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Abstract  
 

This essay will investigate business opportunities around cruise liners that dock in 

Reykjavík, Iceland.  

There has been a drastic increase in the number of cruise liners making 

their way to Iceland in recent years. Icelandic tourism companies and the docks 

handling the ships have benefitted the most from this growth, in particular those 

that have combined under the logo of “Cruise Iceland”. 

The essay will specifically look to wholesale suppliers such as TVG-

Zimsen and its subsidiary company Gára, which handle cruise liners that dock in 

Reykjavík to gain better insight into their current operation and future plans by 

interviewing their executive managers.  

A PESTEL analysis was performed to understand the socioeconomic 

environment in which cruise services operate and a Swot analysis was carried out 

to estimate strengths and weaknesses on the one hand and opportunities and 

threats on the other to the companies in question. 

The essay concludes that opportunities lie in increased service to cruise 

liners with for example tailored package deals, more diverse entertainment and 

more detailed structure of services. Tourist that arrive on cruise liners generally 

only stay around 8-10 hours on land, so every minute counts. There is a need to 

increase the selection of Icelandic produce sold to the ships and to the tourists 

themselves. The option of a duty-free store specifically for cruise line guest might 

be something that merits investigation, as duty-free merchandise is sold aboard 

the ships while they sail.  
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Úrdráttur 
 

Í þessari ritgerð verður leitast við að skoða hvaða frekari tækifæri felast í kringum 

komu skemmtiferðaskipa til Reykjavíkur.  

Komum skemmtiferðaskipa til Íslands hefur fjölgað mikið undanfarin ár 

og farþegafjöldi aukist í takt við það. Ferðaþjónustufyrirtæki og íslenskar hafnir 

njóta góðs af því en þau fyrirtæki sem standa fremst þar eru sameinuð undir hatti 

Cruise Iceland.  

Sérstaklega var horft til byrgja eins og TVG-Zimsen á Íslandi og 

dótturfyrirtæki þess Gáru en þau tvö félög sjá um skemmtiferðaskipin í 

Reykjavíkurhöfn. Viðtöl voru tekin við framkvæmdastjóra fyrirtækjanna til að fá 

betri innsýn í framtíðarplön þeirra og þá þjónustu sem þegar er í boði.  

Notast var við PESTEL greiningu sem greinir hag-félagslegar aðstæður og 

SVÓT greiningu sem metur annars vegar styrkleika og veikleika og hins vegar 

tækifæri og ógnanir fyrirtækis í þjónustu við skipin.  

Tækifæri felast í aukinni þjónustu t.d. pakkaferðum, fjölbreyttari 

afþreyingu og betra skipulagi. Ferðamenn sem koma með skemmtiferðaskipum 

hafa að jafnaði ekki meira en 8 – 10 klukkustundir í landi og því skiptir hver 

mínúta máli. Einnig þarf að auka vöruúrval íslenskra afurða bæði til skipanna 

sjálfra og ferðamanna. Skoðaður er möguleiki þess að opna fríhöfn og metið hvort 

þörf sé á því þar sem tollfrjáls varningur er um borð í skipinu þegar það er á 

siglingu.  
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1. Inngangur 
Hugmyndin að þessu verkefni kviknaði hjá höfundi þegar hann sá þrjú 

skemmtiferðaskip á sama tíma í Reykjavíkurhöfn. Höfundur fór að velta fyrir sér 

hver væri að þjónusta skipin, af hverju væri ekki fríhöfn í boði og hvort 

ferðaþjónustufyrirtæki væru með skipulagðar ferðir fyrir farþegana. Svör við 

þessu liggja að mestu fyrir en í þessari ritgerð verður leitast við að svara því hvaða 

frekari tækifæri felast í kringum þjónustu við skemmtiferðaskip sem koma við í 

Reykjavíkurhöfn. Greint verður hvaða fleiri tækifæri eru fyrir núverandi fyrirtæki 

á markaðnum sem sjá um að þjónusta skemmtiferðaskipin. Höfundur byrjar á því 

að fjalla um skemmtiferðaskip og komu þeirra til Íslands með samanburði milli 

hafna á Íslandi og annarra stærri hafna í Evrópu ásamt því að fara yfir 

skemmtiferðaskipasögu Íslands og Evrópu. Með því að fara yfir 

skemmtiferðaskipasöguna og bera saman þróun mála hér á landi við Evrópu er 

auðveldara að sjá hversu mikið hefur breyst á undanförnum árum og hvað þessi 

iðnaður er orðin stór og fer ört stækkandi, en ekki síst hvernig aðrar hafnir sem 

lengra eru á veg komnar í móttöku skipa hafa hagað sínum  málum. Þau fyrirtæki 

sem fremst standa í þjónustu við skemmtiferðarskip á Íslandi eru sameinuð undir 

hatti Cruise Iceland, má þar nefna hafnir, rútufyrirtæki, ferðaskrifstofur, 

umboðsmenn og byrgja. Í dag eru 26 aðildarfyrirtæki í samtökunum af ýmsum 

toga.  Horft verður sérstaklega á byrgja eins og TVG-Zimsen á Íslandi sem keypti 

fyrirtækið Gáru sem sér um skemmtiferðaskipin í Reykjavíkurhöfn.  Fjallað 

verður um þessi fyrirtæki og þá hvaða þjónustu þau eru að bjóða 

skemmtiferðaskipum upp á í dag.  Stuðst verður við aðferðafræðilíkan úr bókinni 

Marketing Management (Kotler og Keller, 2006). Það líkan leiðir höfund gegnum 

hvernig viðfangsefnið er skilgreint og rannsóknarspurning er fundin, 

rannsóknaráætlun þróuð og upplýsinga aflað. Í líkaninu er skilgreint hvernig 

úrvinnsla allra upplýsinga fer fram, viðfangsefnið skoðað og niðurstöður kynntar. 

Sú spurning sem leitað verður svara við í þessari ritgerð er: 

Geta fyrirtæki nýtt sér eða aukið tækifæri sín í kringum 

skemmtiferðaskipin sem koma til Reykjavíkurhafnar? 
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Því tengt verður spurt: 

Er hægt að auka þjónustu og móttöku fyrir skemmtiferðaskipin? 

Er möguleiki að reisa fríhöfn við Reykjavíkurhöfn fyrir skemmtiferðaskipin? 
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2. Aðferðafræði  
Höfundur fór að huga að ritgerðarefni sumarið 2015 og ákvað að taka fyrir og 

rannsaka þá þjónustu sem er í boði fyrir skemmtiferðaskip á Íslandi en 

aðaláherslan verður þó lögð á Reykjavíkurhöfn. Eftir að hafa skoðað á 

veraldarvefnum, heimasíðum og skýrslum, hvaða þjónusta er þegar í boði og 

fundin þau fyrirtæki sem þjónusta skipin við Reykjavíkurhöfn fór höfundar að 

horfa til þess hvernig best væri að útfæra verkefnið. Komst höfundur að þeirri 

niðurstöðu að áhugavert væri að senda spurningalista til forstjóra TVG-Zimsen og 

Gáru ehf. sem eru umboðsmenn skemmtiferðaskipa Reykjavíkurhafnar og við 

höfnina í Hafnarfirði. Tilgangur spurninganna er að fá betri innsýn í hvaða 

þjónusta er í boði og hvort og hvernig hana megi bæta. Í þessum kafla verður farið 

yfir rannsóknaraðferðina sem var beitt og gert grein fyrir úrvinnslu á þeim 

gögnum sem höfundur aflaði sér.  

2.1 Rannsóknaraðferð og þátttakendur 

Ritgerðin er byggð í kringum aðferðafræðilíkan úr bókinni Marketing 

Management eftir Kotler og Keller (2006). Eins og sést á mynd 1 þá gengur fyrsta 

skrefið út á að skilgreina og finna rannsóknarspurningu svo hægt sé að þrengja 

viðfangsefnið fyrir næstu skref. Það var gert í byrjun verkefnisins eftir að 

höfundur ákvað að taka fyrir þjónustu við skemmtiferðaskipin og var 

rannsóknarspurningin 

fundin og henni svo 

svarað í þessari ritgerð. 

Næst skref var að þróa 

rannsóknaráætlunina, 

ákveðið var að taka 

viðtöl við þá aðila sem 

koma að þeirri þjónustu 

sem er í boði og rætt var 

um hvernig hana mætti 

Mynd 1: Aðferðafræðilíkan 
(Kotler og Keller, 2006, bls. 102–115).  
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auka og/eða bæta. Upplýsingar voru fengnar úr mörgum áttum, t.d úr heimildum 

eins og Marketing Management,  Qualitative methods in social research Kotler og 

Keller (2006) og The Geography of Cruises Rodrigue og Notteboom (2013). 

Ýmsar upplýsingar voru fengnar úr skýrslum um skemmtiferðaskipaiðnaðinn, má 

þar nefna skýrslu Edwards H. Huijbens og Kristins Berg Gunnarssonar (2014) um 

Skemmtiferðaskip við Ísland, annars vegar og hins vegar skýrslu Gísla Gíslasonar 

o.fl. (2007) um móttöku skemmtiferðaskipa á Íslandi. Aðrar tölulegar upplýsingar 

fengust á heimasíðum fyrirtækja sem tengjast iðnaðinum sem og frá 

Ferðamálastofu. Leyfi var fengið frá framkvæmdastjóra bæði TVG-Zimsen og 

Gáru ehf. að senda þeim spurningalista sem þeir svöruðu og sendu til baka til 

höfundar. Björn Einarsson framkvæmdarstjóri TVG-Zimsen og Jóhann Bogason 

framkvæmdastjóri Gáru svöruðu spurningum og leyfi fékkst til að birta nöfn 

þeirra í ritgerðinni. Þegar öllum gögnum hafði verið safnað saman var farið að 

vinna úr þeim upplýsingum sem höfðu safnast og viðfangsefnið skoðað í ljósi 

þeirra upplýsinga og niðurstöður kynntar.  

Spurningalistinn sem sendur var á þá aðila sem nefndir eru hér að ofan 

innihalda spurningar sem lúta að tækifærum, þjónustu, takmörkunum og 

viðskiptavinum skemmtiferðaskipa. Spurningalistana má sjá í viðauka 1 og 2. 

Spurningarnar voru samdar með það í huga að svara rannsóknarspurningu 

verkefnis.  

2.2 Framkvæmd  

Þar sem verið er að skoða tækifæri vegna aukinnar þjónustu við skemmtiferðaskip 

hentar Pestel greining þar sem hún greinir þjóðfélagslega þætti og þannig getur 

fyrirtækið fundið út hvernig best er að nálgast tækifæri sem eru til staðar ásamt 

því að greina umhverfi sitt. Þeir skiptast í eftirfarandi þætti (Kotler og Keller, 

2006, bls. 102–115). 

  Pólitískir þættir (e. Political):  

• Hér er horft til laga og reglugerða sem geta haft áhrif á 

rekstrarumhverfi skipulagsheildarinnar. Einnig er litið til 



 5

þróunar í alþjóðasamskiptum sem tengjast eða geta haft 

áhrif í þessu samhengi. 

  Efnahagslegir þættir (e. Economic): 

• Hér er horft til hagrænni þátta, líftímakúrfu og vaxtastig 

fyrirtækis. Ráðstöfunartekjur á markaði, atvinnuleysi, 

hagvöxt og þenslu eða samdrátt í hagkerfi.  (Verðbólga, 

vextir, gengi gjaldmiðla) 

  Félagslegir þættir (e. Social): 

• Hér er horft til neysluvenja fólks, lífstíls og tísku. Gildi og 

viðhorf samfélagsins. Menning í því landi sem fyrirtækið 

starfar í. 

  Tæknilegir þættir (e. Technological): 

• Hér er horft til hraða nýrrar tækni og þróunar á markaði og 

það fé sem lagt er til rannsókna og þróunar.   

  Lagalegir þættir (e. Legal): 

• Hér er horft til samkeppnislaga, vinnuverndar og 

vinnuréttar.  

  Umhverfislegir þættir (e. Environmental): 

• Hér er horft til umhverfislöggjafar og orkumála, hlýnun 

jarðar, úrgangsmála og endurvinnslu. 
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SVÓT greining er góð til þess að 

meta viðskiptatækifæri og  getur 

komið í veg fyrir að fyrirtæki taki 

óþarfa áhættu og geti staðsett sig áður 

en farið er í framkvæmdir af 

einhverju tagi. Hún gefur fyrirtækinu 

góða mynd af innri og ytri þáttum þess 

og er gott tól við úrvinnslu gagna en ekki til gagnaöflunar. Mynd 2 sýnir hvað 

Svót stendur fyrir þ.e. styrkleika (e. strength), veikleika (e. weakness), tækifæri (e. 

opportunity) og ógnanir (e. threat) (Kotler og Keller, 2006, bls. 52).   

 Eins og kom fram í kafla 2.1 voru spurningarnar í spurningalistanum 

samdar með það að leiðarljósi að fá svar við rannsóknarspurningu verkefnis. 

Viðmælendur voru meðal annars spurðir um tækifæri og þjónustu vegna komu 

skemmtiferðaskipa og einnig út í ógnanir og takmarkanir sem gætu verið í 

umhverfinu. Notast var við þessar greiningar við úrvinnslu á spurningum til að 

nálgast niðurstöður á sem besta hátt. Pestel greiningin er gerð til þess að greina 

þætti í ytra umhverfi Tvg-Zimsen og Gáru ehf og Svót greiningin þá þætti í nær 

umhverfi þeirra sem hægt er að hafa áhrif á til þess að auka tækifæri og bregðast 

við ógnunum. Við úrvinnslu greininganna verður tekið tillit til þeirra svara sem 

fengust hjá Birni og Jóhanni við þeim spurningum sem spurnignalistinn innihélt. 

Nánari útlistun á greiningu gagna kemur fram í kafla 8 . 

  

  

Mynd 2: Svót greining 
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3. Þróun í ferðamennsku með 
skemmtiferðaskipum 

Þróun skemmtiskipaferðamennsku á Íslandi á sér langa sögu sem hægt er að rekja 

til seinni hluta 18. aldar þegar útlendir ferðamenn komu í skemmtiferðir til 

Íslands, þó ekki ferðir með skemmtiferðaskipum eins og við þekkjum í dag. 

Yfirleitt voru þetta þekktir fræðimenn eða landkönnuðir helst frá Bretlandi. 

Ferðamannastraumur jókst svo hægt á 19. öld þar sem engar ferðaskrifstofur voru 

starfandi en Jón Hjaltalín landlæknir og Geir Zoega útgerðarmaður tóku að sér að 

leiðbeina ferðamönnum og risu nokkur veitinga- og gistihús í kjölfarið í 

Reykjavík. Ferðamenn komu oft með rannsóknarskipum eða flutningsskipum til 

Íslands, það voru yfirleitt vel efnaðir menn sem vildu skoða heiminn og voru í leit 

að nýjum ævintýrum (Borgarsögusafn Reykjavíkur, e.d.). Tækniframfarir urðu 

miklar í skipasmíðum í kringum árið 1850 og fjöldi erlendra skipa hófu að sigla 

reglubundið til Íslands alls komu það ár 115 skip til landsins með heildarfarmrými 

upp á 9.432 tonn og árið 1913 var fjöldi skipa orðinn 405 og heildarfarmrými 

orðin 145.197 tonn, sjá töflu 1 (Ómar Þór Óskarsson, 2014). Til að byrja með 

voru ekki sérstök rými fyrir ferðamennina heldur gistu þeir um borð í skipunum 

meðal starfsmanna en það breyttist um miðja 19. öld.  
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Tafla 1:  Fjöldi skipa og heildarfarmrými frá árinu 1850-1913.  
(Ómar Þór Óskarsson, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þá fóru skip að bjóða upp á sérstök farþegarými á skipum sínum og voru farþegar 

oft fátækt fólk í leit að nýjum heimkynnum enda miklir þjóðflutningar sem áttu 

sér stað á þessum tíma eða efnað fólk sem vildi skoða heiminn.  Boðið var upp á 

þrjú farrými fyrir ferðamenn og var mikill munur á milli þeirra. Þeir sem gistu á 

fyrsta og öðru farrými höfðu það ágætt en ekki var hægt að segja það um fólk sem 

gisti á þriðja farrými, þótt það væri það farrými sem skapaði mestu tekjurnar fyrir 

skipafélögin. En skipin þróuðust ört og um 1930 voru skipin farin úr að vera 

eingöngu farþegaskip yfir í að vera skemmtiferðaskip. Margs konar munaður var 

um borð í skemmtiferðaskipunum t.d. matur og skemmtiatriði en þó var 

aðalmarkmiðið ennþá flutningur á öðrum varning milli landa. 

