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Útdráttur 
Það getur reynst flókið að mæla árangur af starfi klasaframtaka en það kallast sú formlega 
skipulagseining sem skipuleggur og stýrir tilteknum miðlægum verkefnum klasa. Dæmi 
um tvö íslensk klasaframtök eru Íslenski sjávarklasinn og Jarðhitaklasinn Iceland 
Geothermal.  Viðfangsefni þessarar rannsóknar er að kanna hvort tiltekin atriði í 
uppbyggingu klasaframtaks og þjónustuframboð þess sé grundvöllur fyrir gagnlega 
mælikvarða á ávinning þátttakenda af starfi klasaframtaks í klasasamstarfi. 
 
Rannsóknin leiðir í ljós að grunnskipulag og þjónustuframboð klasaframtakanna beggja 
telst líklegt til að hafa áhrif á starfsemi þátttakenda klasanna og skila þeim ávinningi. Eini 
grundvallarmunurinn í grunnskipulaginu, sem var til skoðunar í þessari rannsókn, felst í 
því að Jarðhitaklasinn er í eigu þátttakenda klasans og stefnt er að rekstri án hagnaðar. 
Sjávarklasinn er hins vegar rekinn eins og hvert annað fyrirtæki og er í eigu stofnanda og 
framkvæmdastjóra Þórs Sigfússonar. Leiða má líkur að því að grunnuppbygging 
rekstrarforms kunni að hafa áhrif á að Sjávarklasinn hefur alls átta starfsmenn til að sinna 
þjónustuframboði klasaframtaksins á meðan Jarðhitaklasinn hefur einn starfsmann auk 
hálfs stöðugildis í útvistuðum verkefnum. 
 
Afgerandi munur reyndist á viðhorfum þátttakenda til þess hvort þeir væru ánægðir með 
þjónustuna eða teldu áhrifin af samstarfinu vera jákvæð á starfsemi fyrirtækisins. 
Þátttakendur Sjávarklasans reyndust mun jákvæðari, líklegri til að þekkja eða nýta 
þjónustuþætti og telja áhrifin á fyrirtækið meiri og jákvæðari. Þar sem ávinningur 
þátttakenda er forsenda fyrir aðild þeirra að klasaframtaki þá benda niðurstöður þessarar 
rannsóknar til þess að umfang þjónustuframboðs klasaframtaks geti verið gagnlegur 
mælikvarði á árangur af starfi klasaframtaks.     
 
 
 
 
 

1. Inngangur 
Undanfarin 10 ár eða svo hefur klasasamstarfi vaxið fiskur um hrygg á Íslandi. Bæði sem 
hluti af eflingu á nýsköpun, stuðningi við byggðaþróun og almennt í þeim tilgangi að 
bæta samkeppnishæfni lykilatvinnugreina og Íslands í heild (Ársrit um klasa, 2015). 
Samhliða hefur áhugi vaxið á klasaframtökum (e. cluster initiatives eða cluster 
management organizations) sem sett eru á laggirnar til að styrkja og samhæfa 
klasasamstarfið. Það hefur þó reynst flókið verkefni að mæla árangur af klasasamstarfi og 
ekki síður snúið að móta samanburðarhæfa mælikvarða á ávinning af starfi klasaframtaka 
(Lindqvist, Ketels og Sölvell, 2012). 
 
Danska ráðuneyti vísinda, nýsköpunar og menntunar hafði frumkvæði að gerð stærstu 
samanburðarrannsóknar á meðal klasaframtaka í Evrópu til að komast að því hvaða 
lykilþættir skipta mestu máli til að klasaframtök skili þátttakendum sínum fjárhagslegum 
ávinningi (The Danish Ministry for Science, Innovation and Higher Education, 2012). 
Rannsóknin var unnin af VDI/VDE Innovation + Technik GmbH. Í niðurstöðum 
rannsóknarinnar kemur fram að ákveðnir grunnþættir í skipulagi klasa, auk stærðar, 
aldurs, samsetningu fjármögnunar og hverjir séu hið leiðandi afl í klasanum, hafi mikil 
áhrif á hvernig þjónusta sé í boði í klasanum. Þjónustuframboðið hafi svo aftur mikil áhrif 
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á hvort þátttakendum þyki klasasamstarfið hafa jákvæð fjárhagsleg áhrif á starfsemi sína, 
nýsköpun og alþjóðlega starfsemi (DMSIHE, 2012).   
 
