið við uppsetningu mælitækja í 

sjó og landi sem og aðrar jarðtækni- og umhverfisrannsóknir (Hafsteinn Helgason, sviðstjóri 

hjá Eflu, munnleg heimild, 27. ágúst 2014). Þessi vinna mun leiða í ljós hvort og hvernig 

hafnarsvæði kemur til með að geta verið í rekstri á svæðinu út frá líffræðislegum forsendum 

en í framhaldinu þarf að vera áhugi fyrir hendi til þess að byggja og reka hafnarsvæðið.   

Önnur rannsókn sem er í vinnslu er rannsókn á styrkleikum Íslands sem möguleg staðsetning 

umskipunarhafnar á norðurslóðum. Hún styður vel við greiningu höfundar á samkeppnishæfni 

umskipunarhafnar. Þessi rannsókn er unnin við Háskólann á Akureyri af Tiantain Zhang og 

munu þar liggja fyrir mjög ítarleg úttekt á kostum umskipunarhafnar á Íslandi samanborið við 

aðrar staðsetningar á norðurslóðum. Þessi rannsókn var kynnt á „Break-out session“ á Arctic 

Circle 2014 ráðstefnunni í Hörpunni þann 31.október 2014. 

Þessar fyrri rannsóknir staðfesta að mörg tækifæri eru á norðurslóðum og ekki síst fyrir 

Ísland. Miklar umhverfisbreytingar hafa átt sér stað sem ýta undir að siglingar eru mögulegar 

á svæðinu, mikil rannsóknarvinna hefur verið unnin bæði á náttúrunni og eins á hættum í 

kjölfar þeirra breytinga sem orðið hafa og fyrirséðar eru. Opnun siglinga yfir Norður-Íshafið 

hefur leitt til þeirrar umræðu að ekki er umskipunarhöfn á norðurslóðum til að þjónusta 

gámaflutningaskip. Í kjölfarið hefur verið fjallað um það hvaða aðstæður þurfa að vera fyrir 

hendi og hvernig Ísland getur komið að þeirri þjónustu. Á Íslandi eru víða góðar aðstæður 

fyrir umskipunarhöfn og vilji er fyrir hendi hjá Íslendingum að vera með í umræðunni. 

Höfundi finnst þó skorta á umræðu um hugsanleg næstu skref til þess að gera umskipunarhöfn 

á Íslandi að veruleika. Ekki nægir að segja að Ísland sé tilvalið með tilliti til staðsetningar 
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heldur þurfa fjárfestar að geta metið á sinn hátt hvort og hvernig hægt er að koma að 

fjármögnun. Með arðsemismati, greiningu á rekstrarkostnaði, væntanlegum tekjum, og 

hvenær núllpunkti verður náð, er hægt að horfa fram á veginn og hugleiða hvernig 

fjármögnun umskipunarhafnar gæti litið út.  

 

3.2. FRÆÐILEG NÁLGUN 

 

Við höfum séð að tækifæri eru að myndast á norðurslóðum en þörf er á að byggja á 

fyrirliggjandi upplýsingum um samkeppnishæfni umskipunarhafnar á Íslandi með það fyrir 

augum að geta sagt til um hver hagkvæm stærð umskipunarhafnar er og hvaða væntingar 

menn geti borið til arðsemi. Fræðin verða nýtt til þess að varpa ljósi á þessi atriði og þar með 

auka virði flytjenda þegar siglt er með farm þeirra um Norður-Íshafsleiðina. Til þess að hægt 

sé að byggja raunhæfa mynd af stærðargráðu slíkrar umskipunarhafnar mun höfundur styðjast 

við greiningartæki Kotlers við markaðsgreiningu í leitinni að væntum markaðshlut 

hafnarinnar. Hér verður því unnið áfram með efni fyrri kafla um flutningamarkaðinn í dag, 

því velt upp hver flutningaþörfin raunverulega er nú á tímum og hvaða leiðir eru sigldar til 

þess að uppfylla þessa flutningaþörf. Eins og komið hefur verið inn á er markaðurinn mjög 

fjölbreyttur og því er grunnforsenda til árangurs að gera sér grein fyrir því hvaða 

markaðshlutdeild, af heildar flutningum um Norður-Íshafið, Ísland getur best þjónað. Einnig 

hefur verið fjallað um þá miklu rannsóknarvinnu sem nú þegar hefur verið unnin til styrktar 

þeim málstað að Ísland sé vel staðsett fyrir umskipunarhöfn af þessu tagi og því verður 

eingöngu stiklað á stóru í þeim efnum hér. Virðiskeðja Porters  verður höfð að leiðarljósi við 

að finna hvernig hámarka má virði flutninga um Norður-Íshafið. Hér þarf því að gera grein 

fyrir samkeppnishæfni umskipunarhafnarinnar og til þess verður SVÓT greining framkvæmd. 

Með því að gera grein fyrir styrkleikum hugsanlegar umskipunarþjónustu á Íslandi vegna 

Norður-Íshafssiglinga og jafnframt draga fram atriði sem leggja þarf frekari rækt við verður 

framkvæmd arðsemismats hnitmiðaðri og ákveðnar lykilforsendur því teknar til greina. Þá 

verður hægt að sjá hvernig þarf að bæta núverandi ástand til þess að hægt sé að grípa æskileg 

tækifæri sem og að mæta ógnunum. Að þessu loknu verður kapp lagt á fyrrnefnt arðsemismat 

vegna reksturs umskipunarhafnar. Möguleikarnir á gerð mótandi samanburðar á milli 

kostnaðarhlutfalla við annan hafnarrekstur á Íslandi verða kannaðir og einnig metið hvort hér 

sé um að ræða hagnýt viðmið.  Að því loknu verður grein gerð fyrir því með hvaða hætti hægt 

er að koma að rekstri og fjármögnun umskipunarhafnar. Þessa uppsetningu á fræðilegri 

nálgun rannsóknarinnar má sjá á mynd 10. 
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Mynd 10. Fræðileg nálgun 

 

3.2.1 Markaðshlutun 
 

Eins og komið hefur fram eru siglingar yfir Norður-Íshafið á byrjunarstigi og því ekki komin 

reynsla á hvort, hvenær og hvernig verður hægt að sigla yfir svæðið og er því erfitt að segja til 

um hvaða flutningamagn má vænta fari þessa leið. Þó til þess að geta reiknað hagkvæmni 

umskipunarhafnar á Íslandi þarf að áætla stærð hafnarinnar, kostnaðarliði og tekjur. Því þarf 

að áætla hvaða fjöldi gámaeininga fari þessa nýju siglingarleið og hversu miklu umskipað á 

Íslandi. Markaðshlutun, skipting markaða, kom fyrst til sögunnar á sjötta áratugnum þegar 

megin markaðsstefna fyrirtækja var vöru aðgreining. Í kjölfarið fór aðferðafræðin að verða 

vinsælli þar sem hún var talin auka sölu sem var þá þegar ákveðið markaðsforskot (Leadley & 

Forsyth, 2004). Að hluta markaðinn niður er talið leiða til betri skilnings á þörfum og 

löngunum neytenda en það veldur betri svörun í því sem vörurnar og þjónustan bjóða upp á 

(Dibb & Simkin, 2013, 50). Með því að taka betur mið af aðstæðum hjá samkeppnisaðilum 

geta fyrirtæki frekar skilið hvaða markhóp þeirra vara höfðar til og hvers konar 

samkeppnisyfirburða er þörf  á (Dibb & Simkin, 2013, 50). Þess vegna er þörf á því að greina 

hugsanlegan markaðshlut umskipunarhafnar og þar með hversu stór umskipunarhöfnin þarf að 

vera. 

MARKAÐSHLUTUN 

Við að greina markaðshlut og þ.a.l. stærð umskipunarhafnar 

VIRÐISKEÐJAN 

Umskipunarhöfn til að auka virði fyrir flytjandann 

SVÓT 

Samkeppnishæfni 

ARÐSEMISMAT 

Tekjur & gjöld 
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Með því að bera kennsl á hvað það er sem væntanlegir neytendur líta á sem kosti eða kröfu 

vegna vöru og eða þjónustu fyrirtækisins er hægt að taka fyrsta skrefið í að greina markhópinn 

(Leadley & Forsyth, 2004, 128). Kotler (2012) skilgreinir markaðshlutun sem skiptingu 

markaðarins í hópa af neytendum með svipaða eiginleika hvað varðar hegðun og viðbrögð við 

söluráðunum. Söluráðar eru vara, verð, vettvangur og vegsauki. Samkvæmt Kotler má skipta 

markaðinum niður í fimm mismunandi hluti: 

 

Heildarmarkaður (e. Mass market) – þar sem allir neytendur eru taldir vera eins, helsti kostur 

þess er stærðarhagkvæmni. Þessa aðferð telur Kotler ekki henta núverandi samfélagi þar sem 

sérhæfing og aðgreining er mikil. 

Skiptur markaður (e. Segmented market) – er þar sem lítillega er tekið tillit til fjölbreytni 

markaðarins og honum því gróflega skipt í mjög stóra hópa.  

Niche markaður (e. Niche market) – er þrengri skipting á markaði þar sem markaðurinn er 

lítill og þörfum neytenda er ekki vel þjónað. Þessi hópar eru yfirleitt reiðubúnir að borga 

aukagjald fyrir sérhæfða þjónustu (Leadley & Forsyth, 2004, 130). 

Hverfis markaður (e. Local market) – á við þegar kostir vöru og/eða þjónustu fyrirtækisins 

höfða til neytenda sem eru staðsettir í nálægð við fyrirtækið.  

Einstaklings markaður (e. Individual market) – þar sem fyrirtækið býður upp á vöru og 

þjónustu sem er sérsniðin að þörfum væntanlegs neytenda. 

 

Við markaðsgreiningu skal ekki gleyma að stór hluti markaðarins hefur ekki áhuga á þeirri 

vöru eða þjónustu sem fyrirtæki markaðssetur og því ber að greina hvaða hluti markaðarins 

það er sem hefur raunverulega þörf eða áhuga á vörunni. Þá fyrst, þegar þetta ferli er 

yfirstaðið og fyrirtæki veit hvaða markaðshóp það þarf að ná til, fer markaðssetning að bera 

árangur og hægt er að hafa áhrif á væntanlegan markað (Leadley & Forsyth, 2004, 128).  

Þó að aðferð Kotlers við að skipta markaðinum niður í hluta sé góð og gild, er engin ein algild 

regla um hvernig skipting hentar hverju fyrirtæki. Það er einnig hægt að blanda þessum 

markaðshlutum saman og þannig ná að þjóna best þörfum þeirra. Hér má nefna sem dæmi að 

þjóna nokkrum einstaklings mörkuðum sem er inn í niche markaði (Leadley & Forsyth, 2004, 

131). Önnur aðferð er að skipta mörkuðum niður eftir ákveðnum lýðfræðilegum eiginleikum 

eða hegðunar mynstrum (Leadley & Forsyth, 2004, 131).  

Við val á markaðshlut getur fyrirtækið litið sérstaklega til þess hlutar sem skilar því mestri 

arðsemi. Þó þarf að taka tillit til þeirra markaða þar sem samkeppnin er hörð og skoða hversu 

traustir neytendur eru á ákveðnum mörkuðum (Leadley & Forsyth, 2004, 145). Þó svo að 
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samkeppnisaðilar séu að þjóna markaði má vera að þeir séu ekki að uppfylla þarfir neytenda 

og því geti vörur og eða þjónusta annars fyrirtækis  höfðað betur til sama markhóps. Hér þarf 

einnig að taka tillit til langtíma markmiða fyrirtækja og hlutahafa þeirra og hvort ákveðnir 

markhópar séu þeir viðskiptavinir sem fyrirtækið vill vera að þjóna til lengra tíma litið. 

Jafnframt þarf fyrirtækið að hafa þá þekkingu og hæfileika sem þarf til að komast inn á 

viðkomandi markað. Eingöngu á að fara inn á þá markaði þar sem fyrirtækið getur boðið upp 

á ákveðna eiginleika eða kosti sem sóst er eftir og núverandi birgjar eru ekki að fullnægja 

(Leadley & Forsyth, 2004, 145). Slík svörun getur hjálpað við að skapa sjálfbæra 

samkeppnisyfirburði til langs tíma.   

Yfirleitt telst það eftirsóknarvert fyrir fyrirtæki að vera markaðsráðandi í sínum hluta 

markaðar, þar sem að slík staða leiðir til mestar arðsemi. Þó ber að vera vakandi fyrir því að í 

flestum tilvikum ber að deila markaðshlutnum og því ber að skoða stærð viðkomandi 

markaðshlutar og meta líkur á að fleiri vilji vera um hituna þar sem afar ólíklegt er að 

eingöngu eitt fyrirtæki geti þjónað honum. Minni fyrirtæki kjósa í flestum tilvikum að 

einblína á smærri markaði eða staka markaði sem að felur í sér ákveðna áhættu á að stærri 

samkeppnisaðili taki þennan eina markhóp yfir eða að þarfir hans breytast. Hins vegar leiðir 

þetta þó til þess að fyrirtæki getur orðið mjög vandvirkt við að þjóna og uppfylla þarfir 

markaðsins. Slík sérhæfing og þekking á markaðnum getur jafnvel leitt til þess fyrirtækið nái 

að halda sínum viðskiptavinum þó svo að nýir aðilar komi inn á markaðinn. Stærri fyrirtæki 

kunna að kjósa ákveðna sérhæfingu eins og atvinnugreinar eða vörutegundir og stefna þá að 

því að vera framúrskarandi á sínu sviði. Enn stærri fyrirtæki kunna að velja að þjónusta allan 

markaðinn en þó ber að hafa í huga að þá þarf að rannsaka þarfir ólíkra hópa svo að 

markaðssetning sé rétt gerð (Leadley & Forsyth, 2004, 145). 

Við greiningu á hvaða hluta flutningamarkaðsins umskipunarhöfn á Íslandi á að leitast við að 

þjóna þarf að líta til þess hvaða þarfir umskipunarhöfnin er að leysa og með hvers konar 

þekkingu eða sérhæfingu það er gert til að ná frekar til skipafélaga heldur en staðsetningar 

samkeppnisaðila fyrir slíka höfn. Miklar fjárfestingar stórskipafélaga í núverandi 

siglingaleiðum eru klárlega höft sem gera þeim erfitt að bregðast við breytingum á 

siglingaleiðum. Þjónustugeta umskipunarhafna takmarkast af ákveðnum þáttum og má þar 

helst telja dýpi, landrými ásamt fleiru. Þessir þættir geta dregið úr getu fyrirtækja til að 

uppfylla þarfir stórskipafélaga vegna  umskipunar og geymslu. Hér verður því stuðst við fræði 

Kotlers um markaðsgreiningu til að sjá betur hvaða markaðshlut umskipunarhöfn á Íslandi 

getur þjónustað, út frá því litið til þess hversu stór slík höfn þarf að vera. Hér þarf að lita til 

framtíðar og taka með við greininguna hvaða markhóp umskipunarhöfn mundi vilja þjóna til 
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framtíðar, hvar er vöxturinn, sem og þar sem fleiri eru líklegri til að vilja koma inn á 

stækkandi markað, hvernig verði samkeppnishæfni og þar með samkeppnisyfirburðir hafnar á 

Íslandi sem gerir henni kleift að halda í sinn markaðshlut. 

3.2.2. Virðiskeðja Porters 
 

Til þess að skapa samkeppnisyfirburði, og þar með uppfylla þarfir og halda sínum 

markaðshlut, þarf að greina hvernig er hægt að auka virði fyrir neytendur. Virðiskeðja 

Michael E. Porters var fyrst kynnt til sögunnar árið 1985 í bók hans Competitive Advantage: 

Creating and Sustaining, þar sem Porter setur fram kenningar um samkeppnisforskot og 

yfirburði fyrirtækja. Virðiskeðjan er þekkt greiningatæki sem samanstendur af verkþáttum 

sem tengjast saman og framkalla virði í heildar framleiðsluferli fyrirtækisins (Porter, 2011). 

Þá er rýnt í þá þætti sem fyrirtækið framkvæmir og í hvaða röð, til þess að nýta sem best alla 

framleiðsluþætti og þannig auka verðmætasköpun. Með því að rýna vel í kjarnaaðgerðir 

keðjunnar; birgðir og innstreymi vörustjórnunar, framleiðslu vöru/þjónustu, dreifingu og 

útstreymi vörustjórnunar, sölu og markaðsstarf og þjónustu, er hægt að greina hvar mesta 

verðmætasköpunin í fyrirtækinu á sér stað. Þessar fimm kjarnaaðgerðir fyrirtækisins eru 

áþreifanlegar og stuðla að sköpun vöru og þjónustu. Þetta má betur sjá á mynd 11. Einnig má 

líta á stuðningsaðgerðirnar; innviði fyrirtækisins, starfsmannastjórnun, tækniþróun og aðföng, 

en þær skapa kjarnaaðgerðum það umhverfi sem þær þurfa til að virka. Nánar verður ekki 

farið í stuðningsaðgerðir í þessari rannsókn en nánar má lesa um þær í bók McGee, Thomas 

og Wilson Strategy: Analysis and Practice.  

 

Mynd 11. Virðiskeðja Porters 
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Kjarnaaðgerðirnar fimm eru: 

 

Birgðir og innstreymi vörustjórnunar – Í þessari aðgerð virðiskeðjunnar eru birgðir keyptar 

inn og tekið á móti þeim, þær geymdar og færðar til innan fyrirtækisins þangað til að þær eru 

notaðar í framleiðslu. Á þessu stigi er það gott samband við birgja sem skapar mesta virðið 

(McGee, Thomas & Wilson, 2005).  

Framleiðsla vöru/þjónustu – Framleiðsluaðgerð fæst við að auka verðmæti þeirra birgða sem 

koma inn í reksturinn, umbreyta í þá vöru og eða þjónustu sem neytandinn vill. Þessi aðgerð 

fæst með tækjum, samsetningu, pökkun og þjónustu. Árangur á þessu stigi næst með 

framleiðslukerfi fyrirtækisins (McGee, o.fl.,2005).   

Dreifing og útstreymi vörustjórnunar – Þessi aðgerð snýr að því að safna saman, geyma og 

dreifa framleiðslunni en þessi aðgerð telst lykil hlekkur í virðiskeðjunni þar sem verulega er 

hægt að bæta verðmætasköpun, auka aðgreiningu á markaði og þannig auka 

samkeppnisforskot (McGee, o.fl.,2005). 

Sölu og markaðsstarf – Aðgerðir á þessu stigi fást við að fanga athygli markaðarins með 

upplýsingum um vöru og eða þjónustu í þeirri von um að gera kaupendur að neytendum 

fyrirtækisins í stað samkeppnisaðilans. Öflug markaðssetning byggist á að aðgreina vöru og 

eða þjónustu frá samkeppnisaðilum með því að byggja á lykil styrkleikum fyrirtækisins til að 

skapa sem mesta virðið fyrir neytendur (Jain, Haley ,G., Haley, R, Wickham & Osbourne, 

2012).  

Þjónusta – Eftir að vara og eða þjónusta hefur verið framleidd og sala átt sér stað er oft þörf á 

að veita þjónustu á borð við upplýsingagjöf, viðgerðir, viðhald og fleira til neytenda til að 

viðhalda virði vörunnar (McGee, o.fl.,2005). 

 

Virðiskeðjan gerir fyrirtækjum kleift að greina stafsemi sína með því að skipta henni niður í 

þessa fimm einingar, finna áhrifavalda á hverja einingu og síðan tengsl á milli þeirra. Þannig 

má sjá hvar samkeppnisyfirburðir fyrirtækisins myndast í skipulagsheildinni.  

Þegar virðiskeðjan er yfirfærð á þá þjónustu sem flutningafyrirtæki veita er hægt að greina á 

einfaldan hátt hverjar kjarnaaðgerðir í starfseminni eru. Höfundur ætlar að líta á virðiskeðju 

flutningastarfsemi sem þjónustukeðju við að koma sendingu frá seljanda til kaupanda. Þar má 

greina framleiðsluþætti og kostnaðarliði og þannig sjá hvað  skapar virði hverrar aðgerðar. 