Þegar flug yfir Atlantshafið hófst árið 1958 tóku skipin breytingum og 

þróuðust yfir í nútíma skemmtiferðaskip eins og við þekkjum í dag og hönnuð 

með þeim tilgangi að vera eingöngu til skemmtiferða með viðeigandi þægindi um 

borð. Enn frekari þróun hefur átt sér stað síðan þá og þáttur skipanna í siglingum 

og ferðaþjónustu víða um heim og fer ört vaxandi. En til að byrja með lentu 

skipafélögin í miklum rekstrarerfiðleikum þar sem ferðavenjur fólks breyttust, allt 

í einu gat fólk flogið í nokkra klukkutíma á milli staða í stað þess að vera í nokkra 

Ár Fjöldi skipa Tonn alls 

1850 115 9.432 
1855 125 10.829 
1860 122 11.386 
1865 162 15.853 
1870 160 14.948 
1875 194 20.984 
1880 248 29.621 
1885 277 40.225 
1890 290 50.556 
1895 354 62.793 
1900 384 74.770 
1905 430 106.174 
1910 327 125.155 
1913 405 145.197 
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daga á milli staða.  Skipafélögin dóu ekki ráðalaus, þau endurskipulögðu allan 

rekstur sinn og má segja að farþegaflutningum hafi lokið og hinar eiginlegu 

skemmtiferðir tekið við. Þá voru skemmtiferðaskipin skilgreind sem fljótandi 

dvalarstaður með skemmtilegri afþreyingu um borð fyrir alla fjölskylduna þar sem 

boðið væri upp á góðan mat og þjónustu og ekki síst af öllu ferð með marga 

áfangastaði (Gísli Gíslason o.fl., 2007, bls. 8–9). Skemmtiskipafyrirtæki einbeittu 

sér að ferðum um Karíbahafið og löðuðu að sér fjölda ferðamanna með ímynd um 

hina einu sönnu skemmtiferð. Þeir einbeittu sér að því að búa til hefðbundið 

umhverfi inní skipinu ásamt því að bjóða upp á mikla afþreyingu um borð fyrir 

ferðamenn (Grace, 2008).  

Skemmtiferðaskip í dag bjóða upp á mikla afþreyingu og það er óhætt að 

segja að allir finna sér eitthvað til að gera, það fer þó allt eftir stærð skipsins og í 

hvaða gæðaflokki það er. Hægt er að velja mismunandi stærð af herbergjum sem 

eru gædd öllum þeim nauðsynlega búnaði eins og við þekkjum í dag. Maturinn 

fjölbreyttur og getur fólk nánast valið það sem hugurinn girnist, þá er einnig fjöldi 

af búðum og líkamsræktarsalur fyrir gesti. Um borð er allt frá því að vera 

sundlaugar og rennibrautir, golfvellir, keiluhöll, bíósalir svo lengi mætti telja. Þá 

getur fólk farið á matreiðslunámskeið, dansnámskeið, tekið þátt í 

spurningakeppnum og farið í vínsmökkun (Cruise Critic, e.d.-a).  

 

3.1 Vöxtur skemmtiferðasiglinga 

Erlendir ferðamenn og þjónusta við þá er ört vaxandi atvinnugrein á Íslandi.  

Samkvæmt upplýsingum frá Ferðamálastofu hefur árleg fjölgun ferðamanna til 

Íslands verið að jafnaði um 9,3% milli ára sl. 15 ár. Skemmtiskipafarþegar teljast 

þó ekki með inní heildartölu ferðamanna, ástæðan er sú að ferðamaður þarf að 

dvelja a.m.k. eina nótt á landinu til að teljast ferðamaður og teljast þeir því sem 

dagsferðamenn. Skemmtiskipafarþegar eru skilgreindir sérstaklega vegna þess að 

þeir stoppa að öllu jöfnu stutt á hverjum stað eða allt frá nokkrum klukkustundum 

og upp í 3 daga og koma við á nokkrum stöðum í kringum landið.  Þeir gista um 

borð í skipinu og snæða og er neysla þeirra óhefðbundin miðað við venjulegan 
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ferðamann. Fjölgun skemmtiferðaskipa og farþega þeirra er í samræmi við fjölgun 

farþega til Íslands sem dvelja hér til lengri tíma en fjölgunin hefur verið  að 

jafnaði um 11,6% milli ára frá árinu 2000 úr um 26 þúsund farþegum það ár í tæp 

105 þúsund farþega árið 2014 í Reykjavík (Ferðamálastofa, 2015). Þrátt fyrir að 

farþegar með skemmtiferðaskipum  séu ekki inni í heildartölu Ferðamálastofu um 

árlega fjölgun ferðamanna til Íslands þá eru þeir engu að síður mikilvægir fyrir 

íslenskt efnahagslíf. Skýrsla sem gerð var fyrir Faxaflóahafnir sýnir að ferðamenn 

með skemmtiferðaskipum skiluðu 2,9 milljörðum króna af gjaldeyri inn í landið. 

Hver ferðamaður eyddi að jafnaði í varning og þjónustu 79 evrum, áhöfn skipanna 

verslaði í landi fyrir 10,9 evrur og voru útgjöld skipaútgerðanna vegna 

hafnargjalda og annarra gjalda um 630 milljónir króna (Landsbankinn, e.d.). 

Vegna þessarar fjölgunar ferðamanna hefur þróun og geta farþegaskipa einnig 

aukist verulega á síðasta áratug og eru smíðuð skip af öllum stærðum og gerðum. 

Skipin eru  flokkuð eftir stærð, fjölda farþega og ástandi herbergja. Allt frá því að 

vera lítil, lúxus og/eða leiðangursskip upp í að vera risaskip (Dowling, 2006).  

  

3.2 Leiðir skemmtiferðaskipa 

Leiðir skemmtiferðaskipa eru mismunandi 

enda fer það eftir skipinu sjálfu og eðli 

þess hvert er haldið og hvernig siglingu er 

boðið upp á. Á mynd 3 má sjá 

skemmtiferðaskipið Sapphire Princess 

sigla í Alaska en skemmtiferðaskip sigla 

nánast til allra svæða í heiminum í dag, 

vissulega eru sumir staðir vinsælli en aðrir 

sem ræður oft ákvörðunartöku fólks.   Ferðaáætlun skemmtiferðaskipa fer einnig 

eftir skipahöfninni og bryggjunni, ekki allar bryggjur eða hafnir geta tekið á móti 

stórum skipum.  Það fer því eftir skipinu sjálfu hvert er haldið.  Þá hafa einnig 

gjöld og annað áhrif á hvert sé haldið og hvar sé stoppað (Cruise Ship Schedule, 

e.d.).  

Mynd 3: Sapphire Princess í Alaska 
(Cruise Panorama, e.d.). 
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Norður-Ameríka.  Eins og sjá má á mynd 4 er farþegafjöldinn mestur í 

Norður-Ameríku með tæplega 10,8 milljónir farþega árið 2010, þar á eftir kemur 

Evrópa með rúmlega 3,4 milljónir farþega (Rodrigue og Notteboom, 2013). Þessu 

svæði fylgja höfin og árnar sem álfunni tilheyra. Eitt vinsælasta svæðið í Norður-

Ameríku og verður sívinsælla er Alaska en vegna erfiðra skilyrða siglinga þar er 

ferðatíminn takmarkaður við maí til september ár hvert (Princess, e.d.).          

Mynd 4: Fjöldi farþega árið 2010  
(Rodrigue og Notteboom, 2013). 

 

Þá eru siglingar meðfram austurströnd Norður-Ameríku, Norðaustursvæðið, 

vinsælar. Farið er á milli New York og Montreal og meðal annars komið við í 

Newport, Boston og Bar Harbour. Kyrrahafsströnd Mexíkó nýtur vinsælda vegna 

sólar og heillandi baðstranda. Þar byggja ferðirnar á þremur valkostum sem eru 

mest farnar að vetri til. Panamaskurðurinn tengist ferðum um kyrrahafsströnd 

Mexíkó.  Yfirleitt byrja ferðirnar í Acapulco með viðkomu eftir skurðinum í 

höfnum Kólumbíu og Venesúela (Gísli Gíslason o.fl., 2007, bls. 14). 

 

Karíbahafið. Fjölsóttasta athafnasvæði skemmtiferðaskipa er 

Karíbahafið, það er framboð gistinátta er mestur þar eins og sjá má á mynd 5. 

Miðjarðarhafið kemur þar á eftir (Rodrigue og Notteboom, 2013). 
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Siglt er jafnt að vetri til og sumri og er hver áfangastaður hluti af mörgum 

leiðasamsetningum. Eins og sjá má á mynd 6 er hægt að skipta svæðinu í fjögur 

undirsvæði það eru Bahamaeyjar, Austur-Karíbahafið, Suður-Karíbahafið og 

Vestur Karíbahafið Venesúela (Gísli Gíslason o.fl., 2007, bls. 14). 

 

 

 

Evrópa. Er næstvinsælasta athafnasvæði skemmtiferðaskipa á eftir 

Norður-Ameríku.  Miðjarðarhafið, sem er oft skipt upp í vesturhluta og 

austurhluta en það er næstvinsælasti áfangastaðurinn á eftir Karabíska hafinu. 

Mynd 5: Framboð gistinátta  
(Rodrigue og Notteboom, 2013). 

Mynd 6: Leiðasamsetningar 
(Rodrigue og Notteboom, 2013). 
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Írland, Stóra-Bretland og Norðursjór eru þekkt fyrir sögulegt umhverfi ásamt 

Atlantshafsströnd Evrópu. Þá verður Eystrasaltið sífellt vinsælla meðal 

skemmtiferðaskipa ásamt siglingum á ám og má þar nefna Dóná sem er vinsælust 

allra áa Venesúela (Gísli Gíslason o.fl., 2007, bls. 15). 

  



 14

4 Skemmtiferðaskipaiðnaðurinn í dag 

4.1 Ísland 

Á undanförnum árum hefur ferðaþjónusta skemmtiferðasiglinga með Ísland sem 

áfangastað vaxið töluvert. Eins og sjá má í töflu 2 eru farþegar og skipakomur 

mismunandi eftir höfnum og er Reykjavík fjölsóttasta höfnin á Íslandi og 

Akureyri þar á eftir.  Það er óhætt að segja að ferðaþjónusta sé ung atvinnugrein á 

Íslandi en straumur ferðafólks til landsins er sífellt að aukast og er þetta orðin ein 

stærsta atvinnugrein Íslendinga. 

   

Tafla 2: Farþegar með skemmtiferðaskipum frá 2012 – 2014  
(Ferðamálastofa, 2015). 

 2012 2013 2014 

  Farþegar Skipakomur Farþegar Skipakomur Farþegar Skipakomur 
Reykjavík 92.000 81 92.400 80 104.800 91 
Akureyri 66.400 63 71.300 63 72.700 78 
Ísafjörður 31.400 34 42.300 38 40.300 45 
Seyðisfjörður 7.200 14 6.500 9 6.700 10 
Vestmannaeyjar 4.700 17 5.900 15 8.200 22 
Grundarfjörður 5.800 17 1.900 8 5.400 19 

 

 

4.1.1 Leiðir skemmtiferðaskipa með viðkomu á Íslandi 

Náttúra og landslag Íslands er með mikið aðdráttarafl og njótum við þess umfram 

önnur lönd og þess vegna sækja ferðamenn landið heim. Ísland nýtur þeirra 

möguleika á að vera það land sem skip geta hafið og endað ákveðnar leiðir eða 

siglingar um ákveðin svæði. Til þess að það sé möguleiki þarf að markaðssetja 

landið vel og viss þjónusta eins og flugsamgöngur og hótel að vera í lagi. Eins og 

fjallað er um í kafla 3.1 fer ferðaáætlun skemmtiferðaskipa eftir getu hafna til að 

taka á móti misstórum skipum. Á Íslandi eru hafnirnar misjafnlega búnar til að 

taka á móti skemmtiferðaskipum og þarf að huga vel að því þegar skoðað er hvaða 

skip er að koma og þess háttar. Vaxtamöguleikar Íslands eru miklir og felast helst 
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í því að hægt er að fjölga skipum sem sækja landið heim og lengja tímabilið þegar 

skemmtiferðaskipin koma. 

Um sex meginleiðir er um að velja eins og sést á mynd 7. Sú fyrsta er þegar 

Ísland er viðkomustaður siglinga yfir Atlantshafið þá frá höfnum við Norðursjó  

 

 

 

og fara á austurströnd Bandaríkjanna eða öfugt. Mest er um þessar ferðir á vori 

eða hausti og oft er verið að færa skipin milli svæða. Næsta leið er kennd við 

Grænland og norðurslóðir. Þar er Grænland aðal áfangastaðurinn og koma þau 

stundum við á mörgum höfnum þar en stundum til Reykjavíkurhafnar í leiðinni. 

Þriðja leiðin eru ferðir frá Bretlandseyjum til Íslands oft með viðkomu í mörgum 

höfnum í báðum löndum. Upphafið er yfirleitt í Bretlandi og endirinn en þetta eru 

hringferðir um eyjar N-Atlantshafs. Fjórða leiðin leggur upp svipaðan hring frá 

Bretlandseyjum en tekur vesturströnd Noregs og hafnirnar þar en að jafnaði færri 

viðkomustaðir á Íslandi enda er siglingaleiðin lengri og hringurinn stærri. Í 

fimmta lagi eru ferðir sem fara um Noreg en eiga uppruna sinn á meginlandi 

Evrópu en jafnvel til Íslands á nyrsta odda og til baka. Sjötta ferðin og jafnframt 

sú síðasta er svipuð fimmtu leiðinni en lengri þar sem Svalbarði er tekin með 

(Edward H. Huijbens og Kristinn Berg Gunnarsson, 2014).        

Mynd 7: Helstu leiðir skipa með viðkomu á Íslandi. 
(Edward H. Huijbens og Kristinn Berg Gunnarsson, 
2014) 
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4.2 Evrópa 

Eins og kom fram í kafla 2.1 þá er Evrópa næst vinsælasti áfangastaður 

skemmtiskipafarþega á eftir Karíbahafinu. Árið 2014 voru 6,39 milljón farþega 

búsettir víðs vegar um heiminn sem ferðuðust um Evrópu eins og sjá má á mynd 8 

og þar af voru 5,85 milljónir 

farþega sem hófu ferð sína í 

löndum innan Evrópu með 

skemmtiferðaskipum.   