Rannsóknin gefur vísbendingar um að á grundvelli þessara árangursþátta sé hægt að móta 
mælikvarða til að bera saman árangur af starfi klasaframtaka. Viðfangsefni þessarar 
rannsóknar er því að kanna hvort tiltekin atriði í uppbyggingu klasaframtaks og 
þjónustuframboð þess sé grundvöllur fyrir gagnlega mælikvarða á ávinning 
þátttakenda af starfi klasaframtaks í klasasamstarfi? Markmiðið er að veita 
stjórnendum klasaframtaka, opinberum aðilum og þátttakendum í klasasamstarfi 
vísbendingu um gagnlega mælikvarða til þróunar klasasamstarfs. 
 
Til þess að svara megin rannsóknarspurningunni hefur þjónusta og grunnskipulag tveggja 
ólíkra klasaframtaka verið borið saman og spurningalisti sendur til þátttakenda klasanna. 
Spurningunum er ætlað að leiða í ljós mat þátttakenda á því hversu mikil áhrif 
klasasamstarfið hefur haft á: starfsemi félagsins, nýsköpun og alþjóðlega starfsemi 
félagsins. 

2. Fræðileg umfjöllun  

2.1 Hvað er klasi og klasaframtak?  
Fjöldi skilgreininga hefur komið fram um hvað klasi er en áhrifamestur fræðimanna sem 
fjallað hafa um fyrirbærið er án vafa Dr. Michael Porter, sem gaf út bók sína "The 
Competitive Advantage of Nations" árið 1990. Hann skilgreinir klasa sem „landfræðilega 
þyrpingu tengdra fyrirtækja, birgja, þjónustuaðila, fyrirtækja í tengdum atvinnugreinum 
og stofnana ... á sérhæfðum sviðum sem eiga í samkeppni en einnig í samvinnu“ (Klasar, 
2016).  
 
Mikilvægt er að gera greinarmun á sjálfsprottinni klasamyndun og því þegar klasaframtak 
er sett á laggirnar til að þróa og styrkja klasasamstarfið. "Með klasaframtaki er leitast við 
að virkja klasa og þau jákvæðu ytri áhrif sem aðilar klasans kunna að eiga möguleika á að 
njóta." (Guðjón Örn Sigurðsson og Runólfur Smári Steinþórsson, 2014, bls. 1)  
 
Klasaframtök eru oft fjármögnuð og stofnuð af opinberum aðilum og klasar hafa verið 
áberandi í stefnumótun hjá Evrópusambandinu. Elvar Knútur Valsson fjallar um 
skilgreiningu sambandsins á klösum með hliðsjón af klasaframtökum:   
 

,,Klasar eru hópar fyrirtækja og stofnana sem: 
• eiga í samvinnu á afmörkuðum sviðum samhliða samkeppni   
• eru staðsettir á sama svæði en geta einnig náð út fyrir landamæri og 

starfað á heimsvísu 
•   eru sérhæfðir á ákveðnum sviðum, hvort sem um ræðir hátækni eða 

hefðbundnar atvinnugreinar 
Klasar geta jafnframt haft formlegt skipulag (oftast í formi stjórnar og 
starfsmanns) en geta jafnframt búið við óformlegt skipulag. Öflugur klasi hefur 
einnig áhrif á nýsköpun og samkeppnishæfni, verkþekkingu og upplýsingamiðlun 
ásamt áhrifum á vöxt og lífvænleika svæðis (Elvar Knútur Valsson, bls. 18). 
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Lindqvist, Ketel og Sölvell skilgreina klasaframtak með eftirfarandi hætti: "Klasaframtök 
eru skipulögð viðleitni til að auka vöxt og samkeppnishæfni klasa innan svæðisins, sem 
felur í sér þátttöku fyrirtækja, stjórnvalda og/eða rannsóknasamfélagsins" (2012, bls. 1).  

2.2. Hvaða ávinningur felst í aðild að klasaframtaki? 
Allir þátttakendur í klasasamstarfi, sem í felst aðild að klasaframtaki, eiga það væntanlega 
sameiginlegt að eiga von á að samstarfið skili þeim ávinningi. Ávinningurinn gæti falist í 
einhvers konar sparnaði eða lágmörkun kostnaðar, auknum tekjum og tengslum eða 
aðgengi að þekkingu svo dæmi séu tekin (Elvar Knútur Valsson, 2006). Hver og einn 
metur hvaða ávinningur skiptir mestu máli út frá sínum forsendum. Sumir taka eflaust þátt 
ef samkeppnisaðilar taka þátt til að missa ekki af neinu sem þeim gæti boðist.  
 