  

Birgðir og innstreymi vörustjórnunar – Líta má svo á að seljendur og kaupendur varnings á 

milli staða séu birgjar flutningafyrirtækja. Því má líta á fyrstu aðgerð í virðiskeðjunni að taka 
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á móti bókunum, taka á móti sendingum, skrá þær og geyma þangað til að þær eru fluttar á 

milli staða. Flutningafyrirtæki þurfa að mynda gott samband við þessa flytjendur svo að þeir 

noti þjónustu fyrirtækisins sem oftast. 

Framleiðsla vöru/þjónustu – Hjá flutningafyrirtæki er framleiðslan það að færa sendingu frá 

einum stað til annars. Framleiðslukerfin eru hér talin lykillinn að árangri og því má líta svo á 

að flutningatæki, svo sem skip, flugvélar, trukkar eða lestakerfi, og flutningakerfi, þær leiðir 

sem varningur er fluttur, séu lykillinn að hámörkun virðis samkvæmt Porter.  

Dreifing og útstreymi vörustjórnunnar – Þessi aðgerð er ef til vill mikilvægasta aðgerðin hjá 

flutningafyrirtækjum og augljósasta þrepið til að auka virði fyrir neytandann. Við dreifingu er 

mikilvægt að hámarka nýtingu faratækja og flutningaleiða og þannig hámarka afköst þeirra 

fjárfestinga sem í flutninganeti fyrirtækisins eru. Hægt er að safna upp farmi á mismunandi 

stöðum til að nýta flutningatæki sem best á þeim leiðum sem flutt er á.  

Sölu og markaðsstarf – Söluskilmálar í flutningageiranum eru mismunandi, þar sem ýmist 

seljendur eða kaupendur, móttakendur eða sendendur, geta verið þeir sem greiða fyrir 

þjónustuna má segja að huga þurfi að sölu og markaðsstarfi á báðum endum virðiskeðjunnar. 

Til þess að nýta sem best flutningaferðir og þannig auka virði neytenda þarf nýting í báðar 

áttir flutningaferðar að vera sem best. Því þarf að markaðssetja og selja þjónustu á öllum þeim 

stöðum sem flutningakerfið telur áfangastað, þar sem taka má við viðbótarfarmi.  

Þjónusta – Þjónustuaðgerð flutningafyrirtækja er að auka virði þjónustunnar eftir að sending 

hefur náð á leiðarenda. Dæmi um slíka þjónustu er vöruhýsing, tollskjalagerð, áframflutningur 

og samsetning. 

 

Í upphaf þessarar rannsóknar var litið til fyrstu tveggja aðgerðanna í virðiskeðju Porters og 

stuttlega farið yfir hvernig flutningakerfið er í dag, hvernig siglingaleiðir hafa þróast 

undanfarin ár og hvernig siglingar yfir Norður-Íshafið komu til sögunnar. Í næstu köflum 

verður litið á þriðju kjarnaaðgerð virðiskeðjunnar, Dreifingu og útstreymi vörustjórnunnar, til 

að sjá í hvaða mynd umskipunarhöfn á Íslandi getur aukið virði fyrir neytendur. 

3.2.3. SVÓT greining 
 

Til þess að auka virði neytenda í dreifingarhlekk virðiskeðjunnar þarf að skoða hvernig 

umskipunarhöfn á Íslandi hámarkar nýtingu farartækja og flutningaleiðarinnar og þannig 

hámarkar afköst skipafélaga. Til þess þarf að skoða helstu styrkleika staðsetningar 

umskipunarhafnar á Íslandi sem og veikleika ásamt helstu ógnunum og tækifærum.  SVÓT 

greiningar aðferðin á rætur sínar að rekja til sjöunda áratugarins, nánar tiltekið til Albert S. 



Tækifæri Íslands á norðurslóðum 2014 

 

35 Sara Pálsdóttir 
 

Humphrey. SVÓT greining er einföld aðferð við að skilja innri styrkleika og veikleika 

fyrirtækis og bera kennsl á ytri ógnanir og tækifæri. Að skilja og geta útskýrt kosti þess sem 

vara og/eða þjónusta fyrirtækis býður upp á gerir fyrirtækjum kleift að þróa hagkvæmar 

markaðsaðgerðir og áætlanir (Leadley & Forsyth, 2004, 199). Fyrirtæki geta öðlast 

samkeppnisforskot á markaði með því að nýta innri styrk þess til þess að uppgötva og 

bregðast við tækifærum sem og með því skilja helstu veikleika fyrirtækisins og þannig draga 

úr og jafnvel koma í veg fyrir ytri ógnanir (Pettigrew, Thomas & Whittington, 2006).  

Við greiningu á styrkleikum fyrirtækis eða vörumerkis er litið til þeirra eiginleika sem leiða til 

þess að því gengur vel á markaði. Mikilvægt er að skoða styrkleika út frá sjónarhorni 

starfseminnar, neytenda sem og samkeppnisaðila. Ef allir samkeppnisaðilar bjóða upp á 

ákveðinn eiginleika þá getur sá hinn sami ekki talist styrkleiki hjá fyrirtækinu heldur nauðsyn.  

Við greiningu á veikleikum er kannað hvaða eiginleikar það eru sem gera það að verkum að 

ekki gengur nægilega vel á markaði og auðlindir vanta til þess að ná tilsettum árangri 

(Leadley & Forsyth, 2004, 200). Hér þarf að skoða veikleika út frá innri starfsemi 

fyrirtækisins og út frá sjónarmiði aðila á markaðinum.  

Þegar litið er til þeirra tækifæra sem eru fyrir hendi hjá fyrirtæki eru greindir þeir jákvæðu 

þættir sem  aðstoða fyrirtæki við að ná settum markmiðum. Tækifæri eins fyrirtækis getur 

verið ógnun annars fyrirtækis (Leadley & Forsyth, 2004, 202). Gott getur reynst að skoða 

styrkleika fyrirtækisins og athuga hvort að þeir opni á einhver tækifæri eða hvort að með því 

að koma í veg fyrir ákveðna veikleika myndist tækifæri á markaðinum. Það geta einnig 

skapast tækifæri hjá fyrirtæki við breytingar svo sem tæknilegar breytingar hjá fyrirtæki, 

breytingar í laga- og pólitíska umhverfinu sem það hrærist í og við félagslegar breytingar.   

Þegar greining á ógnunum á sér stað í ytra umhverfi fyrirtækja er leitað að þáttum sem eru 

líklegir til að hafa neikvæð áhrif á starfsemi þess og hvaða áhrif þessir þættir valda. Á þessu 

stigi er gott að flokka ógnanir eftir hversu neikvæð áhrif þau eru líkleg til að hafa og þannig 

forgangsraða hvernig á að bregðast við (Leadley & Forsyth, 2004, 202).  Með því að skoða 

veikleika kann að vera hægt að draga úr ógnunum á markaði. Við greiningu á ógnunum getur 

fyrirtækið einnig fundið tækifæri með því að koma í veg fyrir hið fyrrnefnda og gera 

hugsanlega ógnun þannig að jákvæðum áhrifum fyrir fyrirtækið.  

Skilningur á styrkleikum staðsetningar umskipunarhafnar á Íslandi gerir höfundi kleift að þróa 

hagkvæma og raunhæfa fjárhagsáætlun sem hægt er að nýta áfram til að sjá hversu arðbær 

fjárfesting þetta kann að vera.  
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3.2.4. Framkvæmd arðsemismats 
 

Við höfum nú séð hvaða tæki verða notuð til að greina hvaða markaðshlut helstu styrkleikar 

staðsetning umskipunarhafnar ná til og þar með varpað ljósi á mögulega stærð hafnarinnar. 

Það er ekki síður mikilvægt að finna sem nákvæmustu leið til að sýna fjárfestum hvaða 

arðsemi má búast við frá slíkum rekstri. Að verðmeta rekstur og skilja hver  uppspretta virði 

hans er, er mikilvægt þegar taka þarf ákvarðanir um nýfjárfestingar. Ákvörðunin byggir á 

væntu sjóðstreymi inn í framtíðina og virðismatið er í raun sambland af vísindum og listum. 

Megindlegir þættir þar sem mat og greining byggir á stærðfræðilegum útreikningum og 

eigindlegir þættir þar sem notast er við huglægt mat út frá ákveðnum forsendum. Þegar 

fyrirtæki eru ný eða mjög ung er erfitt að verðmeta þau og áætla vöxt en þá þarf að nota 

samanburð. Höfundur leitast því við að skoða hvaða aðferðir fjárfestar nota við að verðmeta 

fyrirtæki svo hægt sé að fylgja sama fordæmi við mat á rekstri umskipunarhafnar. Helstu 

verðmatsaðferðir hjá fjárfestum eru: 

 

Samanburður – Söguleg þróun greind sem og núverandi staða. Aðferðir þar sem stuðst er við 

sambærileg fyrirtæki sem hægt er að bera saman við. Hér er notast við kennitöluútreikninga, 

og er sérstaklega notað þegar fyrirtæki er í svipaðri starfsemi og kennitölur því heimfærðar á 

nýja fyrirtækið. 

Discounted cash flow – mikið notuð aðferð þar sem metið er út frá væntingum til framtíðar. 

Hér þarf að finna innra virði fyrirtækisins sem er gert með því að finna núvirði af sjóðstreymi. 

Aðferðin byggir á að finna undirliggjandi verðmæti fyrirtækisins. Stuðst er við megindlega og 

eigindlega greiningu svo sem lýst var hér að framan. Hér er næmnigreining einnig 

framkvæmd, samlegðargreining o.fl. 

Veik greining – tæknigreining, sem er aðallega notuð á fyrirtæki sem eru skráð á markað, og 

söguleg þróun á verði hlutabréfa er skoðuð.  

 

Hér má því álykta sem svo að við greiningu á væntanlegum rekstri umskipunarhafnar eigi best 

við að nýta samanburð við verðmat. Þá er reksturinn metinn út frá sömu forsendum og 

væntanlegir fjárfestar koma til með að gera. Því verður gengið í lið með Eimskipafélag 

Íslands, skipafélagi á Íslandi, sem rekur inn- og útflutningshafnir víðsvegar um landið. Með 

því vonast höfundur til að geta byggt upp raunhæfa rekstrarliði eins og þekkjast í dag. 

Eimskip á 100 ára sögu, þekkir allar siglingaraðstæður við Ísland, og getur gefið mjög skýra 
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mynd af hvernig rekstrarreikningur, miðað við ákveðin stærð hafnar, er í samanburði við sinn 

eigin rekstur og hvernig má réttilega bera rekstur þeirra saman. 

 

Við framkvæmd á arðsemismati er farið ítarlega í gegnum fjárfestingu og fjárþörf vegna 

langtímafjárfestingar. Slíkar fjárfestingar, til að mynda í tækjabúnaði eða öðru sem skilar ekki 

arði, binda fjármuni til langs tíma og draga því úr sveigjanleika þess til að þróa eða bregðast 

við breytingum á markaði. 

Virði fjárfestingarinnar fer eftir ávöxtunarkröfu og ávöxtunarvæntingu fjárfestisins. Þegar 

fjármagn er sett í rekstur gera eigendur þess kröfu um ávöxtun og fer sú krafa eftir áhættunni á 

að fjármagnið tapist. Ávöxtunarkrafa eigin fjár (e.CAPM) er því misjafnlega há en hún skal 

aldrei vera lægri en áhættulausir vextir, ríkisskuldabréf, því annars er betra heima setið. Í 

áhættusömum fjárfestingum er algengt að miðað sé við álag sem er mismunur á öruggri 

ávöxtun og ávöxtun hlutabréfamarkaðar eða hæstu fáanlegu markaðsvexti (Brigham & 

Houston, 2007, 336). Í þessari rannsókn verður miðað við forsendur gefnar af 

fjárstýringardeild Eimskip þar sem lagt er til að skipting eigin fjár og skulda verði 30/70, 30% 

eigið fé og skuldir 70%. Í þessari rannsókn verður notuð 12% ávöxtunarkrafa á eigið fé og 

vaxtarprósentan á lánsfé verður 3,75% (Þórhallur Jóhannsson, forstöðumaður Fjárstýring 

Eimskip, 11. nóvember 2014).  

Stærð umskipunarhafnarinnar verður reiknuð út frá því hvað er líklegt að mörgum 

gámaeiningum verði umskipað á Íslandi af þeim flutningum sem fara á milli Asíu, Norður 

Evrópu og Bandaríkjanna. Þetta mun gera höfundi kleift að framkvæma einfalda 

fjárhagsáætlun. Til þess að loka ekki á neina framtíðar fjármögnunarmöguleika verður 

framkvæmd núllpunktagreining en slík greining segir til um hve mikið þarf að selja af vöru 

eða þjónustu, á ákveðnu verði, svo að salan borgi upp fastan og breytilegan kostnað og skili 

því hagnaði. Núllpunktur er því reiknaður með því að finna hver fasti kostnaðurinn í 

rekstrinum er ásamt breytilegum kostnaði á einingu m.v. ákveðið verð.  

 

Núllpunktur =  Fastur kostnaður 

    (Söluverð á einingu – Breytilegur kostnaður á einingu) 

 (Steingold, 2009, 146) 

 

Með því að bæta fjármagnskostnaði og skattagreiðslum við fasta kostnaðinn fyrir hvert ár er 

hægt að bæta jöfnu núllpunkts og reikna þannig út raun núllpunkt fyrir hvert ár. 
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Núllpunkturinn fer þá lækkandi með hverju ári þegar greiddar eru niður fjárskuldbindingar 

(Steingold, 2009, 146). 

Með þessu greiningartæki verður hægt að gefa mynd af því hvað höfnin þarf að vera stór til 

þess að skila arði og hvernig breytingar á seldu magni eða verði geta haft áhrif á arðsemi 

starfseminnar. Þetta mun leiða í ljós hvort markaðshluti sem höfundur hefur gefið sér er 

nægilega stór til þess að umskipunarhöfn á Íslandi geti skilað hagnaði. 

Hér er því búið að gera grein fyrir þeim tækjum sem verða notuð við að ná 

rannsóknarmarkmiðunum og þar með ætti svar við rannsóknarspurningunni að liggja fyrir í 

lok næsta kafla. 

 

4. UMSKIPUNARHÖFN Á ÍSLANDI 

 

Í þessum kafla verður kapp lagt í að ná markmiðum þessarar rannsóknar með því að nýta þá 

aðferðafræði sem farið var yfir í kafla 3. Litið verður til þess hvað umskipunarhöfn mun þurfa 

að vera stór með því að skipta markaðinum niður með greiningartæki Kotlers. Þegar 

stærðarforsendur eru skýrar verður skoðað, með aðstoð Porters, hvernig umskipunarhöfn er 

mikilvægur hlekkur í virðiskeðjunni og hvernig höfnin mun þar með auka virði þeirra sem eru 

að flytja vörur á milli landa. Þá verður SVÓT nýtt til þess að sjá betur styrkleika og tækifæri 

umskipunarhafnar. Að þessu loknu verða komnar skýrar forsendur sem nota má til þess að 

greina arðsemi umskipunarhafnar. 

4.1. MARKHÓPUR UMSKIPUNARHAFNAR Á ÍSLANDI 
 

Fræðileg nálgun markaðshlutunar er hagnýtt til að skilgreina stærð umskipunarhafnar út frá 

hvaða hluta flutningamarkaðsins höfn á Ísland mun best geta nýtt sína styrkleika til að ná 

samkeppnisyfirburðum og þar með langvarandi markaðsforskoti. Þá ber einnig að skoða nánar 

hvert megninu af alþjóðlegum sjóflutningum er beint og greina í framhaldinu hvort Norður-

Íshafið sé raunhæfur kostur sem leið fyrir þessa flutninga. Í upphafi rannsóknarinnar var 

landslaginu lýst þar sem meðal annars var farið yfir helstu siglingaleiðir um miðbaugsleiðina 

frá Asíu til Norður Evrópu og Bandaríkjanna.  

Stækkandi hagkerfi í Asíu stóð fyrir 22% af heildar vergri þjóðarframleiðslu (VÞF) heimsins 

árið 2013. Af þeim 2,5% vexti VÞF á milli áranna 2012 og 2013 stafaði 56% vaxtarins frá 

Asíu (International Monetary Fund, 2014a) (Organisation for Economic Co-Operation and 

Development, 2014). Talið er að helstu drifkraftar fyrir þessum mikla vexti séu fernir. Í fyrsta 
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lagi er stöðug fjármálastefna í Asíu þar sem erlendar skuldir eru einungis tæp 16% af vergri 

þjóðarframleiðslu. Annar drifkraftur er jákvæð þróun á framboði vinnuafls og er að sama 

skapi aukin eftirspurn eftir vinnuafli á svæðinu. Í þriðja lagi fer millistéttin í Asíu stækkandi 

sem jafnframt stækkar markaðinn um leið og fátækt minnkar. Loks felst þessi vöxtur einnig í 

því hversu mörg lönd í Asíu eru rík af hrávöru, til að mynda matvöru, sem er mikil eftirspurn 

eftir í heiminum. Sú staðreynd hefur leitt til meiri fjárfestingar á þessum svæðum sem aftur 

mun skila arði til langs tíma (Siregar, M. & Nellor, D., 2012).  

Milliríkjaviðskipti hafa aukist og það hraðar en hagvöxturinn í heiminum en árleg aukning 

alþjóðaviðskipta undanfarna áratugi hefur verið um 6% á ári frá árinu 1950 en hagvöxtur á 

sama tíma um 4%. Ástæður fyrir þessari aukningu á alþjóðaviðskiptum er meðal annars talin 

vera aukin notkun internetsins og tölvusamskipta, aukið flutningamagn í umferð sem hefur 

valdið lægri flutningakostnaði, betri nýting og aukin afköst, aukin hagkvæmni 

umskipunarhafna og stærri gámaskip sem lækka verð á einingu. Iðnvæðing Kínverja á einnig 

stóran hlut í aukningu heimsviðskipta þar sem að meginhluti þessarar aukningar stafar af 

viðskiptum milli ríkja í Austur Asíu við önnur ríki eða/og innbyrðis viðskipta þessara ríkja í 

Austur Asíu (Utanríkisráðuneytið, 2005, 29). 

Árið 2013 stóð Asía fyrir rúmum 33% af heildar útflutningstekjum í heiminum og Kína fyrir 

um 12% eða $2,2 trilljónum. Útflutningur hefur aukist um 6,82% í Asíu, 8,62% í Kína og 

3,1% í heiminum frá árinu 2012 til ársins 2013 (International Monetary Fund, 2014b). Árið 

2012 fóru yfir 155 milljónir TEUs um Kína samanborið við 40 milljónir TEUs árið 2000 (The 

World Bank, 2014). Því jókst gámaflutningur um tæp 400% á rúmum áratug. Til samanburðar 

jukust gámaflutningar hjá þjóðum sem nota Evruna á sama tímabili t um 100%, eða úr tæpum 

40 milljónum TEUS í 80 milljónir TEUs (The World Bank, 2014). Þetta má sjá á mynd 12. 
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Mynd 12. Gámaflutningur frá árinu 2000 til 2012 (TEUs) 

Þrátt fyrir mikla þróun í samgöngutækjum á borð við bifreiðar, járnbrautarlestir og flugvélar 

hefur ekki dregið úr mikilvægi sjóflutninga og má áætla að um 90% af öllum vöruflutningum 

í heiminum, í tonnum talið, fari fram á sjó (Útflutningsráðuneytið, 2005, 20). Sjóflutningar 

tengja markaði og gera þjóðum kleift að nýta sér samkeppnisstöðu sína á heimamarkaði 

erlendis. Þessi miklu hagvöxtur í Austur-Asíu hefur haft gríðarleg áhrif á flutningamunstur 

heimsins og hefur þungamiðja heimsviðskipta flust frá Norður Atlantshafi til Norður 

Kyrrahafs. Helsta viðskiptaleiðin árið 2012 var frá Asíu til Norður Ameríku en tæpum 20 

milljónum TEU var siglt þessa leið, 6,8 milljónir í vestur og 13,2 milljónir í austur (JOC 

Group Inc., 2014).  Næst algengasta leiðin er frá Asíu til Norður Evrópu en á sama tíma fóru 

13,3 milljónir TEU þessa leið, tæpar níu milljónir á leið vestur til Evrópu og 4,4 milljónir 

austur til Asíu. Árið 2012 voru vikulega 73 áætlunarsiglingar á milli Asíu og Norður Ameríku 

og 28 siglingar vikulega frá Norður Evrópu til Asíu (World Shipping Council, 2013a).  