Þessi fjöldi ferðamanna hefur 

haft góð áhrif á efnahagslíf 

Evrópu. Fjöldi starfa hefur 

aukist vegna aukinnar 

ferðamennsku, tekjur af 

ferðaiðnaðinum námu 40,2 milljörðum evra árið 2014 og þar af voru 16,6 

milljörðum evra sem var rakið til skemmtiskipafarþega og áhafna skipanna, þetta 

er hækkun um 2,2% milli ára. Alls voru 42 skemmtiferðaskipaútgerðir skráð með 

lögheimili sín í Evrópu árið 2014 með 123 starfræk skemmtiferðaskip (Cruise 

Experts, 2015).  

4.2.1 Markaðssvæði  

Af þeim 6,39 milljónum farþega árið 2014 sem ferðuðust um Evrópu eru aðeins 

um ein milljón af þeim ferðamenn utan evrópska efnahagssvæðisins. Það er því 

óhætt að segja að hægt sé að fara í útrás og ná fleiri ferðamönnum til Evrópu og 

undirstrikar þetta þau tækifæri sem eru í boði fyrir ferðaþjónustu innan Evrópu. 

Það eru þrjár aðalástæður fyrir því að Evrópa er lykilmarkaður fyrir alþjóðlegan 

skemmtiskipaiðnað: 

1. Evrópa er næst stærsti markaðurinn á eftir Norður-Ameríku með 6,39 

milljón farþega. 

Mynd 8: Fjöldi skemmtiskipafarþega um allan heim  
(Cruise Experts, 2014) 
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2. Evrópa er einnig næst vinsælasti áfangastaður skemmtiferðaskipa í 

heiminum með yfir 5,85 milljónir farþega árið 2014.  

3. Í Evrópu eru skipasmíðastöðvar í heimsklassa og halda áfram að 

stækka og er á döfinni að smíða 29 skemmtiferðaskip sem verða afhent 

fyrir lok 2018. 

Markaðssvæði Evrópu eru 28 ríki Evrópusambandsins auk þriggja aðildarríkja 

Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) Ísland, Liechtenstein, Noregur og Sviss 

(Evrópuvefurinn, e.d.-a). Innan þessa markaðssvæðis búa um 520 milljónir manna 

(Evrópuvefurinn, e.d.-b). 

Af þeim 22,04 milljón skemmtiskipafarþega um allan heim voru 29% þeirra frá 

Evrópu og skiptast þeir eins og sést á mynd 9. Flestir farþeganna koma frá 

Þýskalandi eða um 1,7 milljón manns (Cruise Experts, 2015).   

 
Mynd 9:  Skemmtiskipafarþegar frá Evrópu.  
(Cruise Experts, 2014). 

 

                     

4.2.2 Bergen, Noregi 

Höfnin í Bergen, Noregi, verður skoðuð sérstaklega þar sem skemmtiskipaiðnaður 

í Noregi og höfnin þar svipar til aðstæðna á Íslandi. Bergen er næst stærsta borg 

28%

26%13%

9%

7%

3% 14%

Skemmtiskipafarþegar frá Evrópu 2014

Þýskaland

UK / Írland

Ítalía

Frakkland

Spánn

Noregur

Önnur lönd ESB + 4

Mynd 10: Höfnin í Bergen 
(Cruise Critic, e.d.-b). 
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Noregs og þar búa um 270 þúsund 

manns. Borgin er hrein, vingjarnleg, 

rík af sögu og list og ekki skemmir að 

veðrið er gott og veturnir mildir með 

smá snjó (Cruise Critic, e.d.-b). Höfnin 

í Bergen er vinsæll áfangastaður 

skemmtiferðaskipa og fremst á lista 

yfir hafnir í Noregi og um 323 skemmtiferðaskip koma ár hvert með yfir 443 

þúsund farþega innanborðs. Engin takmörk er fyrir fjölda farþega og þjónusta 

allan sólarhringinn fyrir hafnargesti (Cruise Norway, e.d.-a). Á hverjum degi geta 

verið fjögur til sex skip í höfn en það fer eftir stærð skipanna og geta þau verið 

eins lengi og þau vilja í rauninni. Á mynd 10 sjást þrjú skip í höfninni í einu. 

Hámarkslengd hvers skips má þó ekki fara yfir 350 metra og dýptin meira en 11 

metrar, sjá töflu 3.  

Tafla 3: Upplýsingar um hafnir í Bergen, Noregi.  
(Bergen Havn, e.d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cruise Norway eru samtök sem stofnuð voru árið 1992 af hafnaryfirvöldum, 

flutningsfyrirtækjum og öðrum birgjum. Markmið þeirra er að beita starfsemi 

sinni á alþjóðlegum markaði fyrir skemmtiferðaskip. Á heimasíðu þeirra er hægt 

að nálgast og fá upplýsingar um alla meðlimi samtakanna, nálgast upplýsingar um 

hafnir, áfangastaði og öll fyrirtæki sem þjónusta ferðamanninn á einn eða annan 

hátt (Cruise Norway, e.d.-b). Samtökin hvetja félagsmenn sína til að taka virkan 

Bergen, Noregi   

   

Vík/Kví Lengd Dýpt 
Skolten, norður 333m 9,2m 
Skolten, suður 330m 9,2m 
Bontelabo 133m 9,2m 
Tollboden 109m 6,8m 
Festningskaien 300m 6,0m 
Jekteviken 500m 12,2 - 9,0m 
Dokken 240m 10,5m 
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þátt í að þróa vörur og þjónustu til að vera samkeppnishæf og veita bestu 

mögulegu þjónustu og gæði. Allir ferðamenn geta fundið eitthvað við sitt hæfi 

hvort sem það eru útsýnisferðir, ferðir um fjörðinn, köfun, siglingar, klifur, 

fjallgöngur svo fátt eitt sé nefnt. Á heimasíðunni visitbergen.com geta farþegar 

pantað skipulagðar ferðir gegn gjaldi í ferðir eins og nefndar voru hér að ofan. 

Einnig er hægt að prenta út öll nauðsynleg kort og bæklinga sem hentar hverjum 

og einum (Visit Bergen, e.d.).  

4.2.3 Kaupmannahöfn, Danmörk 

Árið 2014 heimsóttu  311 skemmtiferðaskip höfnina í Kaupmannahöfn og voru 

farþegar þeirra yfir 750 þúsund. Áætlað er að 386 skemmtiferðaskip muni sækja 

höfnina heim árið 2016 og að gestir verði um 850 þúsund. Aðal farþega 

bryggjurnar eru tvær, Langelinje og Freeline eins og sést í töflu 4 (Visit 

Copenhagen, e.d.-a). Ástæða þess að þær eru vinsælastar er staðsetning þeirra, 

þær eru í einungis fimm til tíu mínútna fjarlægð frá miðbænum og mannlífi 

borgarinnar.  

Tafla 4: Upplýsingar um hafnir í Kaupmannahöfn, Danmörku.  
(Visit Copenhagen, e.d.-a). 

 

 

 

 

 

Kaupmannahöfn, Danmörk  

   

Vík/Kví Lengd Dýpt 
Freeport 800m 9,5m 
Langelinje 800m 10m 
Ocean Quay 1100m 10m 
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Samtökin Cruise Copenhagen Network voru stofnuð árið 1992 og samanstanda af 

öllum helstu fyrirtækjum innan skemmtiferðaskipaiðnaðarins í Danmörku. Í dag 

eru 55 hafnir (sjá mynd 11), 

birgjar, samgöngur og 

ferðaþjónustur innan 

samtakanna og fer fjölgandi. Þau 

hafa í gegnum árin öðlast mikla 

þekkingu og reynslu sem þarf til 

þess að rekstur gangi vel. Þeir 

eru ekki einungis fulltrúar 

Kaupmannahafnar heldur allra áfangastaða í Danmörku. Þeir eru margir fallegir 

staðirnir sem hægt er að fara til og hafa blómstrað undanfarin ár og hafa allir 

þessir áfangastaðir upp á eitthvað öðruvísi og sérstakt að bjóða. Fimm ár í röð frá 

árinu 2004 var Kaupmannahöfn valin besti staðurinn í Evrópu fyrir 

skemmtiferðaskip að hefja ferð sína. Þegar ferðamenn stíga á land bíður þeirra 

fólk sem réttir út bæklinga á ensku eða þýsku með öllu því helsta sem ferðamenn 

þurfa á að halda á þeim nokkru klukkustundum sem þeir hafa í landi. Til dæmis 

má þar finna hvar næsti hraðbanki er, allt um samgöngur og hvað sé vert að skoða 

og leiðbeiningar til að komast þangað (Visit Copenhagen, e.d.-b). Ferðmenn geta 

einnig keypt sér kort sem auðveldar þeim heimsóknina, með kaupum á kortinu 

hafa gestir aðgang að 72 söfnum og ótakmarkaðan aðgang að samgögnum með 

lest og strætó. Kostnaður af kortinu fer eftir aldri viðkomandi og dugar í 

mislangan tíma sem er hentugt þar sem ferðamenn dvelja mislengi í höfn hverju 

sinni. Bryggjurnar eru mismunandi staðsettar og því mislangt á helstu staði, má 

þar nefna að þeir sem leggja upp að Langalinie bryggju eru aðeins 200 metra frá 

hinni frægu „Litlu hafmeyju“ (Visit Copenhagen, e.d.-c). 

4.2.3.1  Noregur og Danmörk 

SDK er leiðandi skipafyrirtæki í Noregi og Eystrasalti sem sérhæfir sig í 

umboðsmennsku fyrir meðal annars skemmtiferðaskip. Þeir eru með 

starfandi skrifstofur í Noregi, Danmörku, Svíþjóð og Eistlandi. Starfsemi 

þeirra nær yfir alla þjónustu í höfnum varðandi skipin og alla nauðsynlega 

Mynd 11: Höfnin í Kaupmannahöfn  
(Visit Copenhagen, e.d.-b). 
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ráðgjöf sem starfsmenn og umboðsaðilar farþega skemmtiferðaskipa kunna 

að þurfa á að halda. Þeir skipuleggja og undirbúa komu hvers skips fyrir sig 

með tilliti til tengingar við höfn, losun úrgangs og meðhöndlun á áhöfn og 

farþega. Þeir fara eftir öryggisreglum og fylgja reglum hafnaryfirvalda í 

öllum höfnum. SDK er með starfsrækta sér verkefna- og skipulagsdeild sem 

sérhæfir sig í viðburðum þegar komið er í höfn og þá búin að setja sig í 

samband við helstu ferðaskrifstofur svo það sér öruggt að ferðamenn séu að 

fá sem bestu mögulegu þjónustu sem og skipið sjálft hvað varðar vistir og 

þjónustu við það t.d. læknaþjónustu eða birgðir fyrir skipið (SDK Shipping, 

e.d.). 

 

4.2.4 Barcelona, Spánn 

Árið 2012 komu yfir 2,4 milljón farþega með skemmtiferðaskipum til Barcelona 

og yfir 7,4 milljónir ferðamanna í heildina sem heimsóttu borgina. Í dag eru átta 

hafnir í Barcelona, sjá töflu 5, sjö af þeim eru sérstaklega hannaðar með 

skemmtiferðaskip í huga og bjóða upp á allt það besta fyrir skemmtiferðaskip í 

dag og skip framtíðarinnar.  

Tafla 5: Upplýsingar um hafnir á Barcelona, Spáni.  
(Barcelona Tourist Guide, e.d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öryggi fyrir farþega og öryggisgæsla eru fyrirrúmi og standast hafnirnar strangar 

kröfur sem IMO, International Maritime Organization, setur. Aðstæður á höfninni 

Barcelona, Spánn   

   

Vík/Kví Lengd Dýpt 
Terminal A ótakmörkuð 12m 
Terminal B ótakmörkuð 12m 
Terminal C ótakmörkuð 12m 
Terminal D ótakmörkuð 12m 
Terminal WTCB/North 169m 8m 
Terminal WTCB/South 330m 14m 
Terminal WTCB/East 169m 20m 
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eru mjög góðar og huga Spánverjar að 

öllum hlutum eins og úrgangi frá skipum 

og eru þeir með öll nauðsynleg tæki sem 

geta tekið á móti öllum tegundum 

úrgangs.  

Samtökin Medcruise voru stofnuð í 

Róm 11. júní 1996 og fagna þau 20 ára 

afmæli sínu núna í ár. Medcruise er 

samstarfsverkefni allra hafna í 

Miðjarðarhafinu og er markmið þeirra að sameina krafta allra þeirra sem eru 

innan samtakanna. Í dag eru 72 fulltrúar innan félagsins og rúmlega 100 hafnir í 

kringum Miðjarðarhafið. Markmið þeirra er kynna svæði Miðjarðarhafsins og 

meðlimi Medcruise og skiptast á upplýsingum um ferðir skipa og farþega til að 

veita sem bestu þjónustu meðal meðlima (Medcruise, e.d.). Barcelona hefur upp á 

margt að bjóða og milljónir ferðamanna streyma þar að ár hvert. Á mynd 12 má 

sjá höfnina þeirra sem er fremsta höfn skemmtiferðaskipa í Evrópu.  Borgin hefur 

upp á svo margt að bjóða má þar nefna milt loftslag, fallegar strendur, verslun, 

menning, fjöldin allur af veitingahúsum og kaffihúsum og eru innfæddir ávallt 

tilbúnir til að aðstoða ferðamenn og bjóða þá velkomna. Ferðaskrifstofur bjóða 

upp á dagsferðir sem eru vel skipulagðar og ættu að henta sem flestum en bjóða 

einnig upp á ferðir fyrir þarfir hvers og eins sé þess óskað. Ferðamenn hafa oft 

ekki mikinn tíma í landi og því mikilvægt að þeir sem þjónusta ferðamanninn séu 

í stakk búnir að veita snögga og örugga þjónustu sem þjónustuaðilar í Barcelona 

gera vel og skilja mikilvægi þess (Barcelona Tourisme, 2013). 

4.2.5 Samantekt  

Þjónusta í höfnum í Bergen, Kaupmannahöfn og Barcelona er mjög góð. Í hverri 

höfn eða landi eru starfandi samtök sem vinna öll að sama markmiði að veita sem 

besta þjónustu fyrir ferðamanninn. Hafnir eru stórar og geta tekið á móti stórum 

skemmtiferðaskipum og fjölda ferðamanna. Afþreying er mikil og hefur hvert 

land sína sérstöðu og aðdráttarafl.   

Mynd 12: Höfnin í Barcelona 
(Barcelona Tourisme, 2013). 
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5 Markaður þjónustu við skemmtiferðaskip og 
vöxtur hans 

Eftirspurn ferðamannsins er það sem ræður hvaða þjónusta er í boði, ferðamaður 

hegðar sér öðruvísi heldur en í daglegu lífi.  Þegar horft er til framtíðar er 

samvinna fyrirtækja og stofnana lykilþáttur í ferðaþjónustu á Íslandi 

(Ferðamálastofa, 2013). Ferðamenn sem koma með skemmtiferðaskipum hegða 

sér öðruvísi en aðrir ferðamenn, það er þeir gista ekki næturlangt á landinu heldur 

er öll þeirra þjónusta um borð í skipinu.  Þeir hins vega nýta sér dagsferðir og eru 

þá ýmist að skoða landið eða fara dagsferðir í verslanir og aðra tengda þjónustu.  

 

5.1 Helstu aðilar í skemmtiskipaferðagreininni 

Stærstu athafnasvæði skemmtiferðaskipa í dag eru Evrópa og Norður-Ameríka 

eins og hefur komið fram. Á þessum svæðum voru tvö fyrirtæki starfrækt, 

European Cruise Council (ECC) og Cruise Lines International Association 

(CLIA). Þau sameinuðu krafta sína þann 17. desember 2012 og vinna núna undir 

sama nafni Cruise Lines International Association (CLIA). Hið nýja félag var 

stofnað til að auka ávinning og sameina krafta sína á heimsvísu fyrir 

skemmtiferðaskip, ferðaskrifstofur og viðskiptafélaga. Þrátt fyrir sameiningu 

þeirra er starfsemi þeirra í sitthvoru lagi annars vegar CLIA í Evrópu og CLIA 

alþjóðlegt (Espo. e.d.). 