Oft eru fjárhagslegir mælikvarðar hafðir að leiðarljósi þegar mæla á árangur eða ávinning. 
Sérstaklega þegar samanburður á milli ólíkra aðila er gerður (e. benchmarking). Í skýrslu 
Evrópusambandsins frá árinu 2008 segir að klasar séu mikilvægur drifkraftur 
samkeppnishæfni og nýsköpunar (The Concept of Clusters, 2008). Jafnframt segir að afar 
erfitt sé að koma höndum yfir trúverðuga tölfræði sem sýni fram á skýran fjárhagslegan 
ávinning af klösum. Í fyrsta lagi séu skilgreiningar og mælingar á klösum mismunandi og 
gögn til rannsókna séu af skornum skammti þó tilviksgreiningar (e. case studies) kunni að 
gefa skýra mynd af tilteknum klösum.  
 
Í könnun Evrópusambandsins Innobarometer 2004 og 2006 kemur fram að 
nýsköpunarfyrirtæki í klasasamstarfi voru meira en tvöfalt líklegri til að útvista 
rannsóknarvinnu til háskóla, annarra fyrirtækja eða rannsóknaraðila heldur en önnur 
nýsköpunarfyrirtæki. Í þessu felst vísbending um að klasasamstarf leiði af sér meiri 
dreifingu þekkingar sem síðan hafi jákvæð áhrif á nýsköpun (The Concept of Clusters, 
2008). Mikill munur reyndist einnig á því hversu líkleg fyrirtækin voru til að sækja um 
einkaleyfi eða skrá vörumerki á alþjóðlegum vettvangi. Einnig kom fram að þau fyrirtæki 
sem störfuðu innan klasa töldu að klasasamstarfið gerði framboð á nýrri þjónustu 
auðveldara. Allt ofantalið bendir til jákvæðra áhrifa á nýsköpun fyrirtækja sem taka þátt í 
klasasamstarfi en engin bein tenging við afkomu eða fjárhagslega mælikvarða.  
 
Í sömu skýrslu er staðhæft að klasar séu einn þýðingarmesti þjóðhagslegi þátturinn sem 
hefur áhrif á hagsæld svæðis og að efnahagsleg velsæld svæða innan Evrópu tengist 
styrkleika klasa á svæðinu. Svæði með háu hlutfalli af atvinnuþáttöku sem fellur innan 
eins eða fleiri sterkra klasa njóti efnahagslegrar farsældar, hærri launa og aukins vaxtar 
starfa. Því meiri sérhæfing sem svæðið hefur því öflugri eru áhrifin. Sænsk rannsókn 
Wennberg og Lindqvist greindi gögn frá 4400 sænskum fyrirtækjum sem voru stofnuð á 
árunum 1993-2002 í fjölbreyttum atvinnugreinum. Rannsóknin sýndi að þau fyrirtæki 
sem tóku þátt í sterku klasasamstarfi sköpuðu fleiri störf, greiddu hærri skatta og hærri 
laun til starfsmanna (2008).  