Af fimmtíu stærstu gámaflutningahöfnum í heimi eru 33 í Asíu, sjö í Evrópu, sjö í Ameríku, 

tvær í Afríku og ein í Ástralíu. Shanghai er stærsta gámahöfn heims en um hana fóru 32,5 

milljónir TEU árið 2012, Singapore er næst stærst og þjónustaði 31,6 milljónir TEU árið 

2012. Hong Kong kemur svo í þriðja sæti með 23,6 milljónir TEU. Fyrsta Evrópuhöfnin á 

listanum, Rotterdam, er í ellefta sæti heimslistans, um hana voru flutt 12 milljónir TEU árið 

2012. Stærsta höfnin í Ameríku árið 2012 er í Los Angeles , en hún var númer sextán á 

listanum og um hana voru fluttar tæplega 8 milljónir TEU (Lloyds List Intelligence, 2013). 

Myndir 13, 14 og 15 sýna staðsetningu þessara stærstu hafna. Mynd 13 sýnir vel hversu 

margar af stærstu höfnum heims eru í Asíu. 
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Mynd 13. Stærstu hafnir í Asíu  

Mynd 14 sýnir staðsetningu helstu hafna í Evrópu.  
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Mynd 14. Stærstu hafnir í Evrópu 
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 Mynd 15. Stærstu hafnir í Bandaríkjunum og Panamahöfn (Story Maps, 2013) 

Af því sem að framan er sagt má sjá að hagkerfið í Asíu leiðir vöxt hagkerfis heimsins með 

mestri aukningu á vergri þjóðarframleiðslu, mestri aukningu í heimsviðskiptum, vegna 

iðnvæðingar Kínverja, og mestu hækkun útflutningstekna. Þessi vöxtur endurspeglast svo í 

flutningum um Asíu, bæði í hlutfallslegri aukningu sem og heildar fluttum gámaeiningum. 

Evrópu þjóðir flytja samanlagt helmingi færri gámaeiningar en Kínverjar einir gera. Kína er 

því sérstaklega háð útflutningstekjum sínum sem og innflutningi á orku í formi olíu. Landinu 

stafar því ógn af því hversu valdamikil Bandaríkin, með sinn sjóher, eru á siglingakerfum 

heims (Xing, L. & Bertelsen, G., 2013). Því myndu siglingar um Norður-Íshafið tryggja 

ákveðin tækifæri í fjölbreytileika á siglingarleiðum og aðgang að orkulindum (Xing, L. & 

Bertelsen, G., 2013). Hráefnisnotkun Kínverja er mikil og hefur tvöfaldast undanfarinn 

áratug. Árleg hlutfallsleg notkun þeirra á heimsvísu mun vera 30% járns, 31% kola, 27% stáls 

og 25% af áls (Xing, L. & Bertelsen, G., 2013). Áætlað er að árið 2050 munu Kínverjar nota 

17% af árlegu heimsframboði orku (Konan, D.E. & Zhang, J., 2008). Ítök á norðurslóðum, og 

þar með aðgengi að nýjum orkulindum og siglingaleiðum, kunna því að vera leið Kínverja til 

að tryggja pólitískan og efnahagslegan stöðuleika í landinu (Xing, L. & Bertelsen, G., 2013). 
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Þar sem að Kína hefur hag af því að nýta leiðina yfir Norður-Íshafið ber að skoða hvert 

Kínverjar eru helst að flytja farminn sinn. Eins og komið hefur fram eru flestar gámaeiningar 

fluttar á milli Asíu og Bandaríkjanna. Hér má því líta vestur um haf og skoða 

flutningaaðstæður þar og þróun seinustu ára. Árið 2011 var 2.1 milljarður tonna fluttur 

sjóleiðis um hafnir Bandaríkjanna og þar af var 62,5% vegna utanríkisviðskipta. Innflutningur 

sjóleiðis dróst saman frá 2006-2011 um 13.2% en útflutningur jókst um 50,8% á sama 

tímabili. Áætlað er að utanríkisviðskipti í Bandaríkjunum eigi eftir að aukast um 3,4% á ári 

frá árinu 2007 til 2040 (U.S Department of Transportation, 2014, 9). Í tonnum talið stendur 

gámaflutningur erlendis frá fyrir 18,1% af heildar sjóflutningi í Bandaríkjunum og eru tíu 

hafnir sem  meðhöndla yfir 80% af öllum inn- og útfluttum gámaeiningum (U.S. Department 

of Transportation Maritime Administration, 2013). Eins og sést á myndum 16 og 17 fara um 

30% útfluttra gámaeininga frá austurströnd Bandaríkjanna á ári hverju og 42% frá 

vesturströndinni.  Sömu sögu má segja af innfluttum gámaeiningum á austurströnd 

Bandaríkjanna, um 30%, en yfir 50% af innfluttum gámaeiningum koma í gegnum hafnir á 

vesturströndinni. Hér er tekið til stærstu hafna Bandaríkjanna (U.S. Department of 

Transportation Maritime Administration, 2013). 

  

 

Mynd 16. Hlutfall útflutnings frá tíu stærstu  höfnum Bandaríkjanna árið 2012 
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Mynd 17. Hlutfall innflutnings til tíu stærstu hafna Bandaríkjanna árið 2012 

Aðeins tvær af höfnunum á austurströnd Bandaríkjanna geta tekið á móti post panamax 

skipum, það eru Norfolk og Baltimore (Vickers, J., 2013). Nú stendur hins vegar yfir 

undirbúningur við að gera fleiri höfnum á austurströndinni kleift að taka á móti risaskipum. 

Þetta gerist í kjölfar stækkunar Panama-skurðarins sem áætlað er að verði klár árið 2015 

(Vickers, J., 2013). Þetta er einnig í takt við þá þróun að meðalstærð flutningaskipa sem 

leggjast að höfn í Bandaríkjunum hefur aukist en á árunum 2006-2011 jókst stærð þeirra um 

13,3% og er í dag 4.233 TEU. Stafar sú stækkun aðallega af því að flutningaskipum sem eru 

yfir 5.000 TEUs hefur fjölgað um 78,2% á kostnað smærri skipa sem hefur fækkað um 

tæplega 60%.  

Um 70% af heildar innanlandsflutningum í Bandaríkjunum fara með trukkum (Jones Lang 

LaSalle, 2011). Þó er því spáð að strandflutningar muni aukast í kjölfar þess að 

millilandaflotinn hefur stækkað en sú þróun hefur aukið framboð á minni flutningaskipum á 

lækkuðu verði (Jones Lang LaSalle, 2011). Þungamiðja gámaflutninga innanlands er á milli 

Los Angeles, Chicago og New York  og þar sem aðeins 16% innflutnings kemur í land í New 

York má gera ráð fyrir að mikið af innflutningi frá Asíu sé uppskipað á vesturströndinni og 

flutt þvert yfir landið (U.S Department of Transportation, 2014, 9). Mynd 18 sýnir þessa 

miklu flutninga milli austurs og vesturs. Á árinu 1999 fóru 85,7% gámaeininga á milli 

norðaustur Asíu; Kína, Japan og Kóreu, og austurstrandar Bandaríkjanna með 

lestasamgöngum, 11,3% í gegnum Panama-skurðinn og 3% Suez-skurðinn. Hins vegar árið 
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2007 fóru 55% gámaeininga með lestasamgöngum þessa sömu leið en 43% í gegnum 

Panama-skurðinn og 2% í gegnum Suez-skurðinn  (Hofstra University, 2014e). 

 

Mynd 18. Helstu innanlandsflutningaleiðir í Bandaríkjunum sé miðað við flutt tonn 

Það má því ljóst vera að næg eftirspurn er eftir millilandaflutningum til austurstrandar 

Bandaríkjanna og enn frekar í ljósi þess að Bandaríkjamenn vinna nú hörðum höndum við að 

draga úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda. Þann 12.nóvember 2014 gerðu Barack Obama, 

forseti Bandaríkjanna, og Xi Jingping, forseti Kína, samning um minnkun útblásturs 

gróðurhúsalofttegunda, en Bandaríkin ætla að draga úr útblæstri um 26% - 28% frá því sem  

var árið 2005 til 2025 (Nakamura, D., & Mufson, S., 2014). Þar sem að næst mesti útblástur 

gróðurhúsalofttegunda í Bandaríkjunum kemur úr flutningakerfum landsins árið 2012, eða um 

28%, og 82% frá bifreiðum alls, gefur auga leið hvar mun fyrst þurfa að skera niður.  

Þegar við drögum þessa umræðu saman, til að sjá betur markaðshlut flutningakerfisins sem  

eins gæti farið yfir Norður-Íshafið má sjá að flutningar á milli Asíu og Bandaríkjanna liggja 

mjög vel við. Mesti vöxtur í hagkerfi heimsins kemur frá Asíu, þjóðin er háð 

útflutningstekjum sínum og innflutningi á orku og þar með er hún háð siglingakerfum til og 

frá Asíu. Megin flutningar til og frá Asíu eru til Bandaríkjanna. Þróunin hefur verið sú að 

flestum gámaeiningum er skipað upp á vesturströndinni. Með aukinni áherslu á minnkun 

útblásturs, ódýrari flutningaskipa sökum meira framboðs smærri skipa og auknum 
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hafnarframkvæmdum, þar sem hafnir eru stækkaðar með það fyrir augum að geta tekið á móti 

stærri flutningaskipum, má ganga út frá því að áherslur færist frá landflutningum til 

sjóflutninga. Mynd 19 sýnir þennan mikla mun á útblæstri milli helstu flutningaleiðanna, en 

bifreiðaflutningar eru taldir valda yfir þrisvar sinnum meiri CO2 útblæstri (gramm á hvert 

tonn-kílómetra) heldur en stærri flutningaskipin.  

 

Mynd 19. Útblástur helstu flutningstækja  (gramm CO2 á hverja TEU/km) (Kinderberg, 2008). 

Við beitingu Kotlers hefur hér átt sér stað skipting markaðar þar sem sóst verður eftir þeim 

markaðshlut flutningakerfisins sem siglir norðaustan við Hong Kong og Manila til 

austurstrandar Bandaríkjanna. Hins vegar verður ekki farið dýpra í að greina einstök 

skipafélög eða fyrirtæki sem gætu haft hag af því að sigla þessa leið. Siglingaleiðin er ekki 

orðin virk og því mun höfundur leggja meiri áherslu á að færa rök fyrir því hversu margar 

gámaeiningar má vænta að gæti verið umskipað á Íslandi. Það skal þó tekið fram að með því 

að einblína á þessa flutningaleið er umskipunarhöfnin að þjóna sívaxandi markaði sem gerir 

kröfu um þjónustu við ísstyrkt skip, skip sem rista djúpt og þar sem ekki þarf að bíða eftir 

umskipun vegna flöskuhálsa, hvorki á siglingaleið né í umskipunarhöfn. 

Nú verður því skoðað nánar hversu margar gámaeiningar má vænta að fari Norður-

Íshafsleiðina. Af þeim 13,2 milljón TEUs sem eru flutt frá Asíu til Bandaríkjanna koma 

64,8% frá Kína og hefur aukning á milli ára, frá júlí 2013 til júlí 2014, orðið um 10,3% (JOC 

Group Inc., 2014). Shenzhen og Shanghai eru stærstar í útflutningi til Bandríkjanna frá Asíu, 

og undanfarið eitt ár fóru 5,4 milljónir TEU um þessar hafnir samanlagt, eða rétt rúm 40% af 

heildar magninu. Mikill vöxtur hefur einnig verið í Qingdao, hvað varðar flutninga til og frá 

Bandaríkjunum, en 14,3% vöxtur varð á milli áranna 2013 og 2014 á útflutningi til USA (JOC 

Group Inc. (2014). Þessar þrjár hafnir eru allar norðaustanmegin við jafnfjarlægðarpunktinn 

milli Asíu og Bandaríkjanna, Manila, og jafnframt á milli Asíu og  Norður Evrópu, Hong 

Kong. Því er styttra að sigla yfir Norður-Íshafið með gámaeiningar frá þessum þremur 

höfnum og má áætla að 5,37 milljón TEU gætu farið þessa leið. Eins og komið hefur fram 

Sjóflutningur 

(melaleyðsla Maersk) 

Flutningatrukkar 

Flugvélar 747-400 > 

1,500 km 

Lestakerfi (dísel) 

Lestakerfi (rafmagn) 



Tækifæri Íslands á norðurslóðum 2014 

 

48 Sara Pálsdóttir 
 

fara 16% af innfluttum gámaeiningum til Bandaríkjanna í gegn um New York höfn og því má 

áætla að um 850 þúsund TEU frá Kína sé uppskipað í þeirri höfn. Þessi áætlun mun vera í takt 

við flutninga undanfarin ár en þá hefur mesti flutningur til og frá New York / New Jersey 

verið frá Kína eða tæplega 30% (The Port Authority, 2012). Þar sem að árlega eru um 17 

milljónir gámaeininga fluttar inn til Bandaríkjanna og þar af 16% til New York hafnar munu 

um 850 þúsund samkvæmt þessu vera frá Kína. Ekki er nóg að skoða einungis hvað er flutt 

frá Asíu til Bandaríkjanna þar sem að nýta þarf ferðirnar til baka sem og að koma 

gámaeiningum áfram í umferð. Útfluttar gámaeiningar frá Bandaríkjunum árið 2012 eru um 

12 milljónir TEU, 12% voru flutt frá New York (U.S. Department of Transportation Maritime 

Administration, 2013) og útflutningur til Kína hefur vegið mest í þeirra höfn eða 30,5% (The 

Port Authority, 2012). Samtals eru þetta 432 þúsund TEU á ári. Hér ríkir því ekki jafnvægi á 

milli inn- og útflutnings og mun því þurfa að fá flutning annars staðar frá til þess að nýta 

ferðirnar frá umskipunarhöfn á Íslandi til Kína. Í þessu samhengi væri hægt að nýta flutninga 

frá Bandaríkjunum til Evrópu sem umskipað yrði á Íslandi og þaðan áfram á áfangastað. 

Einnig kæmu gámaeiningar til Íslands á leið sinni frá Norður Evrópu til hafna norðaustan 

megin við Hong Kong, en eins og áður hefur komið fram fara árlega 4,4 milljónir TEU til 

Asíu frá Norður Evrópu. Til að mynda fara 25% af öllum utanríkisviðskiptum í gegnum 

Shanghai (Koksal, G., 2013) og má því áætla að rúmlega ein milljón gámaeininga, sem koma 

frá Norður Evrópu, sé uppskipað í Shanghai. Vegna staðsetningar Íslands er raunhæft að þau 

skipafélög sem flytja á milli þessara tveggja heimshálfa umskipi á Íslandi hluta af þessum 

gámaeiningum til flutninga norðausturleiðina aftur til Kína. Nánar verður fjallað um 

staðsetningu umskipunarhafnar fyrir norðurslóðir í næsta kafla. 

Út frá þessari greiningarvinnu er núverandi markaðshlutur umskipunarhafnar við norðurslóðir 

fyrir flutninga milli Asíu og austurstrandar Bandaríkjanna og raunhæf stærð miðað við þá 

flutningsleið sem er réttu megin við jafnfjarlægðapunktana ein milljón gámaeininga á ári 

hverju. Þá gefur höfundur sér þær forsendur að 60% markaðshlutar af heildarflutningum fari 

þessa leið. Það fara 850.000 TEU frá Shanghai og norðar í Kína, til New York og 432.000 

TEU til baka. Samtals eru þetta 1.282.000 TEU. Höfundur ætlar einnig að gefa sér það að 

30% af heildar flutningum milli Evrópu og Asíu, 300.000 TEU, færu yfir Norður-Íshafið. 

Samtals eru þetta 1.582.000 TEU og því tæplega ein milljón TEU til umskipunar. Óraunhæft 

er að áætla að þetta magn færi allt strax um höfn á Íslandi. Hins vegar er þetta mynd af þeim 

veruleika sem gæti orðið og eftirspurnin er þegar til staðar. Talið er að umskipunarhafnir geti 

ekki verið samkeppnishæfar nema um þær fari að lágmarki ein milljón gámaeiningar á ári og 

útfrá sjónarhorni fjárfesta er afar ólíklegt að áhugi væri á að byggja minni höfn en sem gæti 
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umskipað þessum fjölda gámaeininga á ári hverju (Utanríkisráðuneytið, 2005, 36). Nú er því 

að skoða hvernig umskipunarhöfn á Íslandi myndi frekar auka virði flytjanda um norðurslóðir 

umfram aðrar hafnir. 

4.2. UMSKIPUNARHAFNIR MIKILVÆGUR HLEKKUR  
 

Miðað við þá flutninga sem umskipunarhöfn á norðurslóðum mun geta þjónað, ein milljón 

TEU, mætti spyrja af hverju að nýta ekki núverandi umskipunarhafnir í stað þess að leggja í 

dýrar framkvæmdir við byggingu nýrra hafnar. Í þessum kafla munum við því skoða hvaða 

forsendur eru fyrir umskipun á Íslandi og einnig af hverju að umskipa í staðinn fyrir að sigla 

alla leið frá upphafstað til endastöðvar án viðkomu annars staðar. Samkvæmt Porter er 

dreifing vöru og/eða þjónustu lykil hlekkur í virðiskeðjunni þar sem hægt er að bæta 

verðmætasköpun, auka aðgreiningu á markaði og þar með auka samkeppnisforskot. Eins og 

áður hefur komið fram eru umskipunarhafnir staðsettar við megin flutningaleiðir, hafa meira 

geymslupláss fyrir gáma en hefðbundnar hafnir og þar eru aðstæður til skjótrar afgreiðslu þar 

sem nú til dags eru þetta hátæknivæddar hafnir. Höfundur telur því notkun slíkrar hafnar lykil 

hlekkur í að bæta nýtingu skipa og þar með auka verðmætasköpun og virði flytjenda með 

lækkuðu flutningsverði. Eins og komið hefur fram er þetta ein ástæða fyrir miklum vexti í 

milliríkjaviðskiptum, betri nýting og aukin afköst flutningaskipa, aukin hagkvæmni 

umskipunarhafna og stærri gámaskip sem lækka verð á hverja einingu. 

Mikilvægi umskipunarhafna fer vaxandi og má áætla að um 28,25% millilandaflutninga sé 

umskipað (National Development of Transport, 2013, 19). Hér ber að taka það sérstaklega 

fram að þetta hlutfall á við um millilandaflutning en hverri gámaeiningu getur verið umskipað 

mun oftar innan hvers lands og jafnframt innan hverrar hafnar. Algengt er að stór skip sigli 

milli umskipunarhafna og að lítil skip (e. feeder) beri farm þaðan áfram, enn nær áfangastað. 

Þannig er hægt að ná betri nýtingu skipa, stytta vegalengd á hvern gám og lækka kostnað. 

Staðsetning og aðsetur umskipunarhafna skipta lykilmáli en sérhæfing og notkun stórvirkra 

krana stytta afgreiðslutíma skipa. Umskipuðum gámaeiningum hefur fjölgað, þegar litið er til 

heildargámaflutninga, frá árinu 1980 þegar hverri gámaeiningu var umhlaðið að meðaltali 

tvisvar, um borð í skip og í land á áfangastað, til ársins 2006 þar sem hverri einingu er 

umhlaðið 5,5 sinnum. Talið er að stærð flutningaskipa, betri nýting hverrar flutningsferðar, og 

fjölgun umskipunarhafna séu helstu ástæður fyrir þessa aukningu. Gámaeiningar eru hífðar til 

og frá borði, frá einu skipi yfir í annað á leið sinni á áfangastað (National Development of 

Transport, 2011, 19). 
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Stærsta umskipunarhöfnin er í Singapore en 82% af öllum TEU sem fara þar í gegn er verið 

að umskipa yfir í aðra flutningsleið. Hong Kong er næst stærst en 30% af TEU sem koma við 

í Hong Kong er flutt áfram og Rotterdam er stærsta Evrópu höfnin og þar fara 40% TEU 

áfram á aðrar hafnir (National Development of Transport, 2011, 21). Til þess að 

umskipunarhöfn geti fest sig í sessi þurfa stóru skipafélögin að gera höfnina að hluta af sínu 

flutningsneti, öðruvísi verða þær ekki notaðar (National Development of Transport, 2013, 19). 