5.1.1 Cruise Lines International Association (CLIA Europe) 

CLIA í Evrópu er sjálfstætt starfandi félag sem rekur sig ekki með hagnaði en 

fleytir sér áfram á félagsgjöldum meðlima innan félagsins. European Cruise 

Council (ECC) var fyrst stofnað árið 2004 til að auka vitund Evrópubúa á 

tækifærum og mikilvægi skemmtiskipagreinarinnar.  ECC sameinaði krafta sína 

með Cruise Line International Association (CLIA) árið 2012 og starfar núna undir 

sama heiti og þeir, CLIA Europe.  Þeir gæta hagsmuna allra rekstraraðila innan 

Evrópu og hafa myndað náin tengsl með Evrópusambandinu og fjölmiðlum innan 

Evrópu. CLIA Evrópa stefnir á að ná til breiðari hóps almennings og með því geta 
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þeir víkkað markaðssvæði sitt í skemmtiskipaiðnaðinum (Cruise Lines 

International Association, e.d.). 

5.1.2 Cruise Lines International Association (CLIA) 

CLIA var stofnað árið 1975 og eru stærstu samtök í skemmtiferðaskipaiðnaði í 

heiminum.  Þeir eru leiðandi á heimsvísu og starfshættir þeirra stuðla öruggu, 

heilbrigðu og sjálfbæru umhverfi í skemmtiferðaskipaheiminum og þeir ætla sér 

að gera enn betur og auka ánægju meðlima sinna. CLIA gætir hagsmuna þriggja 

mikilvægra meðlima, yfir 60 meðlimir skipafélaga, um 275 félaga í samtökunum 

og 13.500  ferðaskrifstofur og þjónustuaðila sem eru með yfir 50 þúsund manns í 

starfi. CLIA þjónar yfir 22 milljónum farþega ár  hvert og þeir ætla sér að auka þá 

tölu af ánægðum viðskiptavinum (Cruising, e.d.).  

5.2 Stærstu fyrirtækin 

Stærstu fyrirtækin í greininni eru Carnival Corporation og Royal Caribbean 

Cruises Ltd (RCCL), þessi skipafélög eiga að auki hlut í mörgum öðrum 

skipafélögum.  Þrátt fyrir að þau eigi margt sameiginlegt sem hefðbundin 

skemmtiferðaskip þá eiga þau sín sérkenni og því óhætt að segja að allir finna sér 

eitthvað til hæfis.  

Nýjustu tölur sýna að fjögur stærstu skipafélögin munu halda áfram að stækka, í 

dag eru þau með um 83,2% markaðshlutdeild en talið er að árið 2021 verði þau 

komin upp í 84,4% (Cruise Mapper, e.d.). Tafla 6 sýnir okkur að skipaflotinn í 

öllum heiminum eru 296 skip sem rúma 21,4 milljón farþega og voru sölutekjur 

árið 2014 af þessum flota 33,8 milljarðir dollara (Cruise Industry News, 2014).  

 

Tafla 6: Fjöldi farþega, sölutekjur og markaðshlutdeild.  
(Cruise Industry News, 2014) 

  Skipafloti Farþegarfjöldi Sölutekjur Markaðshlutdeild 

Um allan heim 296 21,4 milljónir 33,8 billjónir   
Norður-Ameríka 156 13,1 milljónir 20,7 billjónir 61,2% 
Evrópa 114 6,4 milljónir 10,1 billjón 29,9% 
Asía/Kyrrahafið 26 1,9 milljónir 3,0 billjón 8,9% 
 592 42,8 milljónir 67,6 billjónir 100,0% 
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5.2.1 Carnival Corporation & PLC 

Saga Carnival Corporation & PLC nær aftur til ársins 1972 þegar Ted Arison 

stofnaði fyrst félagið Carnival Cruise Line. Það var svo árið 1994 sem nafn þeirra 

í dag var tekið í notkun eftir að hafa þróast úr smáu skipafélagi í stærsta 

skemmtiferðaskipafyrirtæki í heiminum í dag (Carnival Corporation & PLC, e.d.-

a).  

Undir þessu félagi komu önnur 10 skipafélög eins og sjá má í töflu 7 en hún sýnir 

einnig að samanlagður skipafloti þeirra er yfir 100 skip sem rúmar um 250 þúsund 

farþega og 77 þúsund starfsmenn.  Þeir áætla að bæta við sjö nýjum skipum frá 

janúar 2015 til  mars 2017 (Carnival Corporation & PLC, e.d.-b). 

Markaðshlutdeild þeirra árið 2015 var 44,8% sem er gríðarlega mikið eða nánast 

helmingur alls markaðar í heiminum (Cruise Industry News, 2014). 

 

 

Tafla 7: Upplýsingar um skipaflota Carnival Corporation & PLC og markaðshlutdeild.  
(Cruise Industry News, 2014). 

 Skipafloti Farþegafjöldi Sölutekjur Markaðshlutdeild 

Carnival Corporation & 
PLC 

102 258.918 15,844 billjónir 
dollara 

44,8% 

     
Carnival  24 64.198   

Costa 15 47.408   
P&O Australia 5 8.750   

P&O Cruises 8 19.505   
Princess Cruises 18 53.840   

Holland America Line 13 28.685   
Aida 11 26.322   

Cunard 3 7.506   
Seabourn 4 2.000   

Fathom 1 704   

 

 

5.2.2 Royal Caribbean Cruise Ltd (RCCL) 

Royal Caribbean Cruise Ltd (RCCL) var stofnað árið 1968 og síðan þá hefur 

félagið verið samkeppnihæft á markaði og fylgt markaðnum til dagsins í dag. 
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Þetta er næst stærsta skipafélag heims á eftir Carnival Corporation & PLC með 

yfir 58 þúsund starfsmenn.  Það eru fimm önnur skipafélög undir þessu félagi og 

samanstendur af 43 farþegaskipum ásamt því að verið er að smíða þrjú önnur skip 

sem verða tekin í notkun á næstu 8 árum (Cruise Mapper, e.d.). Skipafloti Royal 

Caribbean Cruise Ltd tekur um 122 þúsund farþega eins og sést í töflu 8, ásamt 

því að um 4,8 milljónir farþega ferðast ár hvert með þeim og er markaðshlutdeild 

þeirra um 23,2% (Rannsóknamiðstöð ferðamála, 2014).  

 

Tafla 8: Upplýsingar um skipaflota Royal Caribbean Cruise og markaðshlutdeild.  
(Cruise Industry News, 2014) 

 Skipafloti Farþegafjöldi Sölutekjur Markaðshlutdeild 

Royal Carabbean Cruise 43 122.132 8,07 billjónir 
dollara 

23,2% 

     
Royal Caribbean International 22 82.591   

Pullmantur Cruises 3 11.105   
Croisiere de France 3 4.330   

Celebrity Cruises 11 22.726   
Azamara Club Cruises 4 1.380   

 

5.3 Ferðir í boði 

Hver og einn ætti að geta fundið sér siglingu við sitt hæfi og er til fjöldinn allur af 

ferðum, skemmtiskipafélög leggja einnig mikið á sig til að búa til fjölbreytilegar 

ferðir til að þóknast sem flestum. Hér fyrir neðan verða nokkrar tegundir ferða 

sem koma til greina taldar upp:  

Fjölskylduferðir, þar geta foreldrar farið í frí með börnum sínum og á 

sama tíma sinnt sínum áhugamálum á meðan haft er ofan fyrir börnunum í öruggu 

umhverfi, þetta er sjaldan hægt í fríi á landi. Mörg skipafélög leggja mikinn 

metnað í að hafa ofan af börnum og bjóða upp á skemmtikrafta við þeirra hæfi og 

matseðil sem hentar bæði börnum og fullorðnum. 

Einhleypir, Yfirleitt er dýrara fyrir einstaklinga að ferðast heldur en pör, 

hvort sem það er með skemmtiferðaskipi eða ekki. En undanfarið hefur þetta 
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breyst og skipafélög farin að bjóða upp á ferðir fyrir einhleypa og jafnvel farið út í 

það að finna ferðafélaga sé óskað eftir því.  

Fatlaðir, Það er ekki hægt að segja að boðið sé upp á sérstakar ferðir fyrir 

fatlaða en aðstaðan um borð í skipunum hefur breyst til muna svo það er mikið 

auðveldara fyrir fatlaða að ferðast þar sem aðbúnaður hæfir öllum.  

Skoðunar- og rannsóknarferðir, um borð í skoðunarferðum eru oft 

náttúrufræðingar, fyrirlesarar og sagnfræðingar og eru farþegar meira 

þátttakendur í ferðinni en farþegar. Afþreying um borð í slíkri ferð er oft 

takmörkuð enda er það ekki tilgangur ferðarinnar en aðbúnaður er fyrsta flokks og 

fólk sækir þessar ferðir til að læra og njóta náttúrunnar sem er í boði.  

Heimsreisa, þetta er íburðarmesta og jafnframt stærsta ferð sem 

ferðamaður getur farið í með skemmtiferðaskipi. Fólk nýtur besta aðbúnaðar sem 

völ er á enda varir slík ferð í sex mánuði eða lengur. Færustu skemmtikraftar 

koma um borð og skemmta fólki, matur er fyrsta flokks og haldnar glæsilegar 

veislur Venesúela (Gísli Gíslason o.fl., 2007, bls. 18).  

5.4 Þjónustuaðilar skemmtiferðaskipa á Íslandi 

Skemmtiferðaskip sem koma til hafnar á Íslandi verða að geta treyst á skjóta og 

góða þjónustu.  Þeir þurfa að geta orðið sér útum allar þær nauðsynlegu birgðir 

sem þeir gætu þarfnast t.d. olíu, matvæli og vatn. Ekki telst nauðsynlegt að allar 

hafnir í hverju landi geti boðið upp á alla nauðsynlega þjónustu en það er 

mikilvægt að það séu a.m.k. ein til tvær slíkar hafnir, á Íslandi eru það 

Reykjavíkurhöfn og Akureyrarhöfn sem sinna öllum nauðsynjum.   

 

5.4.1 Cruise Iceland 

Cruise Iceland (CI) var stofnað árið 2004 til að sameina krafta þeirra sem koma að 

móttöku skemmtiferðaskipa til Íslands.  Eins og sjá má í töflu 9 eru 26 

aðildarfyrirtæki að Cruise Iceland og 13 hafnir innan þess sem veita auðveldan 

aðgang að fjölbreyttum svæðum landsins.  Fyrirtækin sem eru með aðild eru helst 

rútufyrirtæki, ferðaskipuleggjendur, bílaleigur, flugfélög, skipafélög og birgjar 

skipanna (Cruise Iceland, e.d.-a). 
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Tafla 9: Meðlimir Cruise Iceland. 
 (Cruise Iceland, 2014). 

Meðlimir Atvinnugrein 

Allrahanda Farþegaflutningar 
Alantik Ferðaskrifstofa Ferðaskrifstofa 
Avis Bílaleiga Farþegaflutningar 
Djúpavogshreppur Höfn 
Ekran ehf. Birgjar 
Faxaflóahafnir sf. Höfn 
Fjarðabyggðarhafnir Höfn 
Flugfélag Íslands Farþegaflutningar 
Gára ehf. Skipamiðlun 
Grundarfjarðarhöfn Höfn 
Hafnarsamlag 
Norðurlands 

Höfn 

Hafnarfjarðarhöfn Höfn 
Húsavíkurhöfn Höfn 
Höfn, Hornafirði Höfn 
Iceland Travel Ferðaskrifstofa 
Icelandair Farþegaflutningar 
Ísafjarðarhöfn Höfn 
Norðurflug ehf. Farþegaflutningar 
Vesturbyggð Höfn 
Samskip hf. Skipafélag 
Seyðisfjarðarhöfn Höfn 
Siglufjörður Höfn 
Síminn hf. Fjarskipti 
Skipakostur Birgjar 
TVG Zimsen Skipafélag 
Vestmannaeyjahöfn Höfn 

 

Innan samtakanna er vinnuhópur starfandi sem sér um að setja upp sýningar og 

skipuleggja ýmsa viðburði tengda ferðaþjónustu við skemmtiferðaskip.  Cruise 

Iceland leggur mikið uppúr markaðsstarfi og eru markaðsmálin skoðuð reglulega. 

Samtökin halda úti öflugri heimasíðu, halda sýningar og gefa út bæklinga. Annað 

hvert ár er farið til Bandaríkjanna í heimsóknir til fyrirtækja og árið eftir til 

Evrópu þá er einnig fyrirtækjum í þessum löndum sem eru heimsótt boðið í ferð 

til Íslands á móti sem er yfirleitt vel tekið. Í Bandaríkjunum voru 11 útgerðir 

heimsóttar þar sem farið var yfir Cruise Iceland bæklinginn ásamt því að farið var 
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yfir þá áfangastaði sem eru í boði á Íslandi og félagsmenn kynntir í grófum 

dráttum. Árið 2013 var mikil vinna lögð í að hanna dagatal fyrir 

ferðskipuleggjendur sem sýndi komu skemmtiferðaskipanna til hafna á Íslandi, 

stærð þeirra og fjölda farþega um borð.  Þannig gátu skipuleggjendur áttað sig 

betur á stöðunni í hverri höfn og komið í veg fyrir miklar örtraðir í vinsælustu 

höfnum landsins.   

Árið 2013 voru heildartekjur samtakanna um 9,6 milljónir króna var það 14% 

aukning frá árinu á undan. Gjöld ársins 2014 voru 10.3 milljónir króna eða um 

500 þúsund krónum lægra en árið áður (Cruise Iceland, 2014). 

5.4.2 TVG-Zimsen / Gára 

Rætur TVG-Zimsen liggja allt til ársins 1894 þegar Jes Zimsen stórkaupmaður hóf 

rekstur verslunarfyrirtækis í Reykjavík. En TVG-Zimsen varð til þegar 

Tollvörugeymslur hf. og Skipaafgreiðsla Jes Zimsen hf. runnu saman. Í fyrstu var 

skipaafgreiðslan deild innan fyrirtækisins þar til árið 1932 þá varð hún sjálfstætt 

fyrirtæki kölluð skipaafgreiðsla Jes Zimsens og hafði hún umboð fyrir Sameinaða 

gufuskipafélagið (DFDS), sem er danskt fyrirtæki og sérhæfði sig í siglingum 

milli Íslands og Danmerkur. Hún fór fljótt að taka að sér aðra þjónustu þar sem 

samgöngur og viðskiptahættir breyttust hratt og innflutningur jókst til muna. Þá 

leið ekki á löngu þar til fyrirtækið bauð upp á heildarlausnir í flutningum og varð 

alhliða flutningsmiðlun. Árið 1966 sameinuðust svo fyrirtækin endanlega undir 

nafninu TVG-Zimsen og bauð upp á alhliða flutningsþjónustu, t.d. flugsendingar, 

hraðsendingar, sjósendingar, verðútreikninga, tollskjalagerð og fleira. Í dag er 

TVG-Zimsen með vöruhótel sitt að Sundabakka 2. TVG-Zimsen hf. er með aðild 

að FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations) og fékk 

viðurkennigu frá félaginu árið 1998 fyrir 25 ára aðild að samtökunum (TVG-

Zimsen, e.d.-a).  