Í ljósi vaxandi áhrifa klasasamstarfs og klasaframtaka í stefnumótun þá hefur aukinn 
þungi færst í leit að samanburðarhæfum mælikvörðum á áhrif klasaframtaka. 
Samanburðarrannsókn á yfir 260 klasaframtökum og stefnumörkun um klasasamstarf frá 
23 Evrópulöndum leiddi í ljós að margt ótengt sérhæfingu á afmörkuðu landssvæði hefur 
mikil áhrif á hversu mikil fjárhagsleg áhrif verða af starfsemi klasaframtaks. Gæði 
stjórnunar klasaframtaksins og styrkleiki og breidd þeirrar viðskiptatengdu þjónustu sem 
klasinn býður eru mikilvægir áhrifaþættir fyrir áhrif klasaframtaksins (DMSIHE, 2012).  
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2.3. Hvaða leiðir eru til að meta árangur af starfi klasaframtaka? 
Lindqvist, Ketels og Sölvell hafa rannsakað hvaða þættir geta haft áhrif á árangur 
klasaframtaka (2013). Eitt af því sem rannsóknir þeirra leiddu í ljós er að bakgrunnur og 
þekking klasastjóra virðist hafa talsverð áhrif á hvort klasaframtak nær markmiðum 
sínum. Bakgrunnur sem einkennist af djúpri þekkingu á klasaframtakinu og víðtæku 
tengslaneti auk þess að njóta virðingar meðal þátttakenda klasans er líklegastur til að skila 
árangri. Þeir Lindqvist, Ketels og Sölvell komust jafnframt að því að einhver mestu 
áhrifin á frammistöðu klasaframtaks væru einfaldlega fjöldi starfsmanna. Í rannsókn 
þeirra kom í ljós að með auknum fjölda starfsmanna klasaframtaksins jukust líkur á 
jákvæðri frammistöðu klasaframtaksins á öllum mælikvörðum rannsóknarinnar. Ekki 
fundust tengsl við frammistöðu út frá því hvort klasaframtakið var stofnað að frumkvæði 
opinberra aðila eða einkaaðila. Hins vegar reyndust markmið klasaframtaka hafa áhrif á 
frammistöðu þeirra og formleg aðild þátttakenda skipti máli á nokkrum sviðum. Fyrir 
frammistöðu klasaframtaks taldist líka skipta umtalsverðu máli að starfrækja virka vefsíðu 
(2013).  
 
Frammistaða þeirra 61% klasaframtaka sem voru metin reglulega með formlegum hætti 
var einnig betri en þeirra sem voru það ekki (Lindqvist, Ketels og Sölvell, 2012). Gögnin 
sem frammistöðumatið byggði á voru einna helst kannanir, viðtöl við hagsmunaaðila, 
samanburður við sambærileg klasaframtök og tölfræði úr atvinnugreininni. Færri studdust 
við aðra ytri tölfræði sem gæti sett í samhengi hvað væri almenn þróun og hvað væri bein 
afleiðing af starfi klasaframtaksins.    
 
Rétt er að nefna í þessu samhengi The European Cluster Observatory sem safnar gögnum 
og veitir aðgang að greiningum á klösum og frammistöðu þeirra. Á grundvelli rannsókna 
hefur The European Cluster Observatory hannað líkan í þeim tilgangi að meta 
frammistöðu klasa út frá fjölda mismunandi mælikvarðum en þar er frammistaða 
klasaframtaksins aðeins hluti af heildarmyndinni (Lindqvist, o.fl., 2012). 
 
Gæðavottun klasaframtaka hefur einna helst þótt gagnlegt tæki til að flokka betri 
klasaframtökin frá þeim sem eru styttra komnir. The European Cluster Excellence Label 
er á vegum European Cluster Excellence Initiative og gerir úttektir á klasaframtökum út 
frá 31 hæfniþáttum af sérstökum úttektaraðilum. Hægt er að fá brons, silfur og gullvottun 
og hafa nokkur íslensk klasaframtök öðlast bronsvottun (The European Secretariat for 
Cluster Analysis, 2016). 

2.4. Afmörkun fræðilegs ramma fyrir rannsóknina 
 

 
 
Mynd 1. Þættir sem hafa áhrif á starfsemi fyrirtækja í klasa (DMSIHE, 2012).  
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Afmörkun fræðilegs ramma og rannsóknaratriði þessarar rannsóknar voru skilgreind út frá 
því sem rannsókn Danska ráðuneytisins og VDI/VDE Innovation + Technik GmbH 
greindi frá að væru þeir áhrifaþættir sem hefðu mest áhrif á starfsemi þátttakenda klasa 
(DMSIHE, 2012). Mynd 1. sýnir það orsakasamhengi sem skýrslan greinir frá og þessi 
rannsókn byggist á. Áhrif klasaframtaka á starfsemi fyrirtækja fer eftir því hversu mikla 
og breiða þjónustu klasaframtakið býður sem aftur fer eftir grunnskipulag 
klasaframtaksins og hvert hið leiðandi afl er í klasanum. 