Þessi skipafélög geta hins vegar verið treg til að breyta flutningsleiðum þar sem þau eru 

iðulega búin að binda háar fjárhæðir í núverandi siglingaleiðum. Erfitt mun þó reynast að 

stækka margar af þeim höfnum sem nú eru starfræktar þar sem stórar borgir rísa ósjaldan í 

nánd við hafnirnar. Dregur það úr nýtanlegu landsvæði og hækkar verð á lóðum. Rotterdam er 

gott dæmi þar sem miklu fé er á hverju ári varið í að viðhalda dýpi og viðlegukanti. Árið 2008 

var sett af stað verkefnið Maasvlakte 2 þar sem höfnin var stækkuð um 20%, eða 1.000 

hektara, dýpið á því svæði aukið niður í 20 metra og á eftir er hægt að taka á móti tvöfalt fleiri 

gámaeiningum, eða um 2,5 milljónum TEU til viðbótar því sem áður var (Maasvlakte, 2014).  

Eins og komið hefur fram er talið að skortur verði á umskipunarhöfnum til að þjónusta 

siglingar yfir og um Norður-Íshafið. Megin skilyrði fyrir því að hægt sér að reisa 

umskipunarhöfn á ákveðnum svæðum eru náttúruleg skilyrði eins og dýpi, hafalda, lengdir 

viðlegukanta, landrými, áhrif sjávarfalla, vindafar, skjól og athafnarými á sjó. Aðgangur að 

orku og vatni, vinnuafli og þjónustu auk góðra samganga skipta miklu máli þegar kemur að 

því að kortleggja hentug hafnarstæði. Umskipunarhöfn krefst náttúrulegra aðstæðna umfram 

venjulegar hafnir, þá er átt við að aðdýpi sé mikið, landrými sé á flötu landi upp af 

bryggjukanti til að taka á móti gámum og loks að höfnin sé í skjóli fyrir vindi og brimi.  

Umskipunarhöfn sem kemur til með að þjónusta gámasiglingum um Norður-Íshafið þarf að 

vera vel staðsett. Norður-Íshafið er rúmlega 14 milljón ferkílómetrar að flatarmáli, sem er 

svipað og Rússland í stærð, og strandlengjan 45.380km löng (Central Intelligence Agency, 

2014). Löndin sem liggja að þessu svæði eru Rússland, Noregur, Ísland, Grænland 

(Danmörk), Kanada og Bandaríkin. Lönd sem eru sögð hafa mikilla hagsmuna að gæta á 

þessu svæði eru Færeyjar, Kína, Japan og Bretland. Helstu hafnir á þessu svæði eru Barrow 

og Prudhoe Bay í Alaska, Churchill, Nanisvik og Tuktoyaktuk í Kanada, Nuuk í Grænlandi, 

Kirkenes, Vardo og Longyearbayen í Noregi, Reykjavík og Akureyri á Íslandi og svo 

Murmansk, Arkhangelsk, Labytnangi, Tikski og Pevek í Rússlandi. Þessar hafnir eru 

misjafnar eins og þær eru margar og notagildi þeirra því ekki það sama. Hafnir eru af 

misjöfnum stærðum og þjóna ýmist gámaskipum, bulk-skipum, olíuleitarskipum eða 

skemmtiferðaskipum svo fáein dæmi séu nefnd. Þessar hafnir við Norður-Íshafið henta ekki 
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allar sem umskipunarhafnir fyrir Norður-Íshafssiglingar ef litið er til þeirra skilyrða sem 

hentug umskipunarhöfn þarf að hafa og áður voru talin upp. Margar hverjar eru illa staðsettar 

með tilliti til innsiglingar fyrir stór skip sem rista djúpt og þurfa að geta athafnað sig í 

misjöfnum veðrum. Aðrar eru á mjög köldum slóðum þar sem ísinn á það til að vera 

óstöðugur og enn aðrar eru illa staðsettar með tillit til samgangna og þjónustu. Hafnir sem 

fljótt á litið uppfylla ágætlega skilyrði eru Churchill og Nanisvik í Kanada, Kirkenes í Noregi 

og Múrmansk og Arkhangesk í Rússlandi. Þó er talið að hafnir við Rússland séu ekki tilvaldar 

sem umskipunarhafnir vegna dýpis á eyjasundum (Utanríkisráðuneytið, 2005, 14).  

Það eru engar hafnir á austurströnd Bandaríkjanna taldar henta til þess að vera 

umskipunarhafnir fyrir Norður-Íshafssiglingar þar sem að þær eru taldar vera nálægt hámarks 

afkastagetu, dýpi þeirra er ekki nægilegt fyrir sjöttu kynslóð flutningaskipa og landrýmið 

sömuleiðis ekki til staðar vegna þéttbýlis í nágrenni þeirra (Utanríkisráðuneytið, 2005, 34). 

Aleutaeyjar hafa einnig verið taldar vænlegur kostur fyrir umskipunarhöfn en talið er að þær 

liggi vel við fyrir siglingar suður af Beringssundi (Jón Þorvaldur Heiðarsson, 2007). 

Landfræðilega henta þær því vel en íbúar svæðisins eru einungis um nokkur hundruð og það 

því ekki talið vænlegur kostur fyrir umskipunarhöfn.  



Tækifæri Íslands á norðurslóðum 2014 

 

52 Sara Pálsdóttir 
 

 

Mynd 20.  Hafnir við Norður-Íshaf (Arctic Portal, 2014) 

Á mynd 20 má sjá að af þeim fjölmörgu höfnum sem liggja við Norður-Íshafið er engin af 

stærstu umskipunarhöfnum heims. Þegar búið er að taka tillit til allra skilyrða, bæði 

landfræðilega og pólitískra, má segja að um þrjá raunhæfa kosti, fyrir umskipunarhöfn, sé að 

ræða; Múrmansk, Ísland og Rotterdam. Rússland er talinn líklegur kostur þar sem höfnin er 

næst Asíu af vænlegustu kostunum, hún er íslaus allt árið og mikil þjónusta er nú þegar á 

svæðinu. Í Múrmansk er hægt að snúa skipum við, sigla til baka og hámarka nýtingu dýrra 

ísstyrktra skipa þar sem þeirra er helst þörf. Ísland er annar möguleiki þar sem höfnin yrði vel 

staðsett, íslaus og miklir möguleikar varðandi stækkanir og stjórnskipulag. Þriðji raunhæfi 

möguleikinn er að sigla beint á Rotterdam þar sem umhleðsla annars staðar getur verið 

tímafrek og kostnaðarsöm og því takmarkaður ávinningur þegar um risaskip er að ræða.  

Í töflu 3 má sjá að sigling frá Asíu, um norðausturleiðina með farm til umskipunar, er styttri 

til Íslands en til Rotterdam en þó er munurinn ekki nema tæplega 500 sjómílur, eða sem 
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samsvarar 22 klukkustundum. Því má líta svo á að kostnaðurinn við að umskipa farmi í 

Rotterdam þarf að vera talsvert hærri en á Íslandi þannig að það borgi sig að umskipa farmi á 

Íslandi. Tafla 3 sýnir bæði þær vegalengdir og þann tíma sem það tekur að sigla frá þremur 

löndum í Asíu til Rotterdam annars vegar og til Íslands hins vegar. Hér mun höfundur miða 

siglingalengdir frá Seyðisfirði, á Austurlandi, til þess að vera sem næst Finnafirði en tölur 

þaðan eru ekki aðgengilegar. 

 

Tafla 3. Siglingavegalengd og tími milli Asíu borga og Íslands og Rotterdam 

 
 

Hins vegar þegar siglingar frá Asíu til Rotterdam og þaðan  áfram til austurstrandar 

Bandaríkjanna eru skoðaðar og bornar saman við Norður-Íshafsleiðina, með viðkomu á 

Íslandi, má sjá að um meðaltals mun upp á  2 daga er að ræða. Hlutfallslega er þetta um 10% 

af heildar siglingatíma. Eins og áður hefur komið fram fer 40% útflutnings frá Kína til 

Bandaríkjanna í gegnum Shanghai og Shenzhen og eins hefur verið vöxtur í flutningum frá 

Qingdao á sömu leið. Með tilliti til tíma og olíueyðslu er engum blöðum um það að fletta að  

hagkvæmara er að sigla um Norður-Íshafsið og umskipa á Íslandi heldur en í Rotterdam með 

tillit til flutninga til austurstandar Bandaríkjanna. Þetta má sjá á töflu 4. 

 

Tafla 4. Siglingavegalengd og tími á milli Asíu og New York via Ísland og Rotterdam 

21 NM hraða   Íslands, Seyðisfjörður Rotterdam 

            

Hong Kong                          11.671       22 d 19 klst                         12.793       25 d   

            

Shanghai                          11.126       21 d 18 klst                         12.248       23 d 23 klst   

            

Manila                          11.872       23 d                          12.994       25 d 10 klst  

 

Ný umskipunarhöfn á Íslandi yrði byggð frá grunni og væri því sérsmíðuð til að þjónusta skip 

sem væru í gámaflutningum um Norður-Íshafið. Ekki þyrfti að nota ísvarin skip til 

áframflutninga þar sem landið er íslaust. Ísland gæti þjónað umskipun til Norður Evrópu og 

Norður Ameríku en þetta gætu hafnir á meginlandi Evrópu og Norður Ameríku sennilega ekki 

21 NM hraða

Hong Kong 8.948                      17 d 9 klst 9.410                       18 d 7 klst

Shanghai 8.403                      16 d 8 klst 8.865                       17 d 6 klst 

Manila 9.149                      17 d 19 klst 9.611                       18 d 17 klst

Ísland, Seyðisfjörður Rotterdam
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vegna landskorts. Í umfjöllun um markaðshlutun var það tekið fram að með sérhæfingu og 

þekkingu á þörfum neytenda geta fyrirtæki náð að halda viðskiptavinum þó svo að nýir aðilar 

komi inn á markaðinn. Hér er því hægt að auka líkur á að halda viðskiptavinum með 

sérhæfingu í þjónustu við ísstyrkt skip sem sigla yfir Norður-Íshafið og tilbaka og aðrar 

skipalínur sjá svo um flutningana áfram til Bandaríkjanna.  

Hér má því staldra við og spyrja nauðsynlegra spurninga. Af hverju á að umskipa og af hverju 

á að gera það á Íslandi frekar en annars staðar. Umskipun gámaeininga í millilandaflutningi er 

nú um 28,25% og er þetta talið auka nýtingu skipa, stytta vegalengd á hverja gámaeiningu og 

lækka kostnað. Ísland telst  til norðurslóða og liggur vel við flestum þeim flutningaleiðum 

sem talið er að siglt verða um yfir Norður-Íshafið. Íslensk umskipunarhöfn gæti boðið upp á 

sérhæfða þjónustu við ísstyrkt skip þar sem að hún yrði byggð frá grunni, með tilliti til þess 

flota sem hana sækja heim. Nokkrar hafnir hafa hér verið taldar geta þjónustað siglingar þessa 

leið en þegar sérstaklega er litið til flutninga á milli Asíu og austurstrandar Bandaríkjanna 

mun umskipun á  Íslandi stytta siglingalengdina um 10% samanborið við Rotterdam sem er í 

dag líklegur valkostur fyrir umskipunarhöfn. Hér ber því að skoða nánar hvaða eiginleika 

höfn á Ísland hefur til þess að skapa forskot á markaði. 

Við skoðun á fræðilegri nálgun kom í ljós að hægt er að ná samkeppnisforskoti á markaði 

með því að nýta innri styrk fyrirtækis til þess að uppgötva og bregðast við tækifærum sem og 

með því að skilja helstu veikleika fyrirtækisins og þannig draga úr og jafnvel koma í veg fyrir 

ytri ógnanir. Því verður SVÓT greiningu færð í nyt til þess að  sjá betur hverjir helstu 

styrkleikar umskipunarhafnar á Íslandi eru, jafnframt hverjir veikleikar, tækifæri og ógnanir 

eru út frá umræðunni hér á undan og þannig skerpa á þeim lykilatriðum sem hafa þarf í huga 

við arðsemismat fyrir eina milljón TEU umskipunarhöfn á norðurslóðum. 

 

Tafla 5. SVÓT greining á umskipunarhöfn á Íslandi 

STYRKLEIKAR VEIKLEIKAR 

 Vel staðsett með tillit til 

áframflutninga 

 Ódýrt og mikið vannýtt land 

 Mikið dýpi í fjörðum 

 Græn ódýr orka 

 Íslausar hafnir 

 Lágur fyrirtækjaskattur 

 Lítil þekking á umskipun á höfn í 

þessari stærðargráðu 

 Takmarkað flutninganet 

 Óstöðuleiki í efnahagskerfinu 

 Skortur á fjármagni frá ríkissjóði 

 Talsverður mannflutningur úr landi 

og þar með þekking/menntun 
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 Fríverslunarsamningur við Kína 

(Utanríkisráðuneytið, 2013). 

 Góðir innviðir; heilbrigðiskerfi, 

menntað vinnuafl, flugvellir 

 Þekkt lagaumhverfi og pólitískur 

stöðuleiki 

 Þekking á hafnaraðstæðum og 

áframsiglingum til austurstrandar 

Bandaríkjanna og Evrópu 

 Engin stór hafnarrekstrarfélög til að 

veita beina samkeppni 

 

 Gjaldeyrishöft 

 Lítið af eignum til veðsetningar 

 Lítill áhugi hjá stórum skipafélögum 

 

TÆKIFÆRI ÓGNANIR 

 Höfn byggð frá grunni og því hægt að 

sérsníða eftir þörfum 

 Stöðugt verið að bæta tæknibúnað og 

ísstaðsetningarbúnað 

 Ísland er virkur þátttakandi í 

umræðunni um norðurslóðir 

 Erlend félög á borð við Brementports, 

skipafélög og aðrir fjárfestar virðist 

fylgjast með þróun mála á Íslandi 

 

 Fjárfesting talin of áhættusöm 

 Tiltölulega auðvelt fyrir skipafélög að 

hætta viðkomum og færa sig annað.  

Þá situr hafnarrekstraraðilinn uppi 

með aðstöðu án verkefna. 

 Hægt að fá umskipun á fleiri höfnum 

nálægt Íslandi. 

 Breytingar á umhverfisaðstæðum 

gætu dregið úr siglingagetu skipa 

 Stóru skipafélögin geta talað 

tækifærið niður 

 

Ísland á vissulega mikilla hagsmuna að gæta varðandi þróun mála á Norðurslóðum. Eins og 

komið hefur fram er svæðið ríkt af náttúruauðlindum og jafnframt skapast nýir möguleikar í 

siglingum um þessar slóðir samhliða bráðnun íssins. Verið er að skoða fjölmörg verkefni í 

sambandi við námuvinnslu við Grænland og olíu- og gasleit milli Svalbarða og Grænlands. 

Líklegt þykir að áhugaverð verkefni skapist í kringum þessa væntu starfsemi, einkum hvað 

varðar umskipun á málmum til flutninga um allan heim sem og þörf fyrir ýmsa þjónustu þar 

sem nálægð við alþjóðaflugvelli og birgðastöðvar skiptir máli. Þetta gætu vissulega orðið 

umtalsverð viðskiptatækifæri fyrir Íslendinga. 
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Ýmsir hafa talið Ísland samkeppnishæfan kost fyrir umskipunarhöfn til að þjónusta siglingar 

um norðurslóðir. Landið uppfyllir mörg af þeim helstu skilyrðum sem umskipunarhöfn þarf 

að hafa til að geta orðið að veruleika. Landið býður upp á hagstæða legu milli vesturs og 

austurs og hafnir landsins eru íslausar allt árið um kring sem gerir aðgengi að þeim mjög gott. 

Öðru máli gegnir um hafnir nágranna okkar í Rússlandi og Noregi (Gylfi Sigfússon, 2014). 

Íslendingar hafa áratuga reynslu af vinnslu náttúruauðlinda, landið býður upp á mikið magn af 

grænni ódýrri orku, vel menntað vinnuafl og gott heilbrigðiskerfi er til staðar. Íslenska 

umhverfið er fjölskylduvænt og nóg er af auðu landi. Tengingar til landsins eru mjög góðar 

hvort sem um ræðir fyrir farþega- eða frakt, með flugi eða á sjó. Á landinu er þyrluþjónusta, 

öflug gagnahýsing og flutningur margmiðlunar og fjarskipta í gegnum sæstrengi. 

Fyrirtækjaskattur er settur í hóf samanborið við nágranna þjóðir, hér ríkir pólitískur stöðuleiki 

og lagaumhverfið er evrópskt sem er því alkunnugt. Á Íslandi eru fríverslunar- og 

tvísköttunarsamningar og tenging á innri markaði ESB með EES samningnum er fyrir hendi 

(Gylfi Sigfússon, 2014). Íslendingar hafa unnið umfangsmikið rannsóknarstarf á sviði 

norðurslóða, verið virkur þátttakandi í samstarfi milli landa og þannig safnað að sér miklum 

upplýsingum sem hægt er að vinna með (Utanríkisráðuneytið, 2009).  

Nokkur landsvæði á Íslandi hafa verið nefnd sem álitlegur kostur fyrir umskipunarhöfn, svo 

sem Eyjafjörður, Finnafjörður, Reyðarfjörður (Mjóeyri) og Helguvík (Jón Þorvaldur 

Heiðarsson, 2007). Finnafjörður og Eyjafjörðurinn eru báðir taldir til svæða sem uppfylla öll 

þau skilyrði sem talin er þörf á. Þessir firðir hafa gott landrými sem er tiltölulega slétt. 

Firðirnir bjóða upp á ágætis skjól þar sem ekki má vera mikil hreyfing í höfninni svo hægt sé 

að lesta og aflesta skip með góðum og hröðum hætti. Úthafsalda á því ekki að komast að 

skipunum á þessu svæðum og vagga þeim svo umskipun tefjist eða gangi illa. Hér þarf að 

skoða hvaða vindátt er algengust í þeim firði sem umskipunarhöfn væri í og gætu vindáttir 

einnig haft  áhrif á hönnun viðlegukanta. Best er ef kantur liggur þannig að stefni skipa geti 

snúið á móti ríkjandi vindáttum. Bæði Finnafjörður og Eyjafjörður bjóða upp á hefðbundnar 

veitur eins og rafmagn, kalt og heitt vatn og fjarskiptaveitu eins og ljósleiðara. Nóg er af 

ferskvatni á Íslandi og þyrfti að skoða næsta vatnsból í þeim firði sem umskipunarhöfn yrði 

reist við. Hér á landi væri hægt að byggja bæði byggingar fyrir almennan rekstur sem og 

vörugeymslur. Líklegt þykir að innan fárra ára muni Evrópusambandið setja reglur til að 

draga úr mengun á hafnarsvæðum þar sem stór skip verða skylduð til að tengjast rafmagni við 

bryggju og því ekki keyra á eigin ljósavélum (Mannvit, 2012). Raforka til stórnotenda á 

Íslandi telst ódýr miðað við víða í Evrópu (Ketill Sigurjónsson, 2014). Í nállægð við þessa tvo 

firði, sem að framan voru taldir, má finna helstu þjónustuliði sem umskipunarhöfn þarf að 
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geta gengið að svo sem sjúkrahús, slökkvilið og lögreglulið, tollgæsla, sérhæfð þjónusta fyrir 

skip, sorpstöð, skóla, og öll almenn þjónusta. Vinnuafl þarf að vera til staðar svo knýja megi 

rekstur og umsjón með höfninni þó svo að vinnuafl yrði jafnvel flutt inn tímabundið. 