TVG-Zimsen festi kaup á skipamiðluninni Gáru á fyrsta ársfjórðungi 

2013. Fyrirtækið er rekið sem séreining og er dótturfélag innan TVG-Zimsen. 

Gára ehf var stofnuð árið 1993 af þeim Kára Valvessyni og Hrafni Jósafatssyni.  

Markmið félagsins var að reka alhliða skipamiðlun á Íslandi. Í fyrstu fólst 

starfsemin í því að afgreiða flutningsskip og rússneska togara en hefur starfsemin 
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aukist töluvert í gegnum árin. Gára er með höfuðstöðvar sínar á Hafnafjarðarhöfn 

og hafði fyrirtækið frumkvæði af því að senda skemmtiferðaskip til Hafnafjarðar 

til að létta undir Reykjavíkurhöfn (Gára, e.d.). Það sem heillaði áhafnir hvað mest 

voru sjónvörp, bíladekk og Neskaffi í krukkum. Seinna meir var það ýmis 

búnaður um borð til veiða og viðhalds ásamt matvælum um borð til neyslu.  

Með kaupum TVG-Zimsen á Gáru styrktu þeir umboðseiningu sína 

verulega sem gaf þeim mikla möguleika á að mæta þeim verkefnum sem eru 

framundan hjá þeim á sviði skipamiðlunar og umboðsmennsku hér á landi fyrir 

erlend skip (TVG-Zimsen, 2013). Þeir sjá einnig mörg tækifæri tengd verkefnum 

þeirra við þjónustu við skemmtiferðaskip þar sem komur þeirra hafa aukist mikið 

og tækifæri framtíðarinnar mikil.  

Í dag er TVG-Zimsen með útibú á þremur stöðum á landinu, 

Reykjavíkurhöfn, Akureyri og Hafnarfirði. Í kjölfar yfirtökunnar á Gáru opnuðu 

þeir skrifstofu í Hafnarfirði og eru því með skrifstofur á þremur mikilvægustu 

stöðunum á landinu.  Þeir sjá mikla möguleika og tækifæri með Hafnafjarðarhöfn 

og telja hana eina stærstu og mikilvægustu höfn landsins (TVG-Zimsen, 2013). 

5.4.2.1 Flavour of Iceland 

Ekran og TVG-Zimsen hófu samstarf sín á milli vegna aukinna umsvifa 

skemmtiferðskipa til Íslands á síðastliðnum árum. Samstarfsverkefnið kallast 

Flavour of Iceland og er ætlað til kynningar á íslenskum matar- og drykkjarvörum 

fyrir skemmtiferðaskip (Sjávarklasinn, e.d.).  

Ástæða þess að samstarf hófst var að auka sölu á 

íslenskum afurðum til þeirra skipafélaga sem 

koma til landsins en lítið seldist af íslenskum 

afurðum til þeirra. Þegar undirbúningsvinnu var 

lokið var tekin sú ákvörðun að vinna með fimm 

vöruflokka sem að þeirra mati uppfyllir alþjóðlegan samanburð. Þeir eru: 

sjávarafurðir, lambakjöt, mjólkurafurðir, grænmeti og vatn. Á mynd 13 sést 

vörumerkið sem var sérstaklega hannað fyrir verkefnið sem hlaut nafnið Flavour 

of Iceland (TVG-Zimsen, e.d.-b). 

Mynd 13: Flavour of Iceland. 
 (TVG-Zimsen, e.d.-b). 
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5.4.3 Aðrir aðilar  

Umboðsmaður (skips og farþega). Í lögum um siglingavernd nr. 50/2004 sem 

samgönguráðherra er með yfirumsjón með og Siglingastofnun Íslands með 

framkvæmd yfir er farið yfir markmið og gildissvið laganna til að tryggja vernd 

skipa, áhafna, farþega, farms og hafnaraðstöðu fyrir mögulegri ógn af ólögmætum 

aðgerðum og hryðjuverkum (Siglingastofnun, e.d.). Það eru tveir aðilar sem 

skemmtiferðaskip eiga í samskiptum við, annars vegar umboðsmaður skips og 

hins vegar umboðsmaður farþega. Umboðsmaður skips sér um mál tengd skipi og 

áhöfn þess og er í flestum tilfellum skipafélag.  Þetta geta verið mál eins og að 

greiða reikninga, panta vatn og aðrar vistir einnig sjá þeir um aðra þjónustu fyrir 

áhöfn og farþega eins og t.d. læknisþjónustu. Umboðsmaður farþega sér um mál 

tengd farþegunum sjálfum og er það undantekningalaust ferðaskrifstofa.  Hún sér 

um allt skipulag fyrir farþega hvort sem það eru sæti á veitingastöðum eða 

skemmtiferðir. Þá sér umboðsmaður einnig um ýmis önnur vandamál sem geta 

komið upp. Landhelgisgæslan. Vaktstöð siglinga sér um og krefjast allra 

upplýsinga um skip, áhafnir og farþega í umboði fyrir Landhelgisgæsluna.   

Ríkislögreglustjóri fær upplýsingar frá Vaktstöð siglinga um skip utan Schengen-

svæðisins sem koma til landsins og ber skipstjóra að tilkynna komu sína til 

Vaktstöðvar siglinga og senda farþega- og áhafnarlista sem síðan eru sendir til 

Alþjóðadeildar Ríkislögreglustjóra til yfirferðar og samanburðar. Tollayfirvöld. 

Samkvæmt tollalögum nr. 88/2005 ber stjórnanda fars að tilkynna um komu og 

brottför inn á tollsvæði ríkisins með hæfilegum fyrirvara, þá fara tollverðir um 

borð og afgreiða skipið og stjórnandi farsins gerir skriflega grein fyrir skipinu þ.e. 

fjölda farþega og áhafnar, stærð skips og skrásetningu þess (Gísli Gíslason o.fl., 

2007, bls. 22). 
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6.  Hafnir á Íslandi og tegundir skipa 
Eins og áður hefur komið fram eru skemmtiferðaskip misstór og ekki allar hafnir 

sem geta tekið á móti hvaða skipi sem er. Það þarf því að huga vel að hlutverki 

ólíkra hafna í samanburði við ólíkar tegundir skipa (Edward H. Huijbens og 

Kristinn Berg Gunnarsson, 2014). Á Íslandi eru 14 hafnir sem sem veita 

auðveldan aðgang að öllum landshlutum og geta tekið á móti misstórum skipum. Í 

töflu 10 má sjá þær hafnir sem geta tekið á móti skemmtiferðaskipum á Íslandi 

(Cruise Iceland, e.d.-b). Í kafla 6.1 verður farið yfir þær hafnir sem taka á móti 

stærstu skipunum og flestu farþegunum.  

Tafla 10: Skemmtiferðaskipahafnir á Íslandi.  
(Cruise Iceland, e.d.-b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skemmtiferðaskipahafnir á Íslandi 

Reykjavík   
Hafnarfjörður   
Grundarfjörður   
Vesturbyggð   
Ísafjörður   
Akureyri   
Siglufjörður   
Húsavík   
Seyðisfjörður   
Eskifjörður   
Djúpivogur   
Höfn í Hornafirði   
Vestmannaeyjar   
Þorlákshöfn   
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6.1 Hafnirnar á Íslandi 

Á mynd 14 má sjá hvar hafnirnar eru staðsettar á Íslandi. Þær eru 14 talsins og 

verður fjallað um hverja höfn fyrir sig hér fyrir neðan. 

 

 

 

 Reykjavík: er nyrsta höfuðborg í heimi, þótt fólksfjöldi sé lár þá hefur hún allt 

sem stærri borgir hafa upp á að bjóða. Reykjavík er rík af mannlífi, býður upp á 

fjölmarga fyrsta flokks veitingastaði og líflega bari. Það tekur aðeins örfáar 

mínútur að skreppa út fyrir borgina í óspillta náttúru landsins. Einn af kostum þess 

að sækja Reykjavík heim er að fólk getur skoðað sig um fótgangandi og þeir sem 

eyða tíma í borginni hafa úr mörgum möguleikum að velja hvort sem það eru 

söfn, veitingastaðir eða kaffihús. Ferðamenn geta einnig farið sund eða farið 

lengra út fyrir borgina og notið einstakrar náttúru skóglenda, fossa, jökla og hvera. 

Í töflu 11 má sjá hvaða hafnir eru í Reykjavík og hámarksstærð þeirra skipa sem 

geta lagst við land (Cruise Iceland, e.d.-c). 

Mynd 14: Hafnir sem taka á móti skemmtiferðaskipum á Íslandi.  
(Cruise Iceland, e.d.). 
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Tafla 11: Upplýsingar um hafnir í Reykjavík. 
 (Cruise Iceland, e.d.-c). 

 

 

TVG-Zimsen – Eimskip Cruise Agency býður upp á þjónustu við 

skemmtiferðaskip sem koma til hafnar í Reykjavík eða annars staðar á landinu þá 

með samhæfðri og öflugri stjórnstöð frá Reykjavík. Sem dæmi um þjónustu sem 

veitt er má nefna áhafnarskipti, útvegun vista, varahluta og læknisþjónustu ásamt 

samskiptum við höfn, toll og útlendingaeftirlitið (TVG-Zimsen, e.d.-c). 

Faxaflóhafnir sjá um aðstöðu á Skarfabakka fyrir gesti skemmtiferðaskipa og var 

aðstaðan stækkuð um helming árið 2014. Þjónustumiðstöðin á Skarfabakka er 

boðin út á 5 ára fresti og var fyrirtækið Icewear hæstbjóðandi. Í 

þjónustumiðstöðinni er upplýsingagjöf til ferðamanna, verslun með minjagripi, 

fatnað og sölu á dagsferðum með innlendum ferðaþjónustuaðilum fyrir þá sem 

vilja (Ágúst Ágústsson og Helgi Laxdal, 2014). Einnig er þar afgreiðsla til að 

skipta gjaldeyri og hægt að fá endurgreiddan virðisaukaskatt. Þjónustumiðstöðin 

verður einungis opin yfir sumartímann eða á meðan skemmtiferðaskipin eiga leið 

til Reykjavíkur (Icewear, e.d.). Eins og kemur fram í kafla 5.4.1 þá voru samtökin 

Cruise Iceland stofnuð með það að markmiði að sameina krafta þeirra sem koma 

að þjónustu skemmtiferðaskipa, ekki bara í Reykjavíkurhöfn heldur flestum 

höfnum á Íslandi. Hægt er að finna mikið af upplýsingum um Ísland, bæklinga og 

tengla á aðrar heimsíður til að skoða þá þjónustu sem er í boði. Hægt er að nálgast 

upplýsingar um allar hafnir á Íslandi og alla meðlimi samtakanna. 

 

Reykjavík 

Vík/Kví Lengd Dýpt 
Hámarks stærð 
skips 

Miðbakki 214m 8m 170m 
Sundabakki 305m 8m 205m 
Kornagarður 185m 8,2m 250m 
Skarfabakki 450m 12m 450m 
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Hafnarfjörður: Er í 10 mínútna fjarlægð frá Reykjavík, bærinn býður upp 

fjölbreyttar afþreyingar, má þar nefna hvalaskoðun, hestaferðir, golf og víkinga 

veislur. Það sem heillar við Hafnarfjörð er að bærinn er byggður á hrauni sem 

rann úr Búrfelli fyrir um 7.300 árum og hafa íbúar byggt hús sín og hverfi á 

hrauni. Hægt er að fara á söfn og fræðast um bæinn sjálfan og listasýningar sem 

bjóða uppá tónleika og aðrar sýningar. Í töflu 12 má sjá hvaða hafnir eru í 

Hafnarfirði og hámarksstærð þeirra skipa sem geta lagst við land (Cruise Iceland, 

e.d.-d). 

  
Tafla 12: Upplýsingar um hafnir í Hafnarfirði. 
(Cruise Iceland, e.d.-d). 

 

 

 

 

 

Ísafjörður: Höfnin á Ísafirði er stærsta höfnin á vestfjörðum og sú þriðja 

vinsælasta fyrir komu skemmtiferðaskipa. Mikil þjónusta er í boði fyrir farþega 

og má þar nefna ýmis söfn sem fara yfir sögu bæjarins og líf á nærliggjandi 

slóðum.  Þá er einnig hægt að skoða gömul hús frá 18. öld sem hefur verið mjög 

vinsælt meðal ferðamanna og síðast en ekki síst Hornstrandir. Í töflu 15 má sjá 

upplýsingar um þær hafnir sem eru á Ísafirði (Cruise Iceland, e.d.-e). Á Ísafirði er 

upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn sem er opin allan ársins hring og rekin í 

samvinnu við Ferðamálastofu. Þar geta ferðamenn komið, bókað sig í ferðir eða 

spurt starfsfólk út í afþreyingu á svæðinu (Ísafjörður, e.d.-a). Árið 2015 var met í 

komu skemmtiferðaskipa til Ísafjarðar og þá kom meðal annars stærsta skip sem 

hefur komið til Ísafjarðar það sumar, alls voru 63 ferðir bókaðar þar af 3 til 

Flateyrar (Ísafjörður, e.d.-b). 

 

Hafnarfjörður 

Vík/Kví Lengd Dýpt 
Hámarks stærð 
skips 

Suðurbakki 210m 6,5 - 8m 300m 
Hvaleyrarbakki 400m 8 - 10m 350m 
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Tafla 13: Upplýsingar um hafnir á Ísafirði.  
(Cruise Iceland, e.d.-e). 
 

 

  

 

 

Akureyri: liggur inn í miðjum Eyjafirði sem er lengsti fjörður á Íslandi, þar búa 

um 16 þúsund manns. Akureyri hefur upp á margt að bjóða en vinsælast meðal 

farþega skemmtiferðaskipa er skipulögð heimsókn á Mývatn sem er í u.þ.b. 

klukkustundar akstri frá Akureyri. Mývatn er fallegur staður og hægt að fara í 

náttúrubað sem er mjög vinsælt og sjaldséð meðal ferðamanna. Í töflu 16 má sjá 

upplýsingar um bryggjur Akureyrar (Cruise Iceland, e.d.-f). Upplýsingamiðstöð 

ferðamanna á Akureyri er opin allan ársins hring en þar er einnig rekin 

bókunarþjónusta þar sem ferðamenn geta bókað sig í ferðir sem vekja áhuga gegn 

gjaldi. Starfsmenn veita allar nauðsynlegar upplýsingar hvað varðar afþreyingu, 

skipulagða viðburði, áætlunarferðir, veður, veitingastaði og margt fleira 

(Akureyrarstofa, e.d.).  

Tafla 14: Upplýsingar um hafnir á Akureyri.  
(Cruise Iceland, e.d.-f). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ísafjörður 

Vík/Kví Lengd Dýpt 
Hámarks stærð 
skips 

Sundabakki 190m 7 - 8m 250m 
Sundabakki 120m 7m 120m 
Ásgeirsbakki 270m 10m 150m 

Akureyri 

Vík/Kví Lengd Dýpt 
Hámarks stærð 
skips 

Oddeyrarbryggja 200m 9,8m 340m 
Tangabryggja 170m 8,5 - 11m 290m 
Torfunesbryggja 100m 5,3m 100m 
Krossanes 80m 9m 180m 
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6.2 Tegundir skipa  

Skemmtiferðaskip eru farþegaskip notuð til afþreyinga, skemmtana og tómstunda 

þar sem ferðin sjálf er aðal aðdráttaraflið ásamt starfsemi skipsins og skemmtun 

um borð. Eins og sjá má á myndum 15 og 16 er hægt að skipta tegundum skipa í 

átta flokka (Wind Rose Network, e.d.).  