3. Aðferðafræði 

3.1 Rannsóknaraðferð  
Til þess að svara spurningunni um hvort atriði í grunnskipulagi og þjónustuframboð 
klasaframtaks er gagnlegur mælikvarði á árangur klasaframtaksins var gerð megindleg 
rannsókn. Mótaður var listi efnisatriða á grundvelli niðurstaðna skýrslu Danska 
ráðuneytisins og VDI/VDE Innovation + Technik GmbH yfir grunnskipulag og styrkleika 
þjónustuframboðs klasaframtaka til að meta stöðu tveggja klasaframtaka. Í framhaldinu 
var spurningalisti sendur til þátttakenda í þeim klösum um viðhorf til þjónustuframboðs 
og þess hversu mikil áhrif þeir telja að klasasamstarfið hafi haft á starfsemi félagsins. 

3.2 Val á þátttakendum 
Valin voru tvö ólík en sterk klasaframtök: Jarðhitaklasinn Iceland Geothermal og Íslenski 
sjávarklasinn. Þessir tvö klasaframtök voru valin á grundvelli þess að vera virk og stór 
klasaframtök á íslenskan og jafnvel alþjóðlegan mælikvarða. Klasaframtökin eru 
jafnframt talsvert ólík í uppbyggingu og rekstri eins og kemur fram í næsta kafla og því 
talin áhugaverð til umfjöllunar fyrir þá sem koma að stjórnun klasa og mótun stefnu á 
þeim vettvangi. 

3.3 Framkvæmd  
Svör við spurningum um grunnskipulag klasaframtaksins voru fengin hjá 
klasaframtökunum sjálfum. Í tilviki Jarðhitaklasans á fundi með klasastjóra, Viðari 
Helgasyni og eftirfylgni í tölvupósti og í síma. Hjá Sjávarklasanum hafði Eyrún Huld 
Árnadóttir, viðburðastjóri Sjávarklasans, umsjón með svörum og var spurningunum 
svarað í tölvupósti og í síma. Þau svöruðu einnig spurningalista um hvaða þjónusta væri 
veitt hjá klasaframtakinu.  
 
Í framhaldinu var send út könnun til þátttakenda í klasasamstarfi Sjávarklasans og 
Jarðhitaklasans. Könnunin var send á 25 fyrirtæki úr mismunandi geirum innan 
Sjávarklasans. 16 svöruðu könnuninni eða 64%.  Könnunin var send á 36 fyrirtæki innan 
Jarðhitaklasans og 14 svöruðu könnuninni eða 39%.  
 
Eingöngu var óskað eftir svörum frá fyrirtækjum en ekki stofnunum, háskólum eða 
samtökum.  

3.4. Takmörkun rannsóknar 
Allar rannsóknir hafa takmarkanir og einnig þessi. Hér eru eingöngu skoðuð tvö 
klasaframtök þar sem fleiri myndu líklega gefa sterkari vísbendingar. Það er því ekki hægt 
að alhæfa um klasaframtök almennt séð á grundvelli þessarar rannsóknar, en hún gefur 
innsýn í þessi tvö tilvik og ýtir undir skilning á fyrirbærinu sem er til skoðunar. Einnig er 
takmarkandi þáttur að svörin um klasaframtökin veita fulltrúar klasanna að einhverju leyti 
samkvæmt sínum skilningi og eflaust er þar munur milli einstaklinga. Spurningalistinn 
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var síðan sendur á úrtak frá hvorum klasa fyrir sig sem í voru einungis fyrirtæki. Í tilviki 
Sjávarklasans var spurningalistinn einnig sendur aðilum í fyrirtækjum klasans sem 
höfundur hafði tök á að nálgast þar sem fulltrúar klasans gáfu aðeins upp netföng 5 aðila 
sem allir voru í nýsköpunarfyrirtækjum. Haft var samband við 20 aðra aðila með því að 
finna nöfn þeirra í skjölum og fréttum klasans auk upplýsinga frá einu stofnfélagi 
Sjávarklasans. Sú staðreynd að aðgangur réð því hverjir fengu könnun gæti haft áhrif á að 
niðurstöðuna auk þess sem augljós takmörkun er að fulltrúar aðeins 14 til 16 þátttakenda í 
klösunum veittu svör. Mikilvægt er að horfa á niðurstöður rannsóknarinnar í þessu ljósi. 