Samgöngur eru til staðar og stutt í alþjóðaflugvöll á Akureyri. Hér teljast einnig góðir 

möguleikar til að loka af hafnarsvæðum og afgirða svo hægt sé að vakta af öryggisgæslu (Jón 

Þorvaldur Heiðarsson, 2006). 

Vegna ítarlegra rannsóknarvinnu varðandi aðstæður í Finnafirði, sem unnin er af 

Bremenports, mun höfundur styðjast við ákveðnar forsendur sem eru nú þegar fyrir hendi en 

nánar verður farið út í þá sálma í næsta kafla. 

Siglingar eru nátengdar sjálfstæði Íslendinga og fullveldi þjóðarinnar. Hraðvaxandi flutningar 

í grennd við landið gætu skapað landinu nýtt þjónustuhlutverk á sviði umskipunar. Hætta er á 

að íbúar á Norður Atlantshafssvæðinu gætu orðið áhorfendur uppgangs nýs hagvaxtarsvæðis 

við Kyrrahaf nema þá að nýjar sjóflutningsleiðir verði kynntar til sögunar 

(Utanríkisráðuneytið, 2005, 21). Eins og komið hefur fram er mikilvægt að fyrirtæki skapi sér 

sérstöðu til þess að halda velli og koma í veg fyrir að samkeppnisaðilar komist inn á 

markaðinn. Skipaflutningar geta þó verið mjög óstöðug grein að því leiti að skipafélög geta 

breytt siglingaáætlunum og ákveðið að sigla aðra leiðir, hætt viðkomu til ákveðinnar hafnar. 

Slíkt má þó telja ólíklegt ef búið er að fjárfesta í flutningsnetinu í kringum 

umskipunarhöfnina. Fari menn í slíkar fjárfestingar er stuðst við forsendur sem breytast ekki 

eins og hendi væri veifað. Hafnir þurfa að þróa með sér þjónustu sem bætir virði við farminn 

sem kemur þar í land, í staðinn fyrir að einblína eingöngu á að færa gámaeiningar frá einum 

stað til annars. Dæmi um slíkt eru svæði eins og fríverslunarsvæði, sem eru tollfrjáls þó svo 

að farmurinn komi þar í land og sé svo fluttur áfram (Hofstra University, 2014c). 

Höfundur telur að nú sé hægt að draga saman þann hlut af flutningamarkaðnum sem raunhæft 

og eftirsóknarvert sé að þjóna. Eins og komið hefur fram mun siglingaleiðin um Norður-

Íshafið hafa þá megin kosti fyrir flytjendur að hún er styttri og afkastageta hennar ekki full 

nýtt, ekki nema síður væri. Við markaðshlutun hefur ljósi verið varpað á aðstæður 

samkeppnisaðila á markaði og hvaða þarfir þeir eru ekki að uppfylla hjá núverandi 

viðskiptavinum. Rotterdam er stærsta umskipunarhöfnin í Evrópu og hefur mjög öflugt 

flutninganet út um alla Evrópu og víðar. Munurinn á siglingatímanum frá Asíu um 

norðausturleiðina til Íslands, annars vegar, og til Rotterdam, hins vegar, er 22 klukkustundir. 

Þó svo að um muni þá má reikna með að styrkleikar öflugs flutninganets Rotterdamhafna 

muni leiða til þess að sú höfn yrði frekar kosinn til umskipunnar farms til Evrópu. Svipaða 

sögu má segja með flutninga frá Asíu til vesturstrandar Bandaríkjanna þar sem siglingar þvert 
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yfir Kyrrahaf eru styttri heldur en í gegnum Suez-skurðinn og Evrópu. Hins vegar, hvað 

varðar siglingar til austurstrandar Bandaríkjanna, má sjá tækifæri fyrir umskipunarhöfn á 

Íslandi. Siglingalengd um Norður-Íshafið er styttri frá Asíu til Íslands og svo áfram til 

Bandaríkjanna heldur en frá Asíu, um Norður-Íshafið, til Rotterdam og þaðan til 

austurstrandar Bandaríkjanna. Hér yrði því stytting á flutningatíma fyrir neytendur og þar með 

uppfylling á helstu þörfum þessa markhóps. Nú er því næst að kanna hversu arðbær 

umskipunarhöfn, sem þjónar Norður-Íshafssiglingum með eina milljón TEU á ári, gæti orðið. 

4.3. FJÁRHAGSGREINING 
 

Áður en hafist er handa við að kanna hversu arðbær höfn verður, sem umskipar einni milljón 

gámaeiningum á ári hverju, þarf að líta yfir hvaða lykilbreytur það eru sem hafa áhrif á 

umskipunargetu hafna og hafa þar með áhrif á forsendur til útreikninga. Dýpi innsiglingar og 

viðlegukants, lengd viðlegukants, stærð landrýmis til vinnslu og stöflun, geta tækjabúnaðar, 

krana og flutningstækja, og vinnustundir hafa áhrif á afkastagetu umskipunarhafna og eru 

notaðar til þess að reikna kostnað og væntanlegar tekjur. Forsendur fyrir breytur í þessari 

rannsókn má sjá á mynd 21. 

 
Mynd 21. Helstu áhrifaþættir á afkastagetu hafnarsvæða 

 

 

TÍMI 365 dagar, 2 x 10 klst vaktir 

LENGD VIÐLEGUKANTS 1 km 

LANDRÝMI 50 hektarar 

STÖFLUNARHÆÐ eftir þörf 

DÝPI 23m 
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Dýpi og viðlegukantur  

Meðal stærð flutningaskipa sem sigla nú til og frá Asíu er tæplega 11.050 TEU Mörg stór skip 

bætast við flota flutningaskipa árið 2014 og því er áætlað að þessi tala nálgist 12.000 TEU um 

næstu áramót (Páll Hermannsson, 2014, 4). Talið er að vegna kostnaðar við að byggja ísstyrkt 

skip verði risaskip, allt að 15-18.000 TEU, búin að leysa þau minni af hólmi við siglingar yfir 

Norður-Íshafið þegar fram í sækir. Við byggingu umskipunarhafnar á Íslandi skal því gera ráð 

fyrir að það verði risaskip sem koma að höfninni. Þær forsendur munu ekki hafa mikil 

hlutfallsleg áhrif á kostnað við byggingu mannvirkja (Hafsteinn Helgason, sviðsstjóri hjá 

Eflu, munnleg heimild, 27. ágúst 2014). Almennt er lámarks dýpi umskipunarhafnar nú til 

dags 13,5 metrar en eins og komið hefur fram þurfa risaskip 23 metra dýpi þar sem þau hafa 

21 metra djúpristu. Einnig þurfa viðlegukantar fyrir skip, sem eru yfir post-panamax stærð, að 

vera yfir 366 metra að lengd en eitt 15.000 TEU skip þarf 500 metra viðlegukant. Reikna má 

með að eitt til tvö feeder (3-4.000 TEU) muni þurfa að geta legið við kantinn á sama tíma til 

þess að taka strax á móti hluta af gámum úr risaskipum og flýta þannig fyrir ferlinu. Til þess 

að þetta geti gengið eftir þarf um 500 metra viðlegukant til viðbótar þar sem hvor feeder er 

um 200 metra langt. Þá er heildar lengdin á kantinum einn kílómeter. Slík viðmiðun passar 

einnig við áætlanir verkfræðistofunnar Eflu, en þar er gert ráð fyrir eins kílómetra kanti 

(Hafsteinn Helgason, sviðsstjóri hjá Eflu, munnleg heimild, 27. ágúst 2014). Talið er að 

lenging á viðlegukanti um 330 metra þyrfti til að auka afköst í tvær milljónir gámaeininga á 

ársgrundvelli og þörf er á tveggja kílómetra viðlegukanti til að umskipa þremur milljónum 

gámaeininga árlega (Utanríkisráðuneytið, 2005, 37).   

 

Hafnarsvæði og tæki 

Val á flutningatækjum fyrir hafnarsvæði ræðst af því hversu þétt gámum er hlaðið á hvern 

hektara af landrými hafnarinnar. Hér verður reiknað með tækjanýtingu upp á 45% en það telst 

til meðal nýtingar á heimsvísu. Í Bandaríkjunum er meðalnýting 34% og víða um 55% 

(Smith, D., 2012, júní).  Til þess að umskipa einni milljón gámaeininga mun því þurfa sjö 

STS krana (e. Ship to shore crane) og á hvern krana þarf tvo RTG (e. Rubber tyred Gantry 

crane), fjóra TT (e. Terminal Tractors), einn Reach Stacker og einn Fork lift. Samtals verða 

þetta því 51 tæki. Ásættanleg framleiðni á STS krana er frá 22-40 hífingum á klukkustund og í 

þessu verkefni verður reiknað með 25 hífum á klukkustund (Smith, D., 2012, júní). Nýting 

krana er yfirleitt ekki eins góð og best verður á kosið þar sem að nýtingu er fórnað fyrir hraða. 

Kranar eru þá hafðir fleiri, til þess að losa og lesta skip eins fljótt og mögulegt. Sá kostnaður 

sem hlýst við að hafa skip lengi við höfn er mun meiri en kostnaður við að bæta við einum 
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krana. Einnig er tiltölulega auðvelt að bæta við krönum á skömmum tíma ef þörf er á. 

Hafnarsvæði samanstendur af hafnarkanti og gámavelli. Í þessu verkefni verður unnið með 

hafnarsvæði upp á 45 hektara, fimmtíu metra hafnarkanti og 400 metrar til viðbótar undir 

gámavöll. 

 

Vinnuafl og vaktarfyrirkomulag 

Út frá tækjafjölda og nýtingu þeirra má áætla starfsmannafjölda. Hér verður reiknað með að 

unnið sé alla daga ársins, á tveimur tíu tíma vöktum. Reiknað er með 13 starfsmönnum á 

skriftstofu, 245 verkamönnum og 7 verkstjórum, samtals því 265. Við launakostnað 

verkamanna og verkstjóra er síðan bætt við 15% yfirvinnuálagi þar sem að ítrekað geta komið 

upp aðstæður þar sem skipum seinkar, bilanir eða slæm veðurskilyrði, verða til þess að menn 

dragast á vöktum. Einnig er 8% bætt við heildarlaunakostnað til þess að eiga fyrir kostnaði 

við markaðssetningu, sölu, fjármál og bókhald, launavinnslu ásamt yfirstjórnunarkostnaði.  

Helsti kostnaður við byggingu umskipunarhafnar á Íslandi felst í því að fjarlægja jarðvegsefni 

í sjó og við að smíða viðlegukant. Einnig fellur til kostnaður við gerð gámavallar, mannvirkja 

og við aðra uppbyggingu á hafnarsvæðinu. Í þessu verkefni verður ekki sérstaklega gerð 

kostnaðargreining á byggingu umskipunarhafnar, heldur á kostnaði við rekstur hafnar. Hinar 

ýmsu skýrslur hafa nú þegar verið unnar á vegum Utanríkisráðuneytisins, 

Iðnaðarráðuneytisins og Rannsóknar- og Þróunarmiðstöðvar Háskólans á Akureyri, þar sem 

gerð hefur verið grein fyrir áætluðum kostnaði við byggingu umskipunarhafnar á Íslandi. Hins 

vegar, til þess að skilja betur heildarfjárfestinguna sem um ræðir má áætla að kostnaður við 

gerð eins kílómeters viðlegukants sé um €120 milljónir, kostnaður vegna gámavallar um €125 

á hvern fermetra eða €50 milljónir og grunn kostnaður við byggingu nýs svæðis, svo sem 

lagnir, ljósastaurar og merkingar, yrði €2 milljónir. Samtals er þetta því fjárfesting upp á €173 

milljónir fyrir utan vélar og tæki sem er fjárfesting upp á rúmar €74 milljónir.  
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Tafla 6. Heildarfjárfesting  

Fyrir rekstur: 
 Vélar og tæki         74.090.000      

 
       €74.090.000      

  Fyrir hafnarsvæði: 
 Viðlegukantur      120.000.000      

Gámavöllur         50.000.000      

Grunnkostnaður            2.000.000      

Húsnæði           1.612.903      

Land 
 

 
     €173.612.903      

  Samtals fjárfesting     €247.702.903      

 

Eins og sést á töflu 6, þegar kostnaðarliðirnir hafa verið lagðir saman verður heildarfjárfesting 

rekstraraðila og hafnaraðila €247.702.903 miðað við stærð og umfang þeirra forsenda sem 

þegar hafa verið gefnar. Ekki hefur verið gert ráð fyrir kostnaði við land enda landið á 

svæðinu verðlaust í dag miðað við verðmæti þess ef umskipunarhöfn yrði byggð í firðinum. 

Hér kæmi væntanlega til stofnunar eignarhaldsfélags sem myndi halda utan um lóðirnar við 

svæðið og samningagerðar um leigu í ákveðinn tíma. 

Nú þegar litið hefur verið til fjárfestingarkostnaðar ber að líta til hvort fjárfestingin yrði 

arðbær. Eins og áður hefur komið fram var samanburðaraðferðin nýtt við mat á helstu 

forsendum til að reikna helstu tekju- og kostnaðarliði. Því var farið eftir nákvæmri leiðsögn 

yfirmanna hafnarsvæðisins við Sundahöfn í Reykjavík. Í töflu 7 má sjá rekstrarreikning sem 

miðast við að einni milljón TEU yrði umskipað á ársgrundvelli. 

 

Tafla 7. Rekstrarreikningur fyrir 1.000.000 TEU umskipunarhöfn  

Tekjur 
 Híf - uppskipun      24.571.429      

Híf - útskipun      24.571.429      

Svæðisgjald RF            412.535      

Svæðisgjald DC         3.066.705      

 
     52.622.097      

Gjöld 
 Laun      12.884.794      

Launatengd gjöld         4.380.830      

Rekstrarkostnaður tækja         2.444.942      

Viðhald tækja         5.909.151      

Annar kostnaður      10.855.049      

 
     36.474.766      
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  EBIDTA      16.147.331      

Afskriftir         4.315.032      

  EBIT      11.832.299      

Fjármagnskostnaður         6.207.972      

  Tekjuskattur         3.229.466      

  Hagnaður/tap         2.394.861      

 

Tekjur hafnarinnar byggjast fyrst og fremst á hífum frá borði skipa og aftur úr landi en miðað 

var við gjöld sem þekkjast á umskipunarhöfnum í Evrópu. Einnig var reiknað með gjaldatöku 

vegna svæðisgjalda þar sem áætlað er að hver gámaeining bíði að meðaltali sjö daga á 

gámavelli og þar af sé fjórir þeirra gjaldfrjálsir. Margir kostnaðarliðir bætast við hvert híf í 

Sundahöfn svo sem vörugjöld, öryggisgjald, tollskjalagerð og fleira. Hins vegar kemur ekki til 

slíkrar gjaldtöku á umskipunarhöfn heldur er einfaldlega rukkað fyrir hvert híf og þær tekjur 

þurfa að bera þann kostnað sem verður til við að halda hafnarsvæðinu við, greiða laun, reka 

tæki, þrif og margt fleira. Þessi liðir sjást frekar í viðauka 8.5. Verð á hvert híf hjá 

umskipunarhöfninni er €86 eða um €50 á hverja TEU. Til samnburðar kostar hvert híf í 

Evrópu um €50 að meðaltali og miða forsendur því við  umtalsvert hærri gjaldtökuen tíðkast á 

því svæðinu (Guðmundur Nikulásson, framkvæmdarstjóri Innanlandssviðs Eimskip, munnleg 

heimild, 10. nóvember 2014). Hins vegar eru lesta- og bryggjugjöld, sem skipafélög greiða 

venjulega sér til hafnarinnar, inni í þeim €86 sem reiknað var með. Rekstrargjöldin byggjast 

fyrst og fremst á launakostnaði, rekstri tækja og öðrum almennum kostnaði. Hlutfallsleg 

skipting þessara kostnaðarliða á hafnarsvæði eru mjög svipuð milli hafna. Áætlaða skiptingu 

fyrir umskipunarhöfn á Íslandi má sjá á mynd 22. 



Tækifæri Íslands á norðurslóðum 2014 

 

63 Sara Pálsdóttir 
 

 

Mynd 22. Skipting rekstrarkostnaðar 

Launakostnaðurinn byggist fyrst og fremst á mönnun tækja og því skiptir nýting miklu máli. 

Við vinnslu þessa verkefnis hefur verið ákveðið að nota sjö krana þó svo að nýtingin á þeim 

verði undir 50%. Þær forsendur hafa miður góð áhrif á nýtingu vinnuafls eins og sjá má á 

mynd 23.  

 

Mynd 23. Hækkun launakostnaðar með fjölgun krana 

Við 80% nýtingu myndu fjórir kranar duga til að umskipa einni milljón TEU á ári og myndi 

það lækka rekstrarkostnaðinn um €13.383.857 eða 36% á einu ári. Eins og áður kom fram er 

óhagkvæmt að hafa skip bundið lengur við bryggju en algjör nauðsyn krefur. Því mun 

hagkvæmni vera fólgin í því að losa það og lesta eins hratt og kostur er, þó svo að það þýði 
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Skipting rekstrarkostnaðar 

Annar kostnaður Rekstrarkostnaður Launakostnaður

 -

 2.000.000

 4.000.000

 6.000.000

 8.000.000

 10.000.000

 12.000.000

 14.000.000

 16.000.000

 18.000.000

 20.000.000

3 4 5 6 7

La
u

n
ak

o
st

n
að

u
r 

(€
) 

Kranafjöldi 

Hækkun launakostnaður við fjölgun krana 



Tækifæri Íslands á norðurslóðum 2014 

 

64 Sara Pálsdóttir 
 

lakari nýtingu krana og þar með vinnuafls. Einnig hefur komið fram að megin ástæðan fyrir 

siglingum um Norður-Íshafið er vegna flöskuhálsa í núverandi siglingakerfi. Skip þurfa því að 

bíða eftir að geta siglt í gegnum skurðina.  

Eins og sést á töflu 7 er rekstri umskipunarhafnar áætlað að skila €2.394.861. Ekki má búast 

við að einni milljón gámaeininga yrði skipað um höfnina strax á fyrsta ári reksturs heldur að 

það myndi taka nokkur ár að ná áætluðu streymi. Mynd 24 sýnir núllpunktagreiningu fyrir 

aukningu gámaeininga úr 200.000 TEU í 4.000.000 TEU óháð fjöldi ára. Þar sést hvenær 

umskipunarhöfnin hættir að skila tapi og þess í stað hagnaði.  

 

 

Mynd 24. Núllpunktsgreining  

Á mynd 24 sést aðbrot myndast við umskipun einnar milljónar TEU og er ástæðan sú að 

skalinn á X-ás breytist úr því að vera á 200.000 TEU í eina milljón TEU.  

Með núllpunktsgreiningu má sjá að við tæplega 800.000 TEU umskipun mun höfnin fara að 

skila hagnaði. Hér má einnig líta til þessa hversu mörg flutningaskip þurfi til að umskipa 

þessu magni til og frá Íslandi. Þegar reiknað er með 15.000 TEU skipum þyrfti fimm slík skip 

til að anna 800.000 TEU á ári en ekki mætti mikið út af bregða svo um seinkanir væri að 

ræða. Við umskipun einnar milljónar TEU árlega þyrfti sex 15.000 TEU skip. Hér er reiknað 

með að það taki fimm daga að útskipa í Asíu, 16 daga og 7 klukkustundir að sigla frá 

Shanghai til austurstrandar Íslands og fjóra daga til að uppskipa á Íslandi. Annar leggurinn 
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tekur því 26 daga. Samtals er því um 52 daga hring að ræða og getur hvert skip því siglt 7 

ferðir á ári. Þessa útreikninga má sjá í kaflanum Útreikningar á fjöldi skipa, í viðauka 8.5. 