1. Í fyrsta flokknum eru hin almennu skemmtiferðaskip sem eru 

algengasta tegund skemmtiferðaskipa. Þau henta meirihluta farþega og 

eru útbúin öllum nauðsynlegum búnaði. Myndin er af 

skemmtiferðaskipinu Silver Shadow sem er í eigu skipafélagsins 

Silversea (Silversea, e.d.).  

2. Í flokk númer tvö eru stór skemmtiferðaskip sem geta tekið á móti yfir 

fimm þúsund farþegum og eru í dag þau stærstu og háþróuðustu skip í 

heimi. Myndin er af skipinu Costa Concordia sem var í eigu Costa 

Crociere en það strandaði árið 2012 við strönd Tuscan á Ítalíu (Cruise 

Critic, e.d-c.).  

3. Í flokk þrjú eru skemmtiferðaskip sem sigla um höf og eru byggð til að 

þola erfið skilyrði hafsins  í löngum sjóferðum um allan heim. Myndin 

er af skipinu Queen Mary 2 sem er í eigu skipafélagsins Cunard 

(Cunard, e.d.-a).  

4. Í flokki fjögur eru lúxus skemmtiferðaskip sem eru útbúin háþróuðum 

og tæknilegum kerfum, staðall er hár og þægindi og aðbúnaður fyrir 

farþega eins og best er á kosið. Myndin er af einu af skipum Cunard og 

heitir Queen Victoria (Cunard, e.d.-b). 
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Mynd 15: Tegundir skipa. 
(Wind Rose Network, e.d.). 

 

 

5. Í flokki fimm eru lítil skemmtiferðaskip sem geta tekið nokkur 

hundruð farþega um borð.  Þau bjóða upp á meiri nánd og slökun fyrir 

farþega og áfangastaðirnir eru oftar en ekki minna þekktir. Myndin er 

af farþegaskipinu Clelia II sem var í eigu Renaissance Cruises sem fór 

í gjaldþrot árið 2001 (Cruise Critic, 2001) 

6. Í flokki sex eru ævintýraleg skip sem eru hönnuð og búin 

nauðsynlegum tækjum til að veita þá þjónustu sem fela í sér 

heimsóknir á fjarlæga áfangastaði sem er oftast óaðgengilegur fyrir 

stærri skip. Myndin er af skemmtiskipinu True North sem er í eigu 

North Star Cruises Australia (North Star Cruises, e.d.). 

7. Í flokki sjö eru rannsóknarskip en þau eru rekin af sérhæfðum 

fyrirtækjum sem bjóða farþegum sínum ferðir á afskekkta staði og 

upplifa í leiðinni einstaka reynslu. Myndin er af sérhönnuðu skipi í 

eigu One Ocean Expeditions og ber nafnið Akademik Loffe (One 

Ocean Expeditions, e.d.). 
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8. Í flokki átta eru skemmtiferðaskip sem sigla um ár og hafa ekki getu til 

að taka fleiri en nokkur hundruð farþega.  Þau eru sérstaklega hönnuð 

til að sigla um ár og á skipgengum vatnaleiðum.  Myndin er af skipinu 

River Empress (Cruise Critic, e.d.-d). 

 

 

Mynd 16: Tegundir skipa. 
(Wind Rose Network, e.d.). 

 

 
Hraður vöxtur og sérhæfing í skemmtiferðaskipaiðnaðinum á síðustu áratugum 

hefur haft áhrif á hönnun og almenna fagurfræði, efni, stærð og umfram allt 

virknina um borð í skipinu. Nútíma skemmtiferðaskip eru búin öllum helsta 

aðbúnaði og þægindum um borð sem völ er á fyrir farþega og er afþreying um 

borð fyrir viðskiptavini eins og best er á kosið, fjölbreytt þjónusta með fullvissu 

um ánægju. Samhliða þessari hröðu þróun eru veittar lausnir á vaxandi áhyggjum 

af umhverfisáhrifum skemmtiferðaskipaiðnaðarins út á hafi, ströndum og vistkerfi 

heimsins. Í dag er hægt í öllum löndum heimsins er hægt að fara um borð í 

skemmtiferðaskip eða annað afþreyingar skip hversu framandi, fjarlægur eða 

einangraður áfangastaðurinn er (Wind Rose Network, e.d.).  
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7.   Úrvinnsla spurninga 

Eins og nefnt var í kaflanum um aðferðafræði voru sendir spurningalistar á Björn 

Einarsson hjá TVG-Zimsen og Jóhann Bogason hjá Gáru, sjá kafla 2.2.1, Jóhann 

Bogason fékk samtals 11 spurningar og Einar fékk sömu 11 spurningarnar auk 3 

annarra sem gera þá 14 spurningar í heildina fyrir hann. Listinn var sendur 28. 

desember 2015. Sá póstur var ítrekaður 10. janúar 2016 og skiluðu þeir skriflegum 

svörum til baka með tölvupósti 19. janúar 2016.  

Svörum þeirra bar ekki alltaf saman en þeir eru sammála um að 

heildarlausnir varðandi þjónustu skemmtiferðaskipaiðnaðinum þurfi að bæta og 

verði það gert á næstu 5 árum. Út frá svörum við spurningum eitt og tvö um 

tækifæri í kringum skemmtiskipaferðamennsku og hvaða þjónusta Björn og 

Jóhann telja mikilvæga er að auka þurfi þjónustu til skemmtiferðaskipanna bæði 

samskipti við birgja útgerðar og skipið sjálft. Hægt er að auka tekjur með aukinni 

þjónustu meðal annars móttöku sorps. Auka þurfi úrval íslenskra afurða til 

skipanna sem þau geta verslað af þeim og er ávinningur til beggja aðila. Þá þarf 

undirbúningur þegar skip leggur að landi að vera 100% þar sem ferðamenn hafa 

yfirleitt bara 8-10 klukkustundir í höfn svo hver mínúta þarf að vera skipulögð hjá 

áhöfn og skipi. Munur er á ferðamönnum sem koma með skemmtiferðaskipum 

þeir eru oftar en ekki eldra fólk sem hefur ekki eins mikið úthald og vill hafa alla 

nauðsynlega þjónustu sem næst sér, skip er eins og hvert annað samfélag sem þarf 

að reka. Bjóða þarf upp á fleiri ferðamannastaði þar sem margir fjölsóttir staðir 

eru komnir að þolmörkum vegna ágangs ferðamanna og þarf því að auka úrval 

enda ljóst að þessi iðnaður fer stækkandi.  

Aðrar hafnir á Íslandi sem ekki hafa verið að fá til sín skemmtiferðaskip 

og einnig þær sem hafa verið að taka á móti fáum skipum sýna því mikinn áhuga 

á að fjölga komum skemmtiferðskipa. Minni skipum hefur fjölgað undanfarin ár 

svo minni hafnir eru betur í stakk búnar að taka á móti þeim.  

Það er erfitt að meta hvort fríhöfn á Skarfabakka sé raunhæfur kostur. Koma 

skemmtiferðaskipa er árstíðabundin og það þyrfti að skoða vel og vandlega með 

tilliti til þess. Það hefur verið rætt innanborðs hjá TVG-Zimsen en aldrei farið 
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lengra en það. Þegar skemmtiferðaskip er á siglingu milli landa eru gestir skipsins 

að versla tollfrjálsan varning og í landi bjóða flestar verslanir upp á Tax Free í 

búðum sínum svo ferðamenn myndu ekki finna mikinn mun nema þá á því að 

innheimta skattinn til baka af keyptum vörum.  

Megináherslur viðskiptavina TVG-Zimsen og Gáru eru bein þjónusta við 

farþega þar sem hver og einn hefur sínar þarfir. Reynsla og þekking starfsfólks 

hefur mikið að segja þar sem öll samskipti þurfa að ganga vel og þurfa starfsmenn 

ekki bara að vera í sambandi við starfsmenn skips og ferðamenn heldur milliliðir 

við yfirvöld hér í landi ásamt fleiri stofnunum.  

Næstu 5 árin hjá TVG-Zimsen varðandi móttöku skemmtiferðaskipa er að 

þjónusta verður aukin og heildarlausnir fyrir útgerðir og skipin sjálf verða styrkt. 

Þeir munu fjölga hjá sér starfsfólki vegna umboðsmennsku og rekstrarþátta sem 

tengjast iðnaðinum. Gára dótturfyrirtæki þeirra ætlar sér að tvöfalda 

starfsmannafjölda hjá sér enda stækkandi iðnaður.  

Rannsakandi spurði viðmælendur sína að hvaða leiti þeir væru með 

forskot á markaði. Svörin voru skýr enda hafa þeir sérhæft sig í þjónustu við 

skemmtiferðaskipin sem veitir þeim forskot miðað við samkeppnisaðila sína. Þá 

hafa fyrirtækin tvö einnig sterkasta fókusinn á mikið skipulag og heildarlausnir 

(Björn Einarsson, munnleg heimild, 19. janúar 2016 og Jóhann Bogason, munnleg 

heimild, 19. janúar 2016).   
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8.   Greining gagna 
Þrátt fyrir að Ísland sé lítið land hefur farþegum með skemmtiferðaskipum fjölgað 

verulega mikið á síðustu árum. Fyrirtæki geta nýtt sér þann mikla 

ferðamannastraum til Íslands og greint markaðinn.  Svót greining var notuð til að 

fara helstu styrkleika, tækifæri, veikleika og ógnanir. Hér fyrir neðan fer höfundur 

yfir hvern þátt fyrir sig og leggur mat á og þannig geta TVG-Zimsen og Gára 

snúið vörn í sókn og breytt veikleikum í styrkleika og ógnunum í tækifæri.  

8.1 Svót greining 

Styrkleikar:  

Stöðugleiki 

TVG-Zimsen hefur verið starfandi í þeirri mynd sem það er í dag frá árinu 1966 

þrátt fyrir erfið ár sem komið hafa upp þá hafa þeir staðið það af sér með prýði. 

Þeir festu nýlega eða árið 2013 kaup á Gáru ehf sem er dótturfélag þeirra sem var 

og er skipamiðlun staðsett í Hafnarfirði. TVG-Zimsen er gróið fyrirtæki sem fer 

stækkandi og í mikilli sókn í skemmtiferðaskipaiðnaðinum. 

  

Góð þjónusta og heildarlausnir 

TVG-Zimsen og Gára veita skipafélögum góða þjónustu og hugsa í 

heildarlausnum en samskipti birgja og útgerðar þurfa að vera í lagi. Önnur 

ferðaþjónustufyrirtæki bjóða uppá skipulagða pakka til að mæta þörfum og 

tímaramma ferðamanna sem koma með skemmtiferðaskipum. Tíminn sem 

ferðamenn hafa í landi er oft ekki mikill og því skiptir miklu máli að vera vel 

skipulagður til að veita sem besta þjónustu sem möguleiki er á. Það er eitt af 

markmiðum Björns Einarssonar framkvæmdarstjóra TVG-Zimsen. Fjölbreytileiki 

þarf að einkenna afþreyingu ferðamanna sem fyrirtæki á Íslandi geta vel gert enda 

ótal staðir og náttúruperlur í Reykjavík og nágrenni (Björn Einarsson, munnleg 

heimild, 19. janúar 2016). Starfsmenn þurfa að vita hvað þeir eru að gera og 

skiptir miklu máli að vera með fólk sem veit hvað það er að gera í starfi sínu. 

Viðmælendur tala báðir um að auka starfsmannafjölda hjá sér á næstu 5 árum. 
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Forskot á markaði 

TVG-Zimsen og dótturfyrirtæki þeirra Gára hafa forskot á markaði að þeirra sögn, 

sjá viðauka 1 og 2. Þeir eru bjóða upp á heildarlausnir fyrir skemmtiferðaskipin 

og mikið skipulag sem skilar sér í góðri þjónustu og auknum tekjum. Árið 2012 

voru tekjur hafna vegna komu skemmtiferðaskipa um 368 milljónir og árið 2013 

voru þær 432 miljónir eða aukning um 18% milli ára. Tekjur Reykjavíkurhafnar 

árið 2012 námu 201 milljón og 239 milljónir árið 2013. Þessar tekjur samanstanda 

af hafnargjöldum, farþegagjöldum, lóðsun og vatnssölu (Edward H. Huijbens og 

Kristinn B. Gunarsson, 2014). Þá sjá Björn og Jóhann báðir fram á að auka fjölda 

starfsfólks þar sem umsvif eru orðin gríðarlega mikil og nauðsynlegt að bæta við 

sig hæfu fólki (Björn Einarsson, munnleg heimild, 19. janúar 2016 og Jóhann 

Bogason, munnleg heimild, 19. janúar 2016).  

 

Einstakt landslag 

Ísland býður upp á ósnortna náttúru og fjölbreytilegt landslag. Þeir ferðamenn 

sem sækja landið heim eru ekki sviknir og oftar en ekki er það náttúra landsins 

sem þeir sækja í og hreint loft. Jákvæð ímynd einkennir Ísland sem endurspeglast 

með ánægðum ferðamönnum. 

 

Tækifæri:  

Fjölbreytileiki áfangastaða  

Mörg tækifæri leynast á Íslandi fyrir fyrirtæki í ferðaþjónustu ef haldið er rétt á 

spöðunum. Jóhann nefnir að auka þurfi fjölbreytileika þar sem sumir 

ferðamannastaðir séu orðnir þreyttir og hægt sé að bjóða upp á eitthvað annað t.d. 

ferð í ísgöngin á Langjökli (Jóhann Bogason, munnleg heimild, 19. janúar 2016). 

 

Bæklingar/App/reiðhjól 

 Við höfnina í Reykjavík væri hægt þegar ferðamenn koma í land að dreifa 

sérstökum bæklingum til þeirra þar sem allar helstu upplýsingar koma fram t.d. 

neyðarnúmer, þjónusta og afþreying. Tilvalið er að útbúa forrit í síma, app, sem 

ferðamenn geta sótt í símana sína gegn vægu gjaldi og hægt væri að auglýsa í 
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bæklingnum. Í forritinu geta ferðamenn fengið upplýsingar um alla helstu staði 

sem áhugavert væri að skoða og gefið einkunn eftir upplifun sinni sem aðrir gætu 

nýtt sér. Fengið upplýsingar um hvar sé gott að borða eftir smekk hvers og eins og 

eins gefið einkunnir. Einnig er hægt að bjóða upp á leigu á reiðhjólum með GPS 

tækjum sem leiðbeinir ferðamanninum. Hann ákveður hvað hann vill skoða, stillir 

tækið eftir því og heldur af stað. Leiðsögumaður gæti líka fylgt hóp ferðmanna á 

hjólum og sagt frá því helsta á hverjum stað.  Hvort tveggja skapar tekjur fyrir 

TVG-Zimsen og með því að fylgjast með einkunnagjöf og skilaboðum sem 

ferðamenn skilja eftir getur fyrirtækið nýtt sér þær upplýsingar til að skipuleggja 

fram í tímann ferðir sem gefa vel af sér.  

 

Kort gegn gjaldi 

Sniðugt gæti verið að taka upp sama kerfi og Danir gera en þeir bjóða upp á 

svokallað Copenhagen card sem virkar þannig að ferðamaðurinn kaupir kort gegn 

gjaldi sem gefur honum færi á að sækja í fjölda safna og ferðast með strætó og lest 

án kostnaðar, það er allt inni í gjaldinu af kortinu sjálfu. Ef þjónustufyrirtæki á 

Íslandi myndu gera þetta væri auðveldara að fela gjald vegna ágangs á 

náttúruperlur landsins en það eru skiptar skoðanir um ágæti slíks gjalds.  