4. Niðurstöður rannsóknar 

4.1. Grunnuppbygging klasaframtaksins 
Samkvæmt niðurstöðu samanburðar VDI/VDE/IT hafa þau klasaframtök sem hafa starfað 
í 5 ár eða lengur og hafa að minnsta kosti 50 þátttakendur mun meiri áhrif á starfsemi og 
þróunarstarf fyrirtækjanna en þeir sem eru yngri eða fámennari. Því eldri og stærri sem 
klasinn er  því formlegri umgjörð er á klasaframtakinu og skýrari hlutverk í stjórnun þess 
(DMSIHE, 2012). 
 
Skilgreiningin á stærð eða fjölda þátttakenda byggir á hversu virkir þeir raunverulega eru 
og þurfa því að uppfylla skilyrði að minnsta kosti eins þessara flokka:  
 

1. Hafa skrifað undir samning eða skuldbundið sig með einhverjum hætti til 
samstarfsins.  
2. Greiða þátttökugjald eða reglubundið framlag til klasans, t.d. vinnuframlag 
starfsmanna eða aðföng. 
3. Leggja til þróunar klasans með reglubundnum hætti svo sem með þátttöku í 
verkefnum, vinnuhópum eða vinnustofum.  
(DMSIHE, 2012, bls 16) 

 
Rannsóknin leiddi í ljós að stærð klasanna tveggja út frá fjölda virkra þátttakenda er í 
báðum tilvikum um eða yfir 50 aðilar. Í tilviki Sjávarklasans eru skilgreind um 100 
fyrirtæki sem leggja af mörkum til klasans í formi þátttökugjalda eða samninga. Í tilviki 
Jarðhitaklasans eru það um 68 aðilar. Bæði klasaframtökin eru því líklegri til að hafa áhrif 
á  starfsemi þátttakenda í klasanum en minni klasaframtök.  
 
Aldur klasaframtakanna 
Aldur er skilgreindur út frá því hvenær klasaframtakið var stofnað með formlegum hætti. 
Það kann að vera stofnun kennitölu, gerð stofnsamnings á milli aðila eða álíka (DMSIHE, 
2012).   
 
Stofnun Jarðhitaklasasamstarfsins með samningi fór fram 2011 en var þá hýst innan 
ráðgjafarfyrirtækisins Gekon. Klasaframtakið var síðan stofnað sem sjálfstætt félag 2013 
og má því telja það um 5 ára gamalt. Stofnun Sjávarklasans miðast við stofnfund 2011 og 
er því 5 ára gamall um þessar mundir.  
 
Aldur klasaframtakanna beggja er því 5 ár og ættu því samkvæmt niðurstöðum VDI/VDE 
Innovation + Technik GmbH bæði að hafa burði til að hafa meiri áhrif á starfsemi og 
nýsköpunarstarf þátttakenda en yngri klasaframtök (DMSIHE, 2012).   
 
Stjórnskipulag 
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Þegar fjallað er um stjórnskipulag þá er fyrst og fremst verið að meta hversu formlegt 
stjórnskipulagið er og hversu skýr hlutverk helstu aðila eru. Því eldri og stærri sem 
klasaframtakið er því líklegra er að hlutverk og skipulag séu skýr og virk sem aftur 
framkalli fjölbreyttara og sterkara þjónustuframboð. (DMSIHE, 2012).  
 
Þegar kemur að stjórnskipulagi eða uppbyggingu klasaframtakanna kemur í ljós 
grundvallar munur. Jarðhitaklasinn er félag í eigu þátttakendanna sjálfra og er ekki gert 
ráð fyrir að reksturinn skili hagnaði. Aðalfundur er æðsta vald  klasaframtaksins og 
formlegt skipulag er mjög skýrt. Stjórn er skipuð hátt settum fulltrúum fyrirtækja innan 
klasans. Klasastjórinn, Viðar Helgason, er eini starfsmaður Jarðhitaklasans og hefur bæði 
skýrt og formlegt hlutverk, sem kemur meðal annars fram á heimasíðu. Að auki eru 
starfandi verkefnaráð og faghópar. Frumkvöðullinn að baki stofnunar klasaframtaksins í 
upphafi Hákon Gunnarsson, framkvæmdastjóri Gekon, hefur áfram aðkomu að 
klasaframtakinu. Hlutverkið er þó fyrst og fremst sem fulltrúi Gekon, eins eiganda 
klasaframtaksins, sem hefur einnig umsjón með verkefnum á vegum klasans eins og 
Iceland Geothermal Conference. Að mati klasastjóra Jarðhitaklasans má ætla að þau 
verkefni sem útvistað er til Gekon séu á við hálft stöðugildi til viðbótar og því séum 
stöðugildi Jarðhitaklasans samtals 1,5 á ári.  
 