Hér hefur ekki verðið spáð fyrir um hversu langan tíma það muni taka umskipunarhöfn á 

Íslandi að skila hagnaði. Væntanlegir fjárfestar geta gert sínar tímaáætlanir út frá væntingum 

um lengd þess tíma sem þeir áætla að taki að koma 800.000 TEU flæði í gegnum höfnina. Það 

mun því skipta máli hvers konar fjárfesta um er að ræða. Fjárfestingasjóðir, sem líta á 

fjárfestinguna óháð öðrum áhrifavöldum í flutningakerfinu, gætu talið hagnaðarhlutfall 

rekstrar upp á 4,55% frekar lágt miðað við fjárfreka fjárfestingu til langs tíma. Fyrirtæki á 

borð við skipafélag eða hafnarrekstrarfélag gætu hins vegar séð möguleika á að lækka 

kostnaðarliði annars staðar í virðiskeðjunni með því að umskipa á Íslandi á samkeppnishæfu 

verði. Bæði gætu þau fyrirtæki lækkað eigin rekstrakostnað með minni olíueyðslu við að sigla 

yfir Norður-Íshafið, sparað tíma við siglingar og einnig stjórnað umskipuninni frá fyrstu hendi 

í stað þess að þurfa að bíða eftir þjónustu. Undanfarin ár hafa það einmitt verið þeir 

síðarnefndu sem fjárfest hafa í hafnarmannvirkjum og rekstri þeim tengdum. Hér má þó nefna 

að við útreikninga í Rekstrarreikningi var gert ráð fyrir að árlegar greiðslur vegna hafnarbakka 

og lóðagjalds myndu borga upp fjárfestinguna á hafnarsvæði á 50 árum. Þessi tími er í takt við 

langtímafjárfestingu af þessu tagi. Þennan kostnað væri einnig hægt að greiða upp á styttri 

tíma með fleiri hafnarrekstraraðilum svo dæmi sé tekið.  

Við mat á arðsemi var enn frekar hægt að styrkja stoðir við SVÓT greiningu í Töflu 5. Ekki 

var sérstaklega tekið tillit til landkostnaðar við mat á hafnarfjárfestingunni, bæði vegna þess 

að sá kostnaður telst ekki hár sem og að verðmat framkvæmt í dag endurspeglar ekki raun 

virði ef úr hafnarframkvæmdum yrði. Rafmagnsnotkunin, bæði til að reka hafnarsvæðið sem 

og tækin, er í takt við það sem þekkist hjá Bremenports í Þýskalandi, en þó kann kostnaðurinn 

að vera talsvert lægri en þekkist erlendis sökum lágs orkukostnaðar. Kostnaðurinn við 

hafnarbakkann liggur í framkvæmdum við bakkann sjálfan. Burðarhæf  möl er til staðar við 

Finnafjörðog því þarf einungis að reka niður stálþil og nota jarðýtur til að slétta landið. Dýpi 

við hafnarstæðið er gott og munu því fjármunir vegna dýpkunarframkvæmda sparast. Þetta 

eru mikilvægir styrkleikar fyrir höfn á Íslandi. Fyrirtækjaskattar eru lágir miðað við það sem 

þekkist í nágranna löndum og lagaumhverfið þekkt sem gerir fjárfestum kleift að koma sér 

fljótlega inn í nýtt vinnuumhverfi. Þetta ásamt lægri heildarfjárfestingu gerir 

umskipunarhafnarrekstur á Íslandi að aðlaðandi fjárfestingakosti. 

4.4. FJÁRMÖGNUN UMSKIPUNARHAFNA  
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Lítillega verður farið yfir fjármögnun umskipunarhafna í þessari rannsókn en í kjölfar 

útreikninga mun höfundur varpa ljósi á það hvernig eignarhaldi hafnarsvæða og rekstri þeirra 

er háttað nú til dags, með það fyrir augum að sýna hvernig heildarfjárfesting verkefnisins gæti 

litið út.  

Fram að árinu 1980 voru hafnarsvæði aðallegu í eigu hins opinbera og það var í 

undantekningar tilvikum þar sem hafnir voru í einkaeign. Í dag eru fleiri hafnarsvæði en áður í 

einkaeigu en þó flest áfram í eigu ríkisins, til að mynda í Evrópu þar sem yfir 80% hafna eru í 

ríkiseigu, 4% í einkaeigu og 16% í eigu einstaklinga, séreignasjóði og fleiri (Hofstra 

University, 2014c). Ákveðnar fjárfrekar aðgerðir á hafnarsvæðinu sem eru til langs tíma, 

sumar hverjar til allt að 100 ára. Þær verða seint taldar hagkvæmur fjárfestingakostur og draga 

þar með úr áhuga einkaaðila. Dæmi um slíkar aðgerðir eru hafnargarða, öldurbrjótar, 

siglingabrautir og hafnarvarnir. Slíkar fjárfestingar eru á tíðum nefndar tapaðar fjárfestingar 

þar sem að endurgreiðslutíminn er lengri 30-40 ár (Hofstra University, 2014f).  

Hvort ríkið komi að fjármögnun hafna tengist yfirleitt pólitískri og efnahagslegri stefnu 

ríkisstjórnar á hverjum tíma (Hofstra University, 2014f). 

Flokka má eignarhald hafnarsvæða í þrjá megin flokka: 

1. Alfarið í umsjá hins opinbera – á og rekur hafnarsvæðið. Hið opinbera á það þá til að 

fá verktaka um gámastýringu og byggingu og viðhalds viðlegukants og dýpkun hafna. 

Þetta fyrirkomulag var ríkjandi en er þó orðið sjaldséðara vegna sérleyfa einkaaðila í 

hafnarrekstri (Hofstra University, 2014f). 

2. Rekstur í umsjá leigutaka – þar sem hið opinbera heldur eignarhaldi yfir byggingum 

og ýmsum öðrum eignum á hafnarsvæðinu en einkaaðili í hafnarrekstri leigir 

aðstöðuna og á þá yfirleitt sjálfur tækjabúnaðinn. Hið opinbera gerir samning við 

einkaaðila, stundum fleiri en einn, um ákveðna leigu. Þannig hefur ríkið tekjur af 

starfseminni þó svo að það sjái ekki um reksturinn (Hofstra University, 2014f.). 

3. Rekið sem einkarekstur – þar sem hafnarsvæðið er í eigu einkaaðila sem sér jafnframt 

um allan rekstur og viðhald hafnarinnar. Opinber afskipti takmarkast við eftirlit 

(Hofstra University, 2014f.). 

Á Íslandi eru allar hafnir í eigu sveitarfélaga nema Landeyjahöfn sem er í eigu ríkisins (Jón 

Þorvaldsson, aðstoðarhafnarstjóri Faxaflóahafna sf, munnleg heimild, 12.júní 2014). 

Hafnarsvæði eru fjármögnuð með beinni fjárfestingu og þarf þá bæði að finna sjóði til 

fjármögnunar og huga að því hvernig á að endurgreiða fjárfestinguna. Almennt eru aðferðir 

ríkisvalds þrennskonar; fjármögnun sem gert er ráð fyrir í fjárfestingaráætlunum ríkisins, 
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fjármögnun úr sérstökum hafnarsjóðum og fjármögnun í formi lána frá stofnunum. 

Fjárfestingaáætlanir byggja á að fjárfestingin hafi jákvæð áhrif á efnahag viðkomandi ríkis og 

að hún komi vel út úr kostnaðar- og ábatagreiningu. Fjárfestingar sem eiga að nýtast heilli 

þjóð eru ólíklegar til þess að krefjast endurgreiðslu, hins vegar er það ekki algilt. 

Endurgreiðslur til beinnar fjárfestingar ríkisvaldsins geta verið á margvísilega hátt sem dæmi 

má nefna þóknun í takt við það magn gæða sem flutt eru um höfnina, föst upphæð á ári sem 

hafnaryfirvöld greiða ríkinu eða ákveðin prósenta af hafnargjöldum (Public-Private 

Infrastructure Advisory Facility, 2014). Á Íslandi, og víðast hvar erlendis nú til dags, njóta 

hafnir ríkisstyrkja en verulega hefur dregið úr þessum styrkum og í kjölfarið eru hafnarsvæði 

rekin sem sjálfstæð fyrirtæki. Þá er byggt fyrir eigin aflafé með því að taka úr eigin rekstri 

og/eða með lántöku (Jón Þorvaldsson, aðstoðarhafnarstjóri Faxaflóahafna sf, munnleg 

heimild, 12.júní 2014). 

Þegar þörf er á fjármagni við upphaf reksturs hafnarsvæðis, getur reynst erfitt að nálgast 

lánveitingar þar sem ekki eru til eignir til að veðsetja. Landið er yfirleitt í eigu ríkisins eða 

sveitafélags og breikkun hafnarsvæða eða dýpkun þeirra telst ekki til eignar til veðsetningar. 

Þó þessar framkvæmdir krefjist mikils fjármagns og eru mikils virði fyrir höfnina þá er ekki 

hægt að flytja þessar eignir eða nota þær í önnur verkefni ótengd hafnarstarstarfsemi. Því þarf 

að leita annarra leiða til að tryggja fjármagn. Ein leið er með því að stofna eignarhaldsfélag og 

skrá félagið á markað. Þá skoða fjárfestar hverjir standa á bak við eignarhaldsfélagið og lána á 

grundvelli þeirra aðila eða stofnanna frekar en að veðsetja í eign  (Public-Private 

Infrastructure Advisory Facility, 2014). Landsvæði hafnar telst oft, til þess að gera, helsta 

eignin og þó svo að það sé í einkaeign þá getur verið regluverk sem leyfir ekki byggingar eða 

notkun landsins í hvaða tilgangi sem er. Þetta dregur verulega úr virði landsins og 

notkunarmöguleikum væntanlegs lánveitenda. Það er því oft leigusamningurinn sjálfur sem er 

verðmætastur fyrir lántakendur. Það er því talið betra fyrir hafnarrekstrarfyrirtæki sem gerast 

leigutakar, sem og yfirvöld hafnarsvæðisins, að gera samning til langtíma. Slíkir 

langtímasamningar hafa eiginleika eignarhaldsréttar og hafa því þá kosti að við lok 

leigusamningsins færist eignarhald landsins aftur í hendur ríkisins, allar yfirbyggingar og tæki 

mega vera fjármagnaðar af rekstraraðila og í eigu hans. Nota má leigusamningin sem ábyrgð 

fyrir bankaláni. Yfirleitt er ákvæði sett í samning, um það hvort og þá að hvaða leiti má flytja 

eignarhaldsréttinn yfir til þriðja aðila (Public-Private Infrastructure Advisory Facility, 2014). 

Þetta ákvæði er því mjög mikilvægt ef nota á samninginn til lántöku. Fjárfestar sem hafa 

sérstakan áhuga á slíkum leigusamningum eru flutningsfélög, hafnarrekstraraðilar og 

iðnaðarvinnslur (Public-Private Infrastructure Advisory Facility, 2014). 
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Líftími hafnarmannvirkja er að meðaltali 50 ár en hröð þróun tækjabúnaðar seinustu 20-30 ár 

hefur valdið því að endurnýjun á mannvirkjum hefur verið á 20 ára fresti (Jón Þorvaldsson, 

aðstoðarhafnarstjóri Faxaflóahafna sf., munnleg heimild, 12.júní 2014). Hér þarf þolinmótt 

fjármagn en fjárfestingar eins og mannvirki skila ekki hárri ávöxtunarkröfu. Uppbygging 

hafna er  því gerð í lotum. Til að mynda er nú farin af stað uppbygging hafna í Sundahöfn við 

Klettsskarfsbakka. Þessi stækkun á hafnarbakkanum um 600-700 metra mun kosta um fjóra 

milljarða króna (€26 milljónir). Áætlað er að þessi uppbygging taki um fimm ár og er fyrsta 

lotan af stærra verkefni sem áætlað er að verði lokið árið 2030. Þetta er fjármagnað með eigin 

aflafé eins og hægt er, og því er þetta byggt upp í lotum svo hægt sé að afla tekna á meðan á 

verkefninu stendur.  

Þegar rýnt í hlutverk og ábyrgð hins opinbera og einkafyrirtækja við rekstur hafnarsvæða eru 

fimm gerðir fyrirkomulags sem notast er við:  

1. Opinber hafnarstýring (e. Public service port) - ríkið sér um alla þjónustuþætti 

hafnarinnar ásamt því að eiga alla aðstöðu. Þetta er yfirleitt rekið sem sér svið innan 

ríkis og flestir starfsmenn hafnarinnar því ríkisstarfsmenn. Í dag þykir þetta 

fyrirkomulag óhagkvæmt og fer notkun þess því þverrandi (Hofstra University, 

2014g). 

2.  Verkfæra hafnarstýring (e. Tool port) - að öllu leiti eins og opinbera fyrirkomulagið 

nema að einkaaðilar sjá um meðhöndlun flutningsfarms sem kemur í land við höfnina 

(Hofstra University, 2014g).   

3. Leigusölu hafnastýring (e. Landlord port) - aðstaðan og tækjabúnaður er í eigu 

einkaaðila sem reka og stýra höfninni en landið er í eigu hins opinbera. Algengasta 

fyrirkomulagið á þessari stýringu eru sérleyfasamningar þar sem einkaaðili leigir 

aðstöðu til langs tíma og borgar fyrir það leigu í hlutfalli við umsvif hafnarinnar og 

fjárfestingarinnar við að byggja hana ásamt kostnaði við að halda henni við og 

stækka. Dæmi um þetta eru græn og brún sérleyfi (e. Greenfield & Brownfield 

concession). Grænt sérleyfi gildir þar sem einkaaðili kemur að rekstri hafnar með því 

að fjármagna, hanna, byggja og reka nýtt hafnarsvæði í ákveðinn leigutíma en skilar 

svo öllu til hins opinbera þegar leigusamningurinn er útrunninn. Brúnt sérleyfi gildir 

þar sem núverandi aðstaða og tækjabúnaður er leigður til einkaaðila en er svo skilað 

eftir lok leigusamningsins (Hofstra University, 2014g). 

4. Fyrirtækjavædd hafnarstýring (e. Corporatized ports) -  hafnarsvæðið er í  einkaeigu 

en landið er í eigu hins opinbera sem er þó stýrt af einkaaðilanum (Hofstra University, 

2014g). 
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5. Einkaþjónustu hafnarstýring (e. Private service port) -  hafnarsvæðið og rekstur þess 

er í eigu einkaaðila með því skilyrði að svæðið sé notað í hafnarrekstur (Hofstra 

University, 2014g). 

 

Sveitarfélög á Íslandi láta yfirleitt einkaaðila um rekstur hafna. Til að mynda var 

Reykjavíkurhöfn fyrirtæki á vegum borgarinnar til ársins 2005 þegar Faxaflóahafnir voru 

stofnaðar. Faxaflóahafnir er sameignarfélag sem starfar eftir leigusala hafnarstýringar 

fyrirkomulagi sem vitnað er í hér fyrir ofan. Það á hafnarmannvirki ásamt landi og hefur 

tekjur af því að leiga það út til hafnarrekstraraðila. Einnig hefur það tekjur af ýmsum 

þjónustugjöldum, aflagjöldum, vörugjöldum og fleiru sem innheimt er af 

hafnarrekstraraðilanum. Félagið er 75% í eigu Reykjavíkurborgar og 25% í eigu Akraness, 

Borgarfjarðar og Hvalfjarðarsveit (Jón Þorvaldsson, aðstoðarhafnarstjóri Faxaflóahafna sf, 

munnleg heimild, 12.júní 2014). 

Einkaaðilar sjá í auknum mæli um utanumhald hafnarsvæða og tækja. Í dag fara yfir 65% 

umskipaðra gámaeininga í heiminum í gegnum umskipunarhöfn sem rekin er af einkaaðila. 

Slíkir rekstrarleigusamningar er yfirleitt gerðir til langs tíma, oft til 20-40 ára (Hofstra 

University, 2014d). 

Eignarhaldi stórra hafnarrekstrarfélaga má skipta í þrennt,  

1. Sérhæfð svæðisbundin einkafélög svo sem SSA Marine sem rekur aðallega hafnir í 

Norður Ameríku og Eurogate með hafnir í Evrópu,  

2. Skipafélög sem reka hafnarsvæði eins og Hanjin og Evergreen, og svo  

3. Fjárfestingarfélög eins og Port America sem er í eigu AIG (Hofstra University, 

2014d). 

Þegar litið er til þess hvaða hafnarrekstrarfyrirtæki eru stærst í dag og hvað umfangi þeirra er 

mikið má sjá að Port of Singapore Authority (PSA) er þar stærst en flutt voru 51.3 milljónir 

TEU um hafnarsvæðin þeirra árið 2010. Fyrirtækið Hutchison Port Holdings (HPH) er næst 

stærst með 36 milljón TEUs flutt um hafnarsvæðin sem tilheyra þeim og svo Dubai Ports 

World (DPW) og APM Terminals, hvor með rúma 30 milljón TEU. PSA á 20% hlut í HPH 

sem gerir markaðshlutdeild þeirra ennþá stærri (Hofstra University, 2014d). Þessi fjögur 

stærstu hafnarrekstrarfyrirtæki reka að meðaltali um 50 hafnarsvæði hvert.  

Mikill vöxtur hefur verið í einkavæðingu á rekstri þeirra hafna sem flestar gámaeiningar fara í 

gegnum, en á árinu 2009 fóru tæplega 65% gámaeininga í gegnum hafnarsvæði tíu stærstu 

hafnarrekstrarfyrirtækjanna, samanborið við 41,5%  árið 2001 (Hofstra University, 2014d). 
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Þegar litið er til þess hversu svæðisbundin hafnarrekstrarfyrirtæki eru má sjá á mynd 25 að 

þau stærstu eru mjög dreifð og þá sérstaklega APM Terminals og DPW. Þetta á ekki við um 

minni hafnarrekstrarfyrirtækin en þau einblína frekar á ákveðin svæði til dæmis Port America 

sem er einungis í Norður Ameríku og Shanghai International Port Group sem er eingöngu í 

Asíu. Einnig er það tilhneigingin að hafnarrekstrarfyrirtæki í eigu stórra flutningafyrirtækja, 

eins og Cosco, Hanjin og CMA-CGM, ráðast í fjölþjóðlegar aðgerðir þar sem þau yfirtaka 

smærri hafnarrekstur á fleiri svæðum (Hofstra University, 2014d). 

 

Mynd 25. Stærstu hafnarrekstrarfyrirtæki heims og hlutfall eigna þeirra eftir svæðum (Hofstra University, 2014d)  

Í þessari stuttu umfjöllun um eignarhald og fjármögnun hafnarsvæða er frekar óskýrt hvar 

mörkin liggja milli eignarhalds hafnarsvæða og rekstur þeirra. Í flestum tilvikum eiga 

sveitafélög, borgir eða ríki hafnarsvæðin, mannvirkin og landið, einkaaðilar koma síðan að 

rekstri hafnar og útvega tækjabúnað og húsnæði. Erfitt er að fjármagna þessi langtímaverkefni 

en leigusamningar og traust félög eru helstu eiginleikar sem fjárfestar leita eftir. Það eru svo 

skipafélög og hafnarrekstrarfélög sem hafa áhuga á þessum samningum. Eins og áður hefur 

komið fram eru yfir 25% gámaeininga umskipað og 65% umskipunarhafna eru reknar af 

einkaaðilum. Tíu stærstu hafnarrekstraraðilarnir eiga 65% af þeim höfnum. Þessi stærstu félög 

eru frekar dreifð en minni félög eru það síður. Þó ber að nefna að hafnarrekstrarfélög í í eigu 

skipafélaga eru mörg hver dreifð. Ástæða þess má rekja til yfirtekins reksturs minni 

hafnarsvæða. Þetta styrkir enn frekar þá fullyrðingu að flutningageirinn er atvinnugrein sem 

erfitt er að komast inn í þar sem fjársterk skipafélög og rekstrarfélög sitja um þau tækifæri 
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sem gefast til að byggja áfram sitt flutninganet. Þannig styrkja þeir svo enn frekar stöðu sína á 

markaði, með því að ná kostnaði niður og halda nýjum smærri samkeppnisaðilum úti. Því má 

líta á sem svo að Norður-Íshafssiglingar, sem ekki eru partur af núverandi flutningakerfi, 

kunna að vera kjörið tækifæri fyrir fjársterka aðila til að komast inn á markaðinn og tileinka 

sér þessa nýju flutningaslaufu. Hvort sem um ræðir þá sem þegar eru nú þegar í iðnaðinum 

eða þá sem vilja komast að.  
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5. NIÐURSTÖÐUR OG ÁLYKTANIR  

 

Í upphafi þessarar rannsóknar var lagt af stað með það fyrir augum að meta samkeppnishæfni 

umskipunarhafnar á Íslandi, framkvæma arðsemismat og í kjölfarið greina með hvaða hætti  

hægt væri að koma að rekstri og fjármögnun hennar.  