 

Stærri hafnir 

Hafnirnar Skarfabakki á Sundahöfn og Hvaleyrabakki í Hafnarfirði eru einu tvær 

hafnirnar sem eru yfir 400 metrar að lengd sem þýðir að þær eru einu tvær 

bryggjurnar sem geta tekið á móti stórum skemmtiferðaskipum. Þetta getur TVG-

Zimsen og Gára nýtt sér til að laða að stærri skemmtiferðaskip sem þýðir að fleiri 

ferðamenn munu nýta sér þjónustu þeirra.  

 

Fríhöfn/verslun 

Möguleiki er að opna fríhöfn við höfnina á Skarfabakka í húsnæði Faxaflóahafna 

sf. þar sem Icewear er með búð sem opin er á þeim tíma sem skemmtiferðaskipin 

eru að koma til landsins. Þar gæfist ferðamönnum tækifæri til að versla tollfrjálsar 

vörur og TVG-Zimsen gæti nýtt sér það og aukið vöruúrval á íslenskum afurðum 
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sem eru gífurlega vinsælar meðal ferðamanna. Skiptar skoðanir voru á að opna 

fríhöfn hjá Birni Einarssyni og Jóhanni Bogasyni. Björn nefndi að það væri búið 

að ræða þann möguleika en ekki væri búið að taka nein frekari skref með það. 

Jóhann taldi það alveg frá þar sem ferðamenn skemmtiferðaskipa geta verslað 

tollfrjálsar vörur um borð í skipinu þegar það er á siglingu einnig ef ferðamenn 

versla í landi þá bjóða flestar búðir upp á Tax Free. Með því að hafa fríhöfn við 

höfnina þá færðu mögulega fleiri ferðamenn inn í búðina því ekki liggur leið allra 

ferðamanna í miðbæinn í verslanir. Margir fara beint í ferðir út á land í 

skoðunarferðir og stoppa þá ekki í verslunum, þarna væri þá tækifæri að fá sem 

flesta inn í búðina. Einnig er TVG-Zimsen og Ekran í samstarfi og ætla að bjóða 

uppá fimm vöruflokka undir nafninu Flavour of Iceland, hægt væri að selja þessar 

vörur í búðinni sjálfri og til skipsins.  

 

Þjónustumiðstöð 

Faxaflóahafnir sf. halda úti þjónustumiðstöð fyrir ferðamenn sem koma með 

skemmtiferðaskipum á Skarfabakka. Reksturinn er boðinn út til þriggja ára í senn 

og er leigutakinn ICM, Iceland Travel Markt, með reksturinn núna. Möguleiki er 

að TVG-Zimsen myndi halda úti þjónustumiðstöð og fara í samkeppni við 

Faxaflóahafnir.  

 

Gjaldtaka 

Það leynast líka tækifæri í gjaldtöku vegna komu skemmtiferðaskipanna. Þegar 

skemmtiferðaskip leggur við land þarf það á ýmissi þjónustu að halda og má þar 

nefna losun sorps og úrgangs, rafmagn, vatnsbirgðir, matarbirgðir o.fl. Hægt er að 

hækka verð á vatni og bjóðast til að losa skipin við úrgang og sorp og þá í leiðinni 

orðin umhverfisvænni. Tekjur hafnanna snúast um þessa þjónustu auk 

hafnargjalda og gerðar hafa verið auknar kröfur til umhverfismála sem bregðast 

þarf við.  
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Opnun N-íshafsleiðarinnar 

Tækifæri gætu einnig skapast fyrir fyrirtækin tvö þegar N-íshafsleiðin opnar, sjá 

myn 17. Bráðnun íss hefur verið hraðari en búist var við og gert var ráð fyrir og 

því ekki langt þar til skemmtiferðaskip og önnur skip geta farð þessa leið. Þá er 

líklegt að ferðatími skemmtiferðaskipa muni lengjast samanborið við ferðatíma 

skipa í dag þar sem ferðir gætu styst og á móti minni eldsneytiskostnaður. Þá er 

aldrei að vita nema ferðamenn hefður þá lengri tíma í höfn og skemmtiferðaskipið 

sjálft myndi liggja lengur að bryggju sem eru kallar á auknar tekjur.  

 
Mynd 17: Leiðir um N-íshafið 

  (Business Insider, e.d.). 
 
 

Veikleikar:  

Ferðatími árstíðabundin 

Ferðatími skemmtiferðaskipa er árstíðabundin og ekki er siglt allan ársins hring til 

landsins, hann er mestur um sumarmánuðina júní, júlí og ágúst þó svo að sum skip 

hafa verið að koma fram í september. Árstíðasveiflum er erfitt að sporna við svo 

fyrirtæki sem þjónusta skemmtiferðaskipin verða að vera vel undirbúin og 

skipulögð þegar fyrstu skipin láta sjá sig. 
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Samkeppni 

 Samkeppni innanlands er mikil enda fjölmargir aðrir viðkomustaðir sem hægt er 

að fara til. Halda þarf því gæðum á þjónustu til skipafélaga annars vegar og 

farþega hins vegar. 

 

Ógnanir:  

Hár olíukostnaður og efnahagsástand 

Ýmsar ógnanir steðja að eins og hár olíukostnaður og efnahagsástand landsins, 

þetta tvennt getur gert það að verkum að umferð skemmtiferðaskipa getur dregist 

saman. Í gegnum tíðin hefur heimsmarkaðsverð á olíu hækka snögglega sem hefur 

töluverð áhrif á skipafélög. TVG- þyrfti að bregðast við þar sem skipakomum gæti 

fækkað og þar af leiðandi umsvif á markaðnum dregist saman. 

 

Stækkandi skipafloti 

Skemmtiferðaskipin verða sífellt stærri, fleiri farþegar og jafnvel fleiri en eitt skip 

í höfn í einu sem verður til þess að sumir af vinsælustu áfangastöðum á Íslandi eru 

komnir að þanmörkum, má þar t.d. nefna Gullna hringinn. Því er mikilvægt að 

fjölga pakkaferðum og dreifa skoðunarferðum um landið og komast þannig hjá 

flöskuhálsum sem geta myndast á eftirsóttum stöðum (Ráðgjafafyrirtækið PKF, 

2013). Víða eru jarðminjar að skemmast vegna ágengni og álags og oftar en ekki 

er um óafturkræf áhrif að  ræða (Umhverfisráðuneyti, e.d.).  

Bæði Jóhann og Björn tala um að það þurfi að auka þjónustuna og fjölbreyttnina 

hvað varðar viðkomustaði fyrir ferðamenn. Bæta við nýjum stöðum þar sem 

margir af okkar fjölsóttustu stöðum eru orðnir illa farnir og líka til að bjóða upp á 

fjölbreyttni.  

 

Náttúruhamfarir 

Náttúruhamfarir geta haft töluverða röskun í för með sér og valdið gríðarlegu tapi 

hjá fyrirtækjum. Á Íslandi eru nokkrar virkar eldstöðvar og tvær þeirra komnar á 

tíma samkvæmt spám, það eru eldstöðvarnar Hekla og Katla. Þegar 
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Eyjafjallajökull gaus árið 2010 hafði það mjög mikil áhrif á flugumferð í landinu. 

Ferðaþjónusta lá niðri á Suðurlandi þar sem aska var mikil og erfitt að fara leiða 

sinna.  

8.1.1 Samantekt á SVÓT greiningu 

Ljóst er að tækifæri og styrkur TVG-Zimsen og Gáru á þessum markaði eru 

margir og fjölbreytilegir. Heildarlausnir fyrir skipafélög og ferðamenn eru mjög 

góðar sem og reynslumikið starfsfólk sem er lykilatriði í þessum iðnaði. 

Orðatiltækið „tækifærin leynast víða“ er með sanni hægt að nota þar sem fyrirtæki 

í skemmtiferðaskipaþjónustunni geta nýtt sér mörg tækifæri með því til dæmis að 

skoða hvað nágrannalönd okkar eru að gera vel. Hægt er að taka upp sama kerfi 

og Danmörk notar, setja upp app sem farþegar geta sótt í farsíma sína eða skoða 

opnun á fríhöfn á Skarfabakka. Ferðatími skemmtiferðaskipa er árstíðabundin sem 

er að vissu leiti veikleiki en þó hefur sumarið lengst örlítið og hver veit nema að 

opnun norður íshafsleiðarinnar breyti því. Með stækkandi iðnaði verða skipin 

stærri og frekari á olíu og náttúru sem er viss ógnun í heimi skemmtiferðaskipa. 

Einnig eru margir af fjölsóttustu áfangastöðum Íslands komnir að þolmörkum sem 

þarf að sporna við ýmist með gjaldtöku eða auka við ferðamannastöðum svo 

átroðningur verði ekki eins mikill og raun ber vitni. Á mynd 18 má sjá 

uppsetningu á Svót greiningu myndrænt.  
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 Mynd 18: Svót greining 

 

8.2  Pestel greining 

Pólitískir, efnahagslegir, félagslegir, tæknilegir, umhverfislegir og lagalegir þættir 

skipta miklu máli fyrir fyrirtæki til að nálgast greiningu á ytri markaðssetningu. 
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umdeildi náttúrupassi sem leggja á á í landinu til verndunar og uppbyggingar á 

þeim ferðamannastöðum og náttúruperlum sem eru aðilar að honum (þingskjal 

nr. 699/2014–2015). Skiptar skoðanir eru meðal þingmanna á náttúrupassanum 

og segja sumir að óþarfi sé að flækja skattkerfið með innheimtu á slíkum passa 

og vænlegra væri þá að hækka gistináttagjald (mbl.is, 2015). Ljóst er að það þarf 

að bregðast við ágangi á landinu og þarf að koma niðurstaða fljótt með hvaða 

hætti það verður gert.  
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Gjöld af skipum hafa einnig áhrif en þeim er skipt niður í nokkra liði sem 

tengjast farþegafjölda, stærð skipsins, viðlegutíma í höfn og þá aðstöðu sem 

það notar. Hvert hafnarsamlag fyrir sig staðfestir gjaldtökuna (Edward H. 

Huijbens og Kristinn Berg Gunnarsson, 2014) þessi gjöld geta haft áhrif á 

komu skemmtiferðaskipa ef þau hækka skyndilega óverulega og þá leita skipin 

annað þar sem ódýrari gjöld eru.  

Mengun af skipum er mikil og í fjárhagsáætlun Faxaflóahafna og reglugerð nr. 

125 frá árinu 2015 er kveðið á um að draga skuli úr mengum við bryggju með 

því að nota rafmagn úr landi í stað þess að nota skipaeldsneyti sé það ekki 

möguleiki þá má brennisteinsinnihald ekki fara yfir 0,1% (m/m) 

(Faxaflóahafnir, 2015).   

Efnahagslegir þættir (e. Economic): Árið 2008 var afar erfitt ár fyrir íslensku 

þjóðina sem og heiminn allan. Fjármálakreppa skall á og þurftu flest fyrirtæki 

um allan heim að gera einhverjar breytingar á rekstri sínum. Mörg fyrirtæki hafa 

átt erfitt uppdráttar, sum farið í gjaldþrot á meðan önnur endurskipulögðu 

fyrirtækið með það fyrir að hagræða rekstri til muna. TVG-Zimsen stóð 

kreppuna af sér og festi kaup á Gáru um mitt ár 2015.  

Olíuverð hefur áhrif á skipafélög en hækkandi olíuverð leiðir til hærri fargjalda. 

Þess vegna þarf að horfa til annarra leiða eins og að tengja skip í höfn við 

rafmagn í stað þess að notast við skipaolíu. Samtökin Bellona í Noregi veita 

skipafélögum sérhæfðar lausnir vegna umhverfismála en olíuiðnaðurinn er einn 

stærsti loftslagsmengunarvaldur í heiminum í dag (Bellona, e.d.). 

Félagslegir þættir (e. Social): Reykjavík er höfuðborg Íslands og er hún staðsett 

á suð-vesturströnd landsins, á Íslandi búa  um 332 þúsund manns þar af um 213 

þúsund manns á höfuðborgarsvæðinu (Hagstofa Íslands, 2016). Ísland er 

eldfjallaeyja norðarlega í Atlantshafinu. Náttúran er dramatísk og heitar 

uppsprettur leynast víða (Norden, e.d.). Árið 2013 var stórt fyrir ferðaþjónustu í 

landinu en það var í fyrsta skipti sem ferðaþjónusta er stærsta 

útflutningsatvinnugrein þjóðarinnar og þar af leiðandi orðin að nýrri 

undirstöðuatvinnugrein þjóðarinnar (Ferðamálastofa, e.d.). Ísland býður upp á 

mikla möguleika fyrir fyrirtæki í ferðaþjónustu, ósnortna náttúru, fjöll, ís og 
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jökla svo fátt eitt sé nefnt. Það á ekki eftir að breytast á næstu árum en huga þarf 

vel að stöðum sem eru vinsælir og sporna við skemmdum.  

Eins og kom fram í viðtölum við Björn og Jóhann þá bjóða fyrirtækin upp á 

heildarlausnir fyrir skipafélög og reynslumikið starfsfólk sem er mjög mikilvægt 

þar sem tíminn skiptir miklu máli. Auka þarf einnig úrval af íslenskum afurðum 

til birgja útgerðar og sjálfs ferðamannsins (Björn Einarsson, munnleg heimild, 

19. janúar 2016 og Jóhann Bogason, munnleg heimild, 19. janúar 2016). 

Tæknilegir þættir (e. Technological): Tækniframfarir undanfarin ár hafa verið 

gríðarlega miklar í öllum heiminum. Upplýsinga- og samskiptatækni er orðin 

það mikil að hún er orðin daglegur hluti af lífi fólks. Samskipti hafa breyst og 

menning að mörgu leyti. Lagasetning ESB er að miklu leyti að þakka fyrir það 

þar sem ESB setti í lög að fyrirtæki mættu ekki hafa einkarétt á fjarskiptatækni 

eftir 1. janúar 1998 (Utanríkisráðuneyti, e.d.). Auðvelt er fyrir ferðamenn að 

sækja sér allar nauðsynlegar upplýsingar um land og þjóð til að ákvarða hvert 

það vill fara og hvað það vill skoða. Flest allar ferðaþjónustur og skipafélög í 

þessari atvinnugrein halda úti heimasíður, fólk getur pantað sér ferðir langt fram 

í tímann og fylgst með gangi mála á veraldarvefnum einum sér.  

 Að auki eru fyrirtæki alltaf að leita leiða til að draga úr kostnaði til dæmis 

olíukostnaði. Nýjasta á markaðnum er sólarrafhlaða fyrir skip sem getur leitt til 

sparnaðar og dregið úr notkun á olíu og er einnig umhverfisvænna (Eco Marine 

Power, e.d.).  

Lagalegir þættir (e. Legal): Lög er samin til þess að koma í veg fyrir ágreining 

og byggist íslenska réttarkerfið upp á dönskum lögum (CIA, e.d.).  Mikilvægt er 

fyrir þá sem hafa hug á að stofna ferðaþjónustufyrirtæki að skoða vel lög og 

regluverk í greininni. Ferðamálastofa sér um útgáfu á leyfum, skráningu á 

starfsemi og hefur eftirlit með því að öll skilyrði séu uppfyllt (Ferðamálastofa, 

e.d.).  

Þann 14. júní 2004 tóku í gildi lög um Siglingavernd nr. 50/2004, kom einnig 

fram í kafla 5.4.3. Siglingastofnun Íslands fer með framkvæmd yfir þeim og 

ráðherra er með yfirumsjón með. Markmið þessara laga er að tryggja vernd 

skipa, áhafna, farþega, farms og hafnaraðstöðu fyrir mögulegri ógn af 
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hryðjuverkum og hvers kyns ólögmætum aðgerðum. Samgöngustofa, 

tollayfirvöld, ríkislögreglustjóri, landhelgisgæslan (vaktstöð siglinga) og hafnir 

falla einnig undir þessi lög, fer með framkvæmd siglingaverndar (Lög um 

siglingavernd nr. 50/2004). 