Sjávarklasinn er hins vegar einkahlutafélag í eigu stofnandans Þórs Sigfússonar. Eins og 
Þór Sigfússon sagði í viðtali við Markaðinn í Morgunblaðinu í mars 2016 þá er 
Sjávarklasinn "rekinn eins og hvert annað fyrirtæki" (Jón Hákon Halldórsson, 2016, bls. 
6). Ætla má að í því felist að Sjávarklasinn sé starfræktur með arðsemiskröfu eins og 
gildir jafnan um rekstur fyrirtækja. Þór er jafnframt framkvæmdastjóri klasaframtaksins 
og skilgreinir sig ekki sem klasastjóri í kynningarefni klasaframtaksins. Í Sjávarklasanum 
hefur enginn starfsheitið klasastjóri. Starfsmenn klasaframtaksins eru átta, samkvæmt 
heimasíðu, og starfa að rekstri Húss sjávarklasans og umsjón fasteigna, viðskiptaþróun, 
viðburðum, hönnun og fjármálum auk stjórnun félagsins (Starfsemi Sjávarklasans, 2016). 
Vinnuhópar eru einnig starfandi innan Sjávarklasans. Skipað hefur verið í stjórn 
samráðsvettvangs Sjávarklasans sem fundar að lágmarki tvisvar á ári. Í þeirri stjórn eru 
fulltrúar stofnaðila Sjávarklasans sem allt eru fyrirtæki.   
 
Hlutverk virðast vera nokkuð skýr hjá báðum klasaframtökum en grundvallarmunur á 
rekstrarformi og eignarhaldi. Skipulag Jarðhitaklasans virðist þó einkennast af meiri 
formfestu og meira samráði. Hjá Sjávarklasanum eru fleiri hlutverk á hendi starfsmanna 
klasaframtaksins. Ætla má að umsvif verkefna og þjónustu sé meiri hjá klasaframtakinu 
sem hefur átta starfsmenn á móti því sem hefur aðeins eitt og hálft. 
 
Hlutföll fjármögnunar 
Hlutfall af einkafjármagni í fjármögnun klasaframtaks er skilgreint út frá því hversu hátt 
hlutfall er fjármagnað af opinberu fé, til dæmis verkefnastyrkir, stofnanasamningar eða 
þjónustusamningar frá ríki, sveitarfélögum, ESB, o.fl. (DMSIHE, 2012) Samkvæmt 
fulltrúum klasaframtakanna er hlutfall af einkafjármagni í fjármögnun klasaframtakanna í 
báðum tilvikum nánast 100% einkafjármagn. Rétt er þó að nefna að bæði klasaframtökin 
hafa fengið verkefnastyrki af opinberu fé þó ekki hafi þeir endilega verið skilgreindir til 
reksturs klasaframtaksins.  
 
Hvorugt klasaframtakið má kalla hefðbundið með tilliti til fjármögnunar. Í "The Cluster 
Greenbook 2.0" tala Lindqvist, Ketels og Sölvell um að þeir hafi átt von á að 
klasaframtök yrðu fjármögnuð í auknu mæli með einkafjármagni eftir því sem þau eldast 



 
 

12 

og styrkjast. Höfundar komast þó að því að það sé nánast algild regla að klasaframtök séu 
almennt með 60% opinbera fjármögn (innlenda eða erlenda) og 40% sé fjármagnað af 
einkaaðilum (2013). Það á ekki við um þessi tvö klasaframtök.  
 
Klasaframtök sem hafa yfir 75% af einkafjármögnun einkennast af sterkari formlegri 
umgjörð og skýrari hlutverkum. Slík umgjörð skapar meira traust meðal þáttakenda og 
eflir virkni klasaframtaksins, eins og til dæmis að styrkja þjónustuframboðið (DMSIHE, 
2012). Bæði klasaframtökin eru því líkleg til árangurs með tilliti til þess að þau hafa yfir 
75% einkafjármögnun.  
 