Eftirspurn eftir gámaflutningum hefur verið mikil og í kjölfarið hafa flutningatæki, öll 

þjónusta og jafnframt siglingakerfið þurft að halda takti og aðlagast þessu mikla 

flutningamagni. Gámaflutningur vex um 11% á ári og skipafélög koma til móts við þennan 

vöxt með því að byggja stærri skip sem rista dýpra. Núverandi siglingaleiðir ráða ekki við 

þessar breytingar. Siglingar um Norður-Íshafið stytta  þá siglingaleið sem fyrir er frá austri til 

vesturs, bjóða upp á möguleika á notkun stærri skipa og bjóða lausn á þeirri stíflu sem 

myndast í núverandi siglingakerfi. Fyrri rannsóknir staðfestu að mörg tækifæri eru á 

norðurslóðum og ekki síst fyrir Ísland. Höfundi finnst þó skorta umræðu um það hver næstu 

skref séu til þess að gera umskipunarhöfn á Íslandi að veruleika. Ekki nægir að segja að Ísland 

sé tilvalin staðsetning heldur þurfa fjárfestar að geta metið það í tölum hvort og hvernig  hægt 

er að koma að fjármögnuninni.  

Því var hafist handa við að greina hvaða hluta flutningamarkaðsins umskipunarhöfn á Íslandi 

ætti að leitast við að þjóna. Kom þá í ljós að flutningar á milli Asíu og Bandaríkjanna liggja 

mjög vel við. Mesti vöxtur í hagkerfi heimsins kemur frá Asíu, þjóðin er háð 

útflutningstekjum sínum og innflutningi á orku og þar með er hún háð siglingakerfum til og 

frá Asíu. Megin flutningar til og frá Asíu er til Bandaríkjanna. Hingað til hefur þróunin verið 

sú að flestum inn- og útflutnings gámaeiningum er skipað upp á vesturströnd Bandaríkjanna. 

Hins vegar með aukinni áherslu á minnkun útblásturs gróðurhúsalofttegunda, ódýrari 

flutningaskipa sökum meira framboðs smærri skipa og auknum hafnarframkvæmdum, og þar 

sem hafnir eru stækkaðar á austurströndinni með það fyrir augum að geta tekið á móti stærri 

flutningaskipum, má ganga út frá því að áherslur færist frá landflutningum til sjóflutninga. Því 

má áætla að meira verði flutt að og frá Bandaríkjunum með sjóflutningum á austurströndina. 

Samtals eru um 1.582.000 TEU flutt þessa flutningaleið á ári hverju. Raunhæft er að umskipa 

rúmlega 60% þessara flutninga um höfn á Íslandi, eða einni milljón gámaeininga á ári hverju. 

Óraunhæft er að áætla að þetta magn færi óskipt strax um höfn á Íslandi. Hins vegar er þetta 

mynd af þeim veruleika sem gæti orðið og eftirspurnin er þegar til staðar. 

Næst var litið til þess með hvaða hætti staðsetning umskipunarhafnar á Íslandi gæti hámarkað 

virði flytjenda. Þá var litið á þriðju kjarnaaðgerð virðiskeðjunnar, Dreifingu og útstreymi 
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vörustjórnunnar. Því var litið til þess af hverju ætti að umskipa vörum og af hverju á Íslandi. Í 

dag er 25-30% gámaeininga í millilandaflutningum umskipað þar sem að það er talið auka 

nýtingu skipa, stytta vegalengd á hverja gámaeiningu og lækka kostnað. Ísland er raunhæfur 

valkostur þar sem að það telst til norðurslóða og liggur vel við þremur af þeim fjórum 

flutningaleiðum sem talið er að sigldar verði á Norður-Íshafinu. Höfn á Íslandi getur boðið 

upp á sérhæfða þjónustu við ísstyrkt skip þar sem að hún yrði byggð frá grunni og því enn 

hægt að koma ferskum hugmyndum að teikniborðinu. Nokkur svæði, undir hafnir, hafa hér 

verið talin geta þjónustað siglingum þessa leið en við umskipun gámaeininga sem fara á milli 

Asíu og austurstrandar Bandaríkjanna býður Ísland upp á 10% styttri heildar siglingalengd 

samanborið við Rotterdam sem í dag telst Ísland mjög líklegur valkostur.  

Að endingu var gripið til SVÓT greiningar með það fyrir augum að nýta innri styrkleika til að 

bregðast við tækifærum og skilja helstu veikleika þannig að hægt yrði að draga úr ytri 

ógnunum og þar með öðlast samkeppnisforskot á markaði. Helstu styrkleikar 

umskipunarhafnar á Íslandi eru að hún yrði vel staðsett, íslaus allt árið, mikið af ódýru og 

ónýttu landi, ódýr orka, lágur tekjuskattur, þekkt lagaumhverfi, pólitískur stöðugleiki og góðir 

innviðir. Helstu veikleikar voru taldir vera lítil þekking á rekstri umskipunarhafnar af þessari 

stærð (erlendir aðilar kæmu með þekkingu að borðinu), gjaldeyrishöft sem draga úr 

fjármagnsstreymi inn og úr landinu, veik efnahagsstaða hjá ríkissjóði og mikill fólksflutningur 

úr landi sem leiðir til taps á þekkingu og menntuðu fólki. Tækifærin voru helst að nýja höfn er 

hægt að byggja svo hún sé mjög sérhæfð fyrir siglingar yfir Norður-Íshafið, svo sem fyrir 

ísstyrkt skip, Ísland hefur verið virkur þátttakandi í umræðunni um norðurslóðir og sú 

staðreynd að erlendir aðilar hafa sýnt hafnarsvæði á Íslandi mikinn áhuga gefur enn frekar 

fyrirheit um að hér leynist tækifæri. Helstu ógnanir eru að auðvelt er fyrir hafnarrekstraraðila 

að loka og fara ef illa gengur. Þá situr eftir ónotuð höfn sem jafnvel er erfitt að leiga út á ný, 

hægt er að fá umskipunarþjónustu á fleiri stöðum, ekki víðsfjarri  Íslandi, umhverfisaðstæður 

geta breyst og þar með dregið úr siglingagetu skipa yfir Norður-Íshafið og loks að stóru 

skipafélögin hafa hingað til talað þessa nýju siglingaleið niður en það kann að hafa dregið úr 

hraða aðgerða og umræðu. Eftir greiningu á samkeppnishæfni umskipunarhafnar á Íslandi 

telur höfundur þó styrkleikana vega á móti veikleikunum og gott betur en það með svörum við 

veikleikum og ógnunum. Má í þessu sambandi nefna að þó svo að skortur sé á fjármagni til 

fjárfestinga á Íslandi þá hafa erlendir aðilar sýnt framkvæmdum hér á landi mikinn áhuga og 

því kunna að vera miklir möguleikar hvað fjármögnun varðar erlendis frá. Þó svo að auðvelt 

sé fyrir skipafélög að leita annað eftir svipaðri þjónustu þá mun sérhæfing hafnar sem boðið 

getur sérstaka þjónustu við ísstyrkt skip  draga úr því að þau vilji leitað annað. Þá ber líka að 
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hafa í huga að fríverslunarsamningur við Kína styrkir stöðu Íslands sem frambjóðanda fyrir 

hvers konar alþjóðleg viðskipti. Þó svo að stóru skipafélögin hafi sýnt siglingum um Norður-

Íshafið lítinn áhuga þá má líta á þetta sem tækifæri fyrir nýja aðila til að koma inn á 

flutningamarkaðinn en eins og komið hefur fram er ekki hlaupið að því. Minni skipafélög 

kunna því að vera sveigjanlegri og opnari fyrir samvinnu við íslensk félög sem áhuga hafa á 

hafnarrekstri hér á landi.  

Mikið af því sem kom út úr SVÓT greiningunni endurspeglaðist í kostnaðargreiningunni og 

hafði þar áhrif. Hér er átt við þætti eins og rafmagnsverð, laust landrými og lágur tekjuskattur. 

Lega landsins studdi enn frekar við markaðshlutinn sem leiddi til niðurstöðu varðandi stærð 

hafnar. 

Arðsemisgreining var svo framkvæmd þar sem miðað var við árlega umskipun einnar 

milljónar TEU um höfn á Íslandi. Þeir útreikningar byggjast að mestu leiti á 

samanburðarverðmati á rekstrarfyrirkomulagi Eimskipafélags Íslands. Taka þurfti tillit til 

margra áhrifaþátta sem skekkt gátu niðurstöður, svo sem dýpi innsiglingar og við viðlegukant, 

lengdar viðlegukants, stærðar landrýmis til vinnslu, getu tækjabúnaðar, krana og 

flutningstækja, og vinnustunda. En samkvæmt gefnum forsendum  verður heildarfjárfesting 

rekstraraðila og hafnaraðila € 247.702.903, rúmar € 74 milljónir í vélar og tæki til reksturs og 

€173 milljónir í hafnarsvæðið. 

Þar sem að ekki var hægt að reikna með að einni milljón gámaeininga yrði skipað um höfnina 

strax á fyrsta ári var gripið til núllpunktagreiningar til glöggvunar þess hvað umskipunarhöfn 

á Íslandi þyrfti að anna til þess að skila hagnaði. Með því að umskipa 800.000 TEU árlega 

færu rekstraraðilar fyrst að sjá hagnaðartölur á rekstrareikningnum. Sú fullyrðing að það þurfti 

að umskipa að lámarki einni milljón TEU til þess að skila arði var því nokkuð nákvæm þar 

sem að við 800.000 TEU er reksturinn á núlli. Einnig var sýnt fram á hvernig breytingar á 

fjölda hafnarkrana og fjölda umskipaðra gámaeininga gat haft áhrif á arðsemi hafnarinnar. 

Reiknað er með 45% nýtingu á krana og því hefði verið hægt að umskipa einni milljón TEU 

með fjórum krönum í stað sjö. Við rekstur fjögurra krana hefði heildar rekstrarkostnaðurinn  

lækkað um rúmlega €13 milljónir á ári eða um 36%. Hins vegar yrði dregið úr hraða 

umskipunnar með fækkun krana og er sú ráðstöfun  mun kostnaðarsamari en sú að hafa 

aðgerðalausa krana og starfsfólk á bryggju. Einnig var  litið stuttlega til þess hvaða 

skipafjölda þyrfti til að annast þetta magn flutninga en með notkun 15.000 TEU 

flutningaskipa má gera ráð fyrir fjögur flutningaskip þurfi, að lámarki, en þó helst fimm þar 

sem reikna þarf með töfum á siglingaleið, bilunum og fleiru.  
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Ekki var spáð fyrir um hversu langan tíma það tæki, fyrir rekstur umskipunarhafnar  á Íslandi, 

að skila hagnaði en væntanlegir fjárfestar geta gert sínar áætlanir út frá þeim forsendum að 

það þurfi 800.000 TEU flæði til þess að skapa arð í rekstrinum. Það mun því skipta máli hvers 

konar fjárfesta um er að ræða. Fjárfestingasjóðir, sem líta á fjárfestinguna óháð öðrum 

áhrifavöldum í flutningakerfinu, gera sér litla grein fyrir því hvað þarf til að auka umsvif 

flutninga upp í 800.000 TEU. Þeim gæti einnig þótt hagnaðarhlutfall rekstrar upp á 4,55% lágt 

miðað við fjárfreka fjárfestingu til langs tíma. Hins vegar gætu fyrirtæki á borð við skipafélag 

eða hafnarrekstrarfélag séð sér leik á borði hvað varða möguleika til  lækkunar ákveðinna 

kostnaðarliða annars staðar í virðiskeðjunni og því reiknað út frá eigin reynslu hvað þurfi 

langan tíma til að byggja nýja hafnarstarfsemi upp í að umskipa þar 800.000 TEU á ári.  Slík 

fyrirtæki gætu sparað tíma við siglingar, lækkað eigin rekstrakostnað með minni olíueyðslu 

við að sigla yfir Norður-Íshafið og eða átt þann kost fyrir hendi að stjórna umskipuninni frá 

fyrstu hendi í stað þess að þurfa að bíða eftir þjónustu.  

Það þarf því ekki að koma á óvart að þróunin hefur verið í þá áttina undanfarin ár að 

skipafélög og hafnarrekstrarfélög hafa fjárfest í hafnarmannvirkjum og rekstri þeim tengdum. 

Í dag fara yfir 65% umskipaðra gámaeininga í heiminum í gegnum umskipunarhafnir sem 

reknar eru er af einkaaðilum. Hafnir stærstu hafnarrekstrarfélaga eru dreifðar en minni félög 

vinna einatt á afmarkaðri svæðum.  Hafnarrekstrarfélög, í eigu skipafélaga, mörg hver dreifð 

sökum yfirtekins reksturs á smærri hafnarsvæðum. Þetta kann að gefa vísbendingu um það 

hvers konar fjárfestar kunni að hafa áhuga á umskipunarhöfn á nýjum stað. 

Flutningageirinn er atvinnugrein sem erfitt er að komast inn í þar sem fjársterk skipafélög og 

rekstrarfélög sitja um þau tækifæri sem gefast til að byggja áfram sitt flutninganet. Þannig 

styrkja þeir sem fyrir eru svo enn frekar stöðu sína á markaði, með því að ná kostnaði niður og 

halda nýjum smærri samkeppnisaðilum úti. Norður-Íshafssiglingar, sem ekki eru partur af 

núverandi flutningakerfi, kunna að vera kjörið tækifæri fyrir fjársterka aðila til að komast inn 

á markaðinn, mitt á milli gríðarlega mikilvægra markaðssvæða, og nýta sér þessa nýju 

flutningaslaufu. Hvort sem um ræðir þá sem þegar eru gildandi í iðnaðinum eða þá sem vilja 

komast að. 

Við úrvinnslu á þessari rannsókn og mat á niðurstöðum sá höfundur ótal tækifæri á frekari 

rannsóknarspurningum og þar af leiðandi er mörgu enn ósvarað. Þegar horft er til framtíðar, 

með þær niðurstöður sem taldar hafa verið hér upp til hliðsjónar, er rökrétt næsta skref að gera 

grein fyrir mögulegum fjárfestum. Hér eru um tvenns konar fjárfesta að ræða. Annars vegar 

þá sem sjá höfnina sem tækifæri til þess að lækka aðra kostnaðarliði í eigin virðiskeðju og eru 

því partur af flutningageiranum. Hins vegar þeir sem standa fyrir utan aðal flutningakerfið, 
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þurfa að komast inn og hafa fjármagn til þess, en hafa hingað til ekki fundið réttu leiðina inn 

sem þeir geta unnið undir eigin reglum. Þriðji valkosturinn er svo fjárfestir sem er að leita að 

fjárfestingu til langs tíma og jafnvel ber hag umhverfisins og náttúrunnar fyrir brjósti og kýs 

að fjárfesta í tækifærum sem hægt er að markaðssetja sem varnir við misnotkun á aðstæðum 

eða fyrirbyggjandi fyrir komandi kynslóðir. Án nánari greiningar en með hjálp þeirrar 

þekkingar á málefnum norðurslóða sem og úr námi í viðskiptafræðum, telur höfundur 

Kínverska skipafélagið og hafnarrekstraraðilann Cosco mjög líklegan kost. Fyrsta 

gámaflutningaskipið til að sigla norðausturleiðina heitir Yong Sheng og er í eigu 

skipafélagsins Cosco Group. Var þessi för farin í september árið 2013. Skipafélagið fékk þá 

leyfi frá rússnesku sérleyfisskrifstofunni til þess að sigla þessa leið (Staalesen, A., 2013). 

Ferðin tók 27 daga og telur Ye Weilong, framkvæmdastjóri Cosco, að sparast hafi 270 tonn af 

olíu, 777 tonn af kolefnis útblæstri og 14 tonn brennisteinsdíoxíðs, miðað við sambærilega 

ferð um Suez-skurðinn (Ye Weilong, framkvæmdarstjóri China Ocean Shipping Company 

(Cosco), Munnleg heimild, Arctic Circle 2014, 1.nóvember 2014). Svo vitað sé hafa ekki 

fleiri skipafélög sýnt þessari siglingaleið áhuga. Cosco Group er stærsta þurrflutninga 

skipafélagið í Kína og sjötta stærsta í heiminum (Staalesen, A., 2013). Í ljósi þess hve 

flutningaþörf Asíubúa er að aukast, í kjölfar sívaxandi hagkerfis, bæði með varning og 

orkugjafa, þarf þessi áhugi Kínverjana ekki að koma á óvart. Í ljósi þess að skipafélög, á borð 

við Maersk Group, hafa fjárfest mikið í núverandi siglingaleiðum er áhugaleysi þeirra á 

siglingaleiðinni um Norður-Íshafið skiljanleg. Hins vegar eru Kínverjar  ósáttir við valdaleysi 

sitt í núverandi siglingakerfi sem og hafnarrekstrarfélag Cosco stækkar flutninganet sitt með 

því að ganga inn í hafnarrekstur minni hafna sem eru annars er frekar dreifður.  Hér verður 

ekki farið lengra með vangaveltur hvað þennan þátt varðar. 

 

6. NÆSTU SKREF 

 

Til þess að skilja betur hvað mun hafa áhrif á fjárfesta sem komið gætu að fjármögnun  

umskipunarhafnar á Íslandi þarf að skilja ferlið sem þeir ganga í gegnum við mat sitt á 

tækifærum. Þegar fyrirtæki huga að fjárfestingu erlendis er fyrsta skrefið að skoða hvernig 

fyrirtæki staðsetur sig á markaði. Algengt er að fyrirtæki byggi sig upp á heimamarkaði og nái 

þar samkeppnishæfri stöðu, hefji þá útflutning og færi sig svo yfir á erlenda markaði. 

Fyrirtæki hafa kost á að sækja á erlenda markaði þegar það hefur sjálfbæra 

samkeppnisyfirburði sem bundnir eru því sjálfu og nýta má annarsstaðar, jafnframt þurfa 
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yfirburðirnir að vera nógu miklir til þess að vega  á móti væntum ókostum á borð við 

pólitískri óvissu, gengisáhættu og aukinn milliliðakostnað (Eiteman, Stonehill & Moffet., 

2013). Helstu samkeppnisyfirburðir sem fjölþjóðleg fyrirtæki njóta eru: 

 

Stærðarhagkvæmni – sem hægt er að ná fram í framleiðslu, markaðstarfi, rannsóknum og 

þróun, flutningi og innkaupum. Stærðarhagkvæmni er talin grunnur að frekari uppbyggingu á 

fleiri mörkuðum.  

Þekking og markaðsleg geta – byggja upp á  grundvelli stjórnunar og markaðsþekkingar á 

heimamarkaði. Það krefst þekkingar að setja upp dótturfyrirtæki á erlendum mörkuðum þar 

sem flækjustig er mikið. 

Tæknileg þekking – á sviði vísinda og verkfræði sem hægt er að nýta með einföldum hætti á 

nýjum mörkuðum. 

Fjárhagslegur styrkleiki -  þar sem þörf er á miklum fjárhagslegum styrk við það að fara út í 

fjölþjóðlega starfsemi.  

Aðgreind vara og/eða þjónusta – varan hefur sérstaka yfirburði sem stafar af mikilli 

rannsóknarvinnu og nýjungasköpun eða miklu markaðsstarfi til að búa til þekkt vörumerki.  

Sterkur heimamarkaður - sem styður við og styrkir fyrirtækið leiðir til þess að það getur orðið 

alþjóðlegt. Betur þekkt sem samkeppnishæfni þjóða. Samkeppnishæfni þjóða vísar í fjóra 

þætti sem standa að baki styrkleikum þjóða. Með þessu er átt við að samkeppnishæfni 

fyrirtækisins byggir á því hversu mikil samkeppni var á heimamarkaði þess (Porter, 2008). 