Embætti tollstjóra fer með stjórn tollamála í landinu samkvæmt lögum og sér 

m.a um að framfylgja tollheimtu og tollaeftirliti. Embættið þarf einnig að 

framfylgja öðrum stjórnvaldsreglum og lögum sem ná til innflutnings, 

umflutnings og útflutnings á vörum. Þegar far kemur í höfn í landinu verður 

fyrsta og síðasta viðkoma þess að vera í sérstakri tollhöfn og farþegum hleypt frá 

borði í slíkri höfn og um borð aftur. Ef tollstjóra þykir ástæða til má það 

fyrirskipa að skip megi ekki liggja eða aðhafast innan tollsvæðis nema liggja í 

tollhöfn. þau fyrirtæki sem annast farþega verða að afhenda tollstjóra 

upplýsingar um farþega og áhöfn og ber stjórnanda fars skylda til að aðstoða 

tollverði (Tollalög nr. 88/2005). 

Umhverfislegir þættir (e. Environmental): Fyrirtæki í dag leggja mikið upp úr 

því að vera umhverfisvæn og sýna fram á samfélagslega ábyrgð. Neytendur eru 

mjög meðvitaðir um að velja frekar umhverfisvænt umfram annað sé það í boði. 

Svanurinn er virt umhverfisvottun og opinbert merki Norðurlandanna. Svanurinn 

hefur skapað sér sterka markaðsstöðu og er gott tæki til að innleiða ýmsar 

aðgerðir til að minnka rekstrarkostnað á ýmsum sviðum (Umhverfisstofnun, 

e.d.).  

 Umhverfisslys í heimi skemmtiferðaskipa gerast og má nefna þegar 

skemmtiferðaskipið Costa Concordia sökk við strendur Ítalíu. Um fjögur þúsund 

farþegar og áhöfn voru um borð í skipinu og 32 manns týndu lífi. Umhverfisáhrif 

voru einnig mikil þar sem skipið sökk með fulla tanka af olíu og skipið strandar í 

hluta af Archipelago sem er friðaður þjóðgarður á Ítalíu (BBC, 2012). Olía sem 

fer í hafið hefur gríðarleg áhrif á umhverfið og dýralíf í hafinu og ef það næst 

ekki að ná tökum á lekanum fljótt geta hafstraumar og vindar fleytt olíu að 

ströndum sem hefur bæði áhrif á dýralíf og mannslíf (Water Encyclopedia, e.d.).  

 Sorp eða úrgangur frá skemmtiferðaskipum er einnig mikill. Mikið magn af 

sorpi frá skemmtiferðaskipum við strendur Íslands er gífurlega mikill og 
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samkvæmt skýrslu sem Edward H. Hujibens og Kristinn Berg Gunnarsson 

(2014) gerðu fyrir Rannsóknarmiðstöð ferðamála kemur skýrt fram að umhirða 

sorps er í ólestri og lítið sem ekkert eftirlit með því. Koma þarf með lausnir við 

þessu þar sem komum skemmtiferðaskipa fer fjölgandi og við horfum á 

stækkandi vandamál ef ekkert er aðhafst.  

8.2.1  Samantekt á PESTEL greiningu 

Á mynd 19 sjást allir þættir Pestel greiningar og þá þarf að horfa og rýna í með 

tilliti til komu skemmtiferðaskipa til Íslands. Fyrirtæki þurfa að gera sér grein fyrir 

hverjum þætti fyrir sig og lágmarka þannig áhrif á rekstrarþætti fyrirtækis með því 

að vera viðbúin hinum ýmsu áhrifum. Gjöld og skattar á ferðaþjónustur geta haft 

áhrif á komu skipa til landsins og þar af leiðandi ferðamenn sem eru ein af helstu 

tekjulindum þjóðarinnar. Staðsetning lands og ósnortin náttúra er meðal þess sem 

laðar ferðamenn að en stækkandi skemmtiferðaskip kalla á stærri hafnir og meira 

skipulag við komu til landsins. Þjónustuaðilar þurfa því að vera í stakk búnir að 

taka á móti skipafélögum og ferðamönnum með því að horfa fram í tímann og 

gera nauðsynlegar ráðstafanir.  
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  Mynd 19: PESTEL greining 
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9. Niðurstöður 
Hafnir á Íslandi eru mis stórar og geta þar af leiðandi tekið á móti mis stórum 

skipum. Miðað við aðrar hafnir í Evrópu sem teknar voru fyrir eru hafnir á Íslandi 

töluvert minni og geta ekki tekið á móti fjölda skipa í einu líkt og t.d höfnin í 

Barcelona. Það er samt sem áður kannski ekki aðal áhyggjuefnið þar sem minni 

skipum til landsins fjölgar og sýna minni hafnir úti á því mikinn áhuga að fá þau 

skip til sín. Það þarf samt sem áður að huga að þessu ef útgerðir líkt og TVG-

Zimsen og Gára ætla að ná að þjónusta skipafélög til lengri tíma litið. 

Ferðaþjónusta er orðin ein af stærstu undirstöðuatvinnugreinum Íslendinga. Ein 

birtingarmynd þess er koma skemmtiferðaskipa og hefur þeim, sem og farþegum 

með þeim fjölgað ört undanfarin ár. Það er því óhætt að segja að tækifæri í 

kringum komur skemmtiferðaskipa séu til staðar. Tækifærin liggja í að veita þeim 

skipum sem koma til landsins aukna þjónustu. Viðmælendur tala um að auka 

vöruúrval íslenskra afurða og stefna þeir á það með samstarfi á milli sín og 

Ekrunnar, Flavour of Iceland. Það liggja líka tækifæri í fjölbreytileika á 

áfangastöðum sem í boði eru fyrir ferðamenn sem sækja landið heim og talar 

Jóhann sérstaklega um að það þurfi að bæta við áfangastöðum líkt og ísgöngunum 

í Langjökli.   

Þegar ferðamenn koma með skemmtiferðaskipum er mikilvægt að gott 

skipulag sé fyrir hendi þar sem farþegar hafa aðeins takmarkaðan tíma í landi. 

Góð samvinna milli þjónustuaðila og skipulag er grundvallaratriði og ljóst er að 

þörf er fyrir samtök líkt og Cruise Iceland.  

Svót- og Pestel greining komu að góðum notum til að greina innri og ytri þætti 

í þessum iðanði fyrir TVG-Zimsen og Gáru. Einn af veikleikunum er að ferðatími 

skemmtiferðaskipa með viðkomu á Íslandi er árstíðabundin en með opnun N-

íshafsleiðarinnar er möguleiki á að það gæti breyst. Það gæti líka stytt 

siglingaleiðina sem myndi koma til sparnaðar á olíu og minni mengun í leiðinni. 

Hækka þarf gjöld vegna skipakoma og setja á náttúrupassa til verndunar á landinu 

okkar. Með því erum við auka þjónustu við ferðamanninn þar sem hægt er að 

viðhalda öllum helstu náttúruperlum landsins og auka fjölbreytileika af stöðum 

sem ferðamenn geta skoðað.  
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Höfundur velti fyrir sér hvort fríhöfn væri raunhæfur kostur á Skarfabakka þar 

sem flest skip leggja að bakka og voru skiptar skoðanir á því meðal Björns 

Einarssonar og Jóhanns Bogasonar. Með því að opna fríhöfn þarf að skoða lög og 

reglugerðir vel en með því að opna slíka verslun á Skarfabakka fylgja einnig 

tækifæri. Flestir ferðamenn sem kæmu til hafnar myndu leggja leið sína inn í 

verslunina og þá væri hægt að vera með tollfrjálsan varning og gott úrval af 

íslenskum afurðum. Vissulega er boðið upp á Tax Free í flestum búðum á landinu 

en þarna þyrftu ferðamenn þá ekki að hafa fyrir því að óska eftir því í verslunum 

og bíða né standa í því að fá virðisaukaskattinn til baka.   
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Viðauki 1 – Björn Einarsson 
 

1. Hvaða tækifæri sérðu í kringum skemmtiskipaferðamennsku? Mjög mikil. Það 

hefur mikil aukning sl ár. Tækifærin liggja í að veita skipunum aukna þjónustu 

og íslenskar afurðir.  

2. Hvaða þjónustu telur þú mikilvæga fyrir skemmtiferðaskipin? Annars vegar 

skemmtiferðaskipið sjálft og starfsmenn þess? Samskipti við birgja útgerðar og 

þjónusta við skipið sem er eins og hvert annað samfélag. Hins vegar 

ferðamanninn sjálfan? Upplifun af Íslandi, góða umgjörð og góðar styttir 

dagsferðir.  

3. Veist þú til þess að önnur fyrirtæki eru að skoða aukna þjónustu kringum 

skemmtiferðaskipin? Það eru nokkur fyrirtæki að sinna þessari þjónustu í dag.  

4. Hvaða þjónustu myndir þú vilja sjá sem ekki er í boði í dag (ef á við)? 

Ferðaþjónustu og meiri sölu af íslenskum afurðum um borð.  

5. Hvernig sérðu næstu 5 árin hjá TVG-Zimsen í sambandi við þjónustu við 

skemmtiferðaskipin? Aukin þjónusta – þar sem við munum búa til sterkari 

heildarlausnir fyrir útgerðirnar og skipin sjálf.  

6. Eru einhverjar takmarkanir/hömlur á því hvaða þjónustu þið getið boðið 

ferðamönnum skemmtiferðaskipa? Nei, ekki innan þess markaðar sem við 

störfum á sem umboðsmenn og vinnuramminn býður upp á.  

7. Hvað er mikilvægast fyrir viðskiptavini ykkar í gegnum skemmtiferðaskipin? 

Erfitt að segja. Mat hvers farþega.  

8. Hefur TVG-Zimsen skoðað að opna fríhöfn á Skarfabakka/Sundahöfn? Höfum 

rætt það en ekki tekið frekari skref. Er mjög árstíðabundið.  

9. Telur þú að fríhöfn sé raunhæfur kostur í þessum ferðamannaiðnaði? Erfitt að 

segja af eða á. Þarf að skoða vandlega.  
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10. Hverjar eru megináherslur viðskiptavina TVG-Zimsen þegar leitað er eftir 

þjónustu við skemmtiferðaskipin? Bein þjónusta við farþega þar sem ýmiskonar 

þarfir eru, skipin sjálf þurfa sjálf mikla þjónustu, samskipti við yfirvöld osfrv.  

11. Sérðu að Flavour of Iceland muni stækka við sig og/eða bæta við sig 

vöruflokkum? Ef já,  

a. Hvaða vöruflokkar? Tel að FOI sé með rétta vöruflokka. Að skilgeiningin sé 

rétt. Við þurfum að vinna enn harðar í að koma þessum vöruflokkum sem allir 

eiga erindi í skipin. Samkeppnishæfni í gæðum og verðum.  

12. Sérðu fram á aukningu á starfsfólki vegna nýrra áherlsna vegna komu 

skemmtiferðaskipa  

? Við sjáum fram á aukningu á starfsfólki er varðar okkar umboðsmennsku og 

tengdra rekstrarþátta.  

13. Að hvaða leiti hafið þið forskot á markaði vegna komu skemmtiferðaskipa? 

Erum með sterkasta fókusinn, mikið skipulag og heildarlausnir.  

14. Hafið þið gert einhverjar rannsóknir á aukinni þjónustu í kringum 

skemmtiferðaskipin? ef já þá hvaða? Höfum unnið allt slíkt á vettvangi Cruise 

Iceland þar sem Gára dótturfyrirtæki TVG-Zimsen er meðlimur.Hins vegar ljóst 

að frekari rannsóknir eru mikilvægur þáttur í þeirri aukningu og tækifærum 

sem framundan er.  
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Viðauki 2 – Jóhann Bogason 
 

1.   Hvaða tækifæri sérðu í kringum skemmtiskipaferðamennsku? 

Stærsti hluti gesta á skemmtiferðaskipum eru eldri borgarar sem ekki ættu 

möguleika á að ferðast til Íslands nema með skemmtiferðaskipum. Fara í 

dagsferðir á hverjum degi til að skoða landið en koma í öruggt umhverfi að 

kvöldi( læknisþjónustu og fleirra), ef þú er ekki upplagður þá ert þú bara heima í 

skipinu – þetta er munurinn á að ferðast með skemmtiskipum og hefðbundinni 

ferðamennsku. Sé ekki fyrir mér miklar breytingar á þessu. 

2. Hvaða þjónustu telur þú mikilvæga fyrir skemmtiferðaskipin? 

b. Annars vegar skemmtiferðaskipið sjálft og starfsmenn þess? 

Að allur undirbúningur sé í 100% lagi – það er stoppað stutt 8-10 tíma í 

hverri höfn og allt verður að ganga upp. Hver mínúta er skipulögð hjá áhöfn 

og skipi. 

c. Hins vegar ferðamanninn sjálfan? 

Fjölbreytileiki í afþreyingu þ.e. dagsferðir, borgarferðir, ferðir á söfn, jökla, 

þyrlur osf þetta er allt í gangi hjá okkur í dag. 

3. Veist þú til þess að önnur fyrirtæki eru að skoða aukna þjónustu kringum 

skemmtiferðaskipin?  

Þær hafnir sem ekki hafa verið að fá skemmtiskip sýna mikinn áhuga á að fá til 

sín skip. Mikil aukning hefur verið á minni skipum síðari ár og hefur mikill fjöldi 

hafna bætt við sig komum. Í kringum þessar komur hafa sprottið upp smá fyrirtæki 

sem hafa verið að bjóða þjónustu sína. 

4. Hvaða þjónustu myndir þú vilja sjá sem ekki er í boði í dag (ef á við)? Það þarf 

að fá fleiri staði sem hafa upp á mikið að bjóða t.d Ís göngin í Langjökli – álagið 

er orðið of mikið á sumum stöðum.  

5. Eru einhverjar takmarkanir/hömlur á því hvaða þjónustu þið getið boðið 

ferðamönnum skemmtiferðaskipa?  

Nei – en við erum ekki að þjónusta ferðamennina. 

6. Hvað er mikilvægast fyrir viðskiptavini ykkar í gegnum skemmtiferðaskipin?  

Skipulag og sveigjanleiki. 
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7. Hverjar eru megináherslur viðskiptavina Gáru þegar leitað er eftir þjónustu við 

skemmtiferðaskipin? Reynsla starfsmanna og þekking á viðfangsefninu. 

8. Sérðu að Flavour of Iceland muni stækka við sig og/eða bæta við sig 

vöruflokkum? Ef já, 

a. Hvaða vöruflokkar? Við eru þegar með lykil vöruflokkana og sé ekki að þar 

bætist við að svo stöddu. 

9. Sérðu fram á aukningu á starfsfólki vegna nýrra áherslna vegna komu 

skemmtiferðaskipa?  

Við munum tvöfalda starfsmannafjölda árið 2016. 

10. Sérðu fyrir þér að það sé raunhæfur kostur að opna fríhöfn vegna komu 

skemmtiferðaskipa?  

NEI – þeir eru með fríhafnir um borð sem eru opnar þegar skipin eru að sigla 

milli landa. Þá er og TAX FREE í flestum búðum sem eru að selja ferðamönnum 

vörur í dag.  

11. Að hvaða leiti hafið þið forskot á markaði vegna komu skemmtiferðaskipa?  

Okkar forskot er að við höfum sérhæft okkur í þjónustu við skemmtiferðaskip sem 

veitir okkur forskot og sem fyrirtæki á markaði auðvelt að kanna áræðin leika 

okkar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