 

Fyrirtæki eða fjárfestar sem hafa áhuga á hafnarstarfsemi á Íslandi eru því líklegri til að horfa 

til þess að nýta sér stærðarhagkvæmni sína og leita að tækifærum til að styrkja flutningaleiðir 

með stækkun flutninganets. Markaðsleg geta þeirra og þekking mun ef til vill vera töluverð í 

flutningageiranum og jafnvel á sviði Norður-Íshafssiglinga, þá kunna þau að búa yfir 

nauðsynlegri tækniþekkingu á tækjabúnaði, sem notaður er við staðsetningu íss, og 

þjónustuaðferðum við ísstyrkt skip. Þar sem að um mikla fjárfestingu er að ræða mun 

fjárfestirinn að öllum líkindum þurfa að vera fjárhagslega sterkur til að mæta mikilli óvissu og 

jafnvel óstöðuleika fyrst um sinn. Þar sem að um er að ræða nýja siglingaleið er takmörkuð 

þekking á þeim sérútbúnaði sem þörf er á við að þjónusta ísstyrkt skip. Því kann að vera að 

félög sem lagt hafa í mikla rannsóknarvinnu, við siglingar á þessum slóðum, hafi áhuga á 

rekstri af þessu tagi. Þessi félög kunna að eiga öfluga heimamarkaði að baki sér, þar sem 

þjóðin hefur komið að viðskiptum á íshafinu með einhverjum hætti, til að mynda Finnar sem 

hafa lengi verið markaðsráðandi í ísbrjótum og tækniþekkingu í kringum þá eða Rússar sem 
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hafa um árabil stundað strandsiglingar við Norður-Íshafið og hafa þar með ákveðna þekkingu 

umfram það sem gengur og gerist. Hér hafa verið taldir upp margir ólíkir eiginleikar sem hver 

um sig myndi styrkja stöðu fjárfesta við rekstur umskipunarhafnar á Íslandi. Hér kynni því að 

eiga sér stað klasa uppbygging, svo kallaðir iðnaðarklasar, þar sem samþætting fyrirtækja í 

sama iðnaði myndi eiga sér stað á ákveðnu sviði um ákveðnar upplýsingar (Cavusigl, Knight 

og Riesenberger, 2014). Skipafélög og hafnarrekstrarfélög kunna því að sjá sér hag í að reka 

umskipunarhöfn á Íslandi í sameiningu, þar sem hagur þeirra sem að borðinu koma liggur í að 

nýta þekkingu, tæki og siglingaleið eins vel og hægt er til að hagræðing verði sem mest. 

Fjárfesting í rekstri umskipunarhafnar á Íslandi er áhættusöm fyrir þær ástæður sem komu 

fram sem veikleikar og ógnanir í SVÓT greiningar. Á Norður-Íshafinu  er ekkert flutninganet 

nú þegar til staðar hjá stórskipafélagi. Siglingaleiðin er óstöðug og umhverfið er ekki mótað 

hvað varðar reglugerðir og samstarf. Þá staðreynd að ekkert stórt flutningafélag er fyrir með 

höfn við Íslandsstrendur má hugsa sem styrkleika. Smærri skipafélög á Íslandi, sem þekkja 

aðstæður, pólitískur stöðuleiki, þekkt regluverk og góð efnahagssambönd og samningar eru 

einnig allt þættir sem settir verða í flokk styrkleika. Þó svo að ríkissjóður sé ekki sterkur, nú 

um stundir, og því takmarkaðir möguleikar á fjárhagslegum stuðningi frá ríkisvaldinu þá er 

vilji fyrir hendi til þess að greiða götu þeirra sem fjárfesta vilja á Íslandi og fjárfestum því 

tekið opnum  örmum svo lengi sem tækifærin eru talin geta skilað landi og þjóð ávinningi.  

Þau landssvæði á Íslandi sem eru í skoðun undir hafnarsvæði eru í einkaeigu og flestir 

landeigendur eru opnir fyrir möguleikanum á umskipunarhöfn (Hafsteinn Helgason, sviðstjóri 

hjá Eflu, munnleg heimild, 27. ágúst 2014). Stofna þyrfti einkahlutafélag sem landeigendur 

ættu hlut í svo hægt væri að semja við eitt félag í staðinn fyrir að semja við marga aðila um 

hvert og eitt atriði sem gæti komið upp við uppbyggingu og rekstur hafnar. Einnig yrði slíkt 

félag þess valdandi að auðveldara yrði að fjármagna verkefnið þar sem að með tímanum væri 

hægt að veðsetja félagið og eignir þess.  Einnig væri það greinilegt hver stæði á bakvið 

félagið. Við mat á arðsemi og áhættu við fjármögnun nýfjárfestinga er mikil áhersla lögð á 

það hver sé í forsvari fyrir fyrirtækið.  

Við mat á aðkomu erlendra fjárfesta að fjármögnun umskipunarhafnar á Íslandi þarf að skoða 

nánar það lagaumhverfi sem og þau tækifæri og hömlur, sem fyrir eru í íslensku samfélagi. 

Starfshópur Fjárfestingarsviðs Íslandsstofu vann skýrslu árið 2011, fyrir 

Iðnaðarráðuneytið,um stefnumótun beinna erlendra fjárfestinga á Íslandi. Markmiðið var að 

„auka fjölbreytni í undirstöðum atvinnulífsins og fá aukið fjármagn inn til landsins til langs 

tíma sem nýtt væri til uppbyggingar, frekar en lánsfé sem kemur til landsins í mislangan 

tíma.“ Í skýrslunni er tekið fram að það þurfi að skila fjárfestingasamning sem tekur til 
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mikilvægis fjárfestingarinnar fyrir samfélagið. Á móti geta komið ívilnanir vegna 

fjárfestingarinnar (Íslandsstofa, 2014).  Starfsemin þarf þá að uppfylla ákveðin skilyrði, til að 

mynda þarf að búa til félag á Íslandi sem býr yfir 20% eigin fjárhlutfalli, veltan fyrirtækisins 

þar að vera yfir 300 milljónum króna eða skapa að lámarki 20 störf. Fjárfestingin skal vera til 

tíu ára hið minnsta. Í staðinn eru möguleikar á lægri leigu á landi, lækkun á tekjuskatti, 

fasteignaskatti og stimpilgjöldum og fleira (Íslandsstofa, 2014). Einnig eru sett ákveðnar 

takmarkanir varðandi eignarhald fyrir aðra en íslenska ríkisborgara (Íslandsstofa, 2014). 

Skilmálana koma fjárfestar til með að kynna sér mjög vel. Allt þetta styður hugmyndina um 

myndun iðnaðarklasa þar sem íslenskt félag kæmi að rekstrinum, ekki bara með sína þekkingu 

á markaðinum heldur einnig með sína lagalegu umgjörð.  

Þegar búið er að gera grein fyrir því hvaða fjárfestar kunni að koma að fjármögnun 

umskipunarhafnar á Íslandi eru grunnstoðir komnar til þess að gera tækifæri Íslands á 

norðurslóðum að veruleika. Jafnvel þó svo að aðstæður verði ekki ákjósanlegar fyrir 

reglulegar siglingar um Norður-Íshafið fyrr en eftir tíu til fimmtán ár þá taka framkvæmdir af 

þeirri stærðargráðu, sem um ræðir, töluverðan tíma í framkvæmd. Til að mynda áætla 

Bremenports að grunn rannsóknir í Finnafirði muni taka þrjú til fimm ár. Þá verði fyrst hægt 

að draga upp raunhæfa mynd af því hvort fjörðurinn sé eins tilvalinn staðsetning fyrir 

hafnarstarfsemi og menn vilja vera láta (Hafsteinn Helgason, sviðstjóri hjá Eflu, munnleg 

heimild, 27. ágúst 2014). Undirbúningsvinna er mikil og bygging hafnarsvæðis ekki síður 

tímafrek. Þó svo að ákvörðun yrði tekin í dag um að byggja umskipunarhöfn þá er óraunhæft 

að áætla að hún yrði tilbúin til reksturs fyrr en að árum liðnum. 

Norður-Íshafssiglingar kunna að virka sem fjarlægur draumur en það verður ekki fyrr en að 

við notum ímyndunaraflið sem við munum komast lengra en okkur hafði nokkurn tímann 

dreymt. 

 „Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.“ - Albert Einstein. 
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8. VIÐAUKAR 

8.1.  JAFNFJARLÆGÐARPUNKTAR VIÐ SIGLINGAR INNRI 

NORÐAUSTURLEIÐINA MILLI ASÍU, ROTTERDAM OG NEW YORK 
 

    New York 

Frá Manila  

  Panama Suez Góðrarvonarhöfði Norðausturleiðin 

Lengd                        11.355                      11.474                             13.460                        11.126      

Tími  22 d 13 klst   22 d 18 klst   26 d 17 klst   21 d 22 klst  

Honk Kong 

          

Lengd                        11.207                      11.593                             13.686                        11.229      

Tími 22 d 6 klst 23 d 27 d 4 klst 22 d 10 klst 

Shanghai 

          

Lengd                        10.582                      12.370                             14.468                        10.684      

Tími 21 d 24 d 13 klst 28 d 17 klst 21 d 3 klst 

Singapore 

          

Lengd                        12.506                      10.133                             12.380                        12.328      

Tími 24 d 20 klst  20 d 3 klst 24 d 14 klst 24 d 11 klst 

 

    Rotterdam 

Frá Manila  

  Panama Suez Góðrarvonarhöfði Norðausturleiðin 

Lengd         14.195                9.629                             12.835                          9.965      

Tími 28 d 4 klst  19 d 3 klst   25 d 11 klst  19 d 11 klst 

Honk Kong 

          

Lengd         14.036                9.748                             13.061                          9.410      

Tími 27 d 20 klst 19 d 8 klst 25 d 22 klst 18 d 7 klst 

Shanghai 

          

Lengd         13.411              10.525                             13.843                          8.865      

Tími 26 d 15 klst 20 d 21 klst 27 d 11 klst 17 d 6 klst 

Singapore 

          

Lengd         15.335                8.288                             11.755                        10.610      

Tími 30 d 10 klst 16 d 11 klst 23 d 8 klst  20 17 klst  

 

8.2. GÁMAFLUTNINGAR Í USA 

 

Innflutningur í Bandaríkjunum 2012 
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Útflutningur í Bandaríkjunum 2012 

 

 

8.3. GÁMAFLUTNINGAR Í KÍNA OG EVRU ÞJÓÐUM 

 

Samtals TEU flutningur í Kína og Evru þjóðum 2000-2012 

 

  

TEU (milljón) %  af heildar innflutningi

Los Angeles, CA 4,07 23%

Long Beach, CA 3,05 17%

New York, NY 2,78 16%

Savannah, GA 1,08 6%

Norfolk, VA 0,82 5%

Oakland, CA 0,75 4%

Seattle, WA 0,73 4%

Charleston, SC 0,65 4%

Tacoma, WA 0,65 4%

Houston, TX 0,62 4%

Aðrar US hafnir 2,36 13% 87%

TEUs (milljón) % af heildar útflutningi

Los Angeles, CA 1,87                16%

New York, NY 1,47                12%

Long Beach, CA 1,28                11%

Savannah, GA 1,21                10%

Houston, TX 0,88                7%

Norfolk, VA 0,83                7%

Oakland, CA 0,79                7%

Charleston, SC 0,57                5%

Seattle, WA 0,51                4%

Tacoma, WA 0,44                4%

Aðrar US hafnir 2,08                17% 83%

Ár 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kína 41.000.000 44.726.084 55.717.488 61.898.336 74.725.444 67.245.263 84.810.503 103.823.024 115.941.970 108.799.934 130.290.443 143.896.697 155.017.351

Evru þjóðir 39.584.683 41.083.986 45.368.890 49.496.502 56.463.577 60.340.714 64.608.715 76.460.311 76.745.463 66.683.871 73.759.892 79.145.447 80.691.078
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8.4. SIGLINGAVEGALENGDIR NORÐUR-ÍSHAFSLEIÐINA 

 

Siglt yfir Norður-Íshafið (norðausturleiðina) 

 

 

Siglt yfir Norður-Íshafið (norðausturleiðina) til New York 

 

 

8.5. FORSENDUR FYRIR ÚTREIKNINGA ARÐSEMIS 

 

Yfirlit yfir breytur sem hafa áhrif á umskipunargetu og svæði 

Eining Útskýring 

Nýting 

viðlegukants 

ekki talið æskilegt að hafa meira en 50%, þá fara tafir að myndast sem 

seinka umskipun 

Kranafjöldi 7 krana  

Kranageta fjöldi hreyfinga/hífinga á krana á klukkusund er að meðaltali 25 

Klukkustundir Reiknað með að klukkustundir á krana séu tvær 10 klukkustundavaktir = 

20klst 

Viðlegudagar Hámarks fjöldi árlegra viðlegudaga er 365 dagar 

TEU margfaldari fyrir fjölda gámaeininga á hverja kranahreyfingu er 1,75 og 

endurspeglar það blöndu af hreyfingum á 20ft og 40ft gáma. (Jordan, A. 

M., 2002) 

Gámastæði  mælt í fjölda gámaeininga á hektara. Eining byggir á hversu tæknivætt 

hafnarsvæðið er og hvað það er stórt. Hér reiknað með 190 TEU á hektara 

Gámastæðavelta Hámarksvelta gámaeiningastæða á ársgrundvelli eru 80 snúningar (365 

dagar á ári, 4,5 daga dvalatími) 

Sjálfbær geta  Algengt að nýtingaviðmið á hafnarsvæði er 80% og á það að endurspegla 

að höfn getur aldrei verið full nýtt vegna plássleysis 

21 NM hraða

Hong Kong 8.948                      17 d 9 klst 9.410                       18 d 7 klst

Shanghai 8.403                      16 d 8 klst 8.865                       17 d 6 klst 

Manila 9.149                      17 d 19 klst 9.611                       18 d 17 klst

Íslands, Seyðisfjörður Rotterdam

21 NM hraða

Hong Kong 12.133                    22 d 19 klst 12.793                    25 d 

Shanghai 11.126                    21 d 18 klst 12.248                    23 d 23 klst 

Manila 11.872                    23 d 12.994                    25 d 10 klst

Íslands, Seyðisfjörður Rotterdam
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Dvalartími  4,5 dagar 15.000TEU / (25 dagar * 20 klst * 7 kranar) 

Háanna þáttur 1,2 gerir ráð fyrir áhrifum sem háannar tími hefur á meðaltíma 

umskipunnar 

 

Kranafjöldi 

 

 

Launakostnaður 

 

 

Starfsmannafjöldi á svæði 

 

 

Rekstrarkostnaður 

 

 

TEU Híf Afköst kranaNýting milli 45%Kranaþörf

1.000.000     571.429               3,13             0,45          7

2.000.000     1.142.857            6,26             0,45          14

3.000.000     1.714.286            9,39             0,45          21

4.000.000     2.285.714            12,52           0,45          28

Grunnlaun Vaktir nótt Laun m. álagiLaunat.gj. Heildarlaun Fjöldi manna Heildarlaunakostnaður

Verkamenn 25.161  3.900.000 1,55 39.000 1,34 64.907 245            15.902.195                   

Verkstjórar 31.452  4.875.000 1,55 48.750 1,34 81.134 7                567.936                         

Framkvæmdastjóri 77.419  12.000.000 1 77.419 1,34 112.041 1                112.041                         

Svæðisstjóri 58.065  9.000.000 1 58.065 1,34 84.031 1                84.031                           

Skrifstofufólk 30.968  4.800.000 1 30.968 1,34 44.817 3                134.450                         

Kerfisstjórar 38.710  6.000.000 1 38.710 1,34 56.021 7                392.145                         

IT - starfsmaður 50.323  7.800.000 1 50.323 1,34 72.827 1                72.827                           

265 17.265.624                   

Margfaldari á vaktir 3,5

Per vakt Fjöldi

RTG 2

TT 4

Dockers 2

Cranopr 1

Tally man 1

70

Fj. Notkunartími Oil /pr/hour Total oil Electricity Samtals

RTG 14 3.265 20 65.306 737.327

TT 28 3.265 20 65.306 1.474.654

STS 7 3.265 165 27.808 194.654

RS 1 2.000 20 40.000 32.258

FL 1 500 15 7.500 6.048

2.444.942

Varahlutir Tímafj. Fjöldi tækja pr klst

Smur og viðhald 3265,306122 51 5500 5.909.151

Dekk

Rekstrarkostnaður samtals 8.354.093



Tækifæri Íslands á norðurslóðum 2014 

 

90 Sara Pálsdóttir 
 

Annar kostnaður 

 

 

Skipting rekstrakostnaðar 

 

 

Skipting á breytilegum og föstum kostnaði 

 

 

Fjárfesting og afskriftir – vélar og tæki 

 

 

Hafnarbakkar 5.301.350   FK

Snjómokstur 387.097        BK

Rusl 193.548        BK

Fasteignagj.//Lóðagj. 2.280.151   FK

Tryggingar 516.129        FK

Viðhald 45.161          BK

Fæði 64.516          BK

Þrif á svæði 129.032        BK

Viðhald útisvæði 516.129        FK

Leiga á húsnæði 141.935        FK

Þrif á húsnæði 51.613          FK

Föt 67.097          BK

Öryggi, forvarnir, ISPS o.fl. 193.548        FK

Tölvukostnaður 193.548        FK

Rafmagn 645.161        BK

Hiti 129.032        FK

Myndavélar 322.581        FK

Samtals 10.855.049

Annar kostnaður 10.855.049

Rekstrarkostnaður 8.354.093

Launakostnaður 17.265.624

FK 11.009.445      

BK 25.465.321      25,5               per TEU

36.474.766      

Vélar og tæki 85%

Verð pr stk EUR Heildarverð EUR Afskriftarstofn Líftími Afskriftir

RTG 14 1.000.000 14.000.000 11.900.000 12 991.667

TT 28 140.000 3.920.000 3.332.000 9 370.222

STS 7 7.000.000 49.000.000 41.650.000 20 2.082.500

RS 1 400.000 400.000 340.000 7 48.571

FL 1 270.000 270.000 229.500 7 32.786

annar búnaður 1 6.500.000 6.500.000 5.525.000 7 789.286

74.090.000  Afskritir 4.315.032
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Fjármagnskostnaður 

 

 

Núllpunktur 

 

 

Launakostnaður og kranafjöldi 

 

 

Áhrif þess að fækka krönum 

 

 

 

 

 

 

Vélar og tæki 74.090.000

0

Lánsupphæð 51863000

Lánstími 10

Vextir 3,75%

517.331

6.207.972   

TEU Hagnaður Tekjur FK BK Heildarkostnaður

200.000             12.880.875 -        10.524.419     21.532.449        5.093.064              26.625.513              

400.000             8.535.791 -          21.048.839     21.532.449        10.186.128            31.718.577              

600.000             4.190.707 -          31.573.258     21.532.449        15.279.192            36.811.641              

800.000             154.378               42.097.677     21.532.449        20.372.257            41.904.705              

1.000.000          4.499.462           52.622.097     21.532.449        25.465.321            46.997.770              

2.000.000          26.224.883         105.244.194   21.532.449        50.930.642            72.463.090              

3.000.000          47.950.303         157.866.290   21.532.449        76.395.962            97.928.411              

4.000.000          69.675.724         210.488.387   21.532.449        101.861.283          123.393.732            

Kranafjöldi Samtals Launakostn.

3 7.037.068             

4 9.345.784             

5 11.654.500           

6 13.963.216           

7 17.265.624           

Fjöldi krana Samtals rekstrarkostnaður

4 23.090.909                          

7 36.474.766                          

13.383.857                          

36,7%
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Útreikningur á fjöldi skipa 

 

Stærðir Lýsing

6.857       Raun fjöldi hífa úr 15 TEU skipi

13.714     Híf losun og lestun

4               að umhlaða 15.000 TEU skip

17             dagar að sigla shanghai - Ísl

5               Sækja gáma að lesta í Asíu

4               

26             hringurinn fyrir eitt skip

7               Fjöldi ferða fyrir hvert skip

98.074     

5               Fjöldi skipa 800.000 TEU

6               Fjöldi skipa 1.000.000 TEU