Leiðandi afl 
Skilgreiningin á leiðandi afli úr rannsókn VDI/VDE Innovation + Technik GmbH felst í 
því að meta hvort hið leiðandi afl í klasanum sé í grunninn til úr fyrirtækjahlutanum eða 
stofnana- og rannsóknahlutanum. Klasinn telst rannsóknadrifinn ef stefna og starfsemi er 
að mestu skilgreind af rannsóknarstofnunum eða háskólum. Klasinn telst fyrirtækjadrifinn 
ef stefna og starfsemi og athafnir klasans eru skilgreind af fyrirtækjunum í klasanum 
sjálfum (DMSIHE, 2012). 
 
Sjávarklasinn hefur enga þátttakendur aðra en fyrirtæki og því óhætt að segja að 
klasaframtakið sé fyrirtækjamiðað.  
 
Í Jarðhitaklasanum eru margir þátttakendur sem ekki eru fyrirtæki, svo sem háskólar, 
rannsóknaraðilar, samtök, stofnanir og opinberir aðilar en stjórnina skipa einungis 
fulltrúar fyrirtækjanna og þeir leiða starfið. Rannsóknarklasinn GEORG og 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands hafa áheyrnarfulltrúa í stjórn.  
 
Samkvæmt niðurstöðum VDI/VDE Innovation + Technik GmbH  hafa þau klasaframtök 
sem eru drifin áfram af fyrirtækjum meiri áhrif á þróun starfsemi fyrirtækjanna sem taka 
þátt í klasasamstarfinu. Sjávarklasinn og Jarðhitaklasinn ættu því að standa sterkt að þessu 
leyti og ættu bæði klasaframtökin að hafa meiri áhrif á starfsemi þátttakenda en 
rannsóknamiðuð klasaframtök.  
 
Tæknisvið klasans 
Rannsókn VDI/VDE Innovation + Technik GmbH nefnir einnig að því smærri sem klasar 
eru því líklegri þeir eru til að vera mjög sérhæfðir. Slík sérhæfing getur haft mikil áhrif á 
þjónustuframboð klasaframtaksins. Hvorki Sjávarklasinn né Jarðhitaklasinn skilgreina sig 
mjög afmarkað. Sjávarklasinn tengir sig við haftengda starfsemi samkvæmt heimasíðu 
(Sjávarklasinn, 2016). Jarðhitaklasinn við að auka samkeppnishæfni með auknu virði í 
greininni og bættri nýtingu jarðhita (Iceland Geothermal, 2013).  

4.2. Þjónustuþættir  
Skilgreining helstu þjónustuþátta sem eru í boði hjá klasaframtaki er sýnd í töflunni hér að 
neðan, mynd 2 (DMSIHE, 2012). Styrkleiki og breidd þeirra þjónustuþátta sem 
klasaframtak býður eru í rannsókninni taldir mjög mikilvægir til að þróa klasann frekar.  
Framboð þjónustu, meðal annars á formi staðlaðra lausna sem geta sparað þátttakendum 
klasans tíma og fjármuni auk annars ávinnings, er grundvöllur þess að þátttakendur 
klasans geti beint kröftum sínum að sinni eigin kjarnastarfsemi. 
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Mynd 2. Þjónustuframboð Sjávarklasans og Jarðhitaklasans 
 
Klasaframtökin voru beðin um að segja til um hvaða þjónustu þau væru að veita. Að mati 
Jarðhitaklasans veitir klasaframtakið þjónustu á öllum þessum sviðum nema að vera með 
skrifstofur eða fulltrúa erlendis. Sjávarklasinn telur sig ekki afla rannsókna- og 
þróunarverkefna fyrir hönd þátttakenda klasans eða miðla upplýsingum um 
styrkjaáætlanir. Klasaframtakið tekur auk þess ekki þátt í þróun og innleiðingu á 
starfstengdri menntun eða hefur skrifstofu erlendis.  
 
Sjá ítarlegri samantekt á þjónustuframboði klasaframtakanna í viðauka 1 og 2.   
 
Taflan á mynd 2, byggir á svörum fulltrúa klasaframtakanna sjálfra. Niðurstöðurnar benda 
til þess að Jarðhitaklasinn veiti fleiri tegundir þjónustu eða meiri breidd. Athygli vekur þó 
að það sem flokkast undir "Annað" eru mun fjölbreyttari og flóknari verkefni hjá 
Sjávarklasanum en hjá Jarðhitaklasanum. Í flokkinn "Annað" hjá Sjávarklasanum eru stór 
þróunarverkefni eins og til dæmis Hús sjávarklasans sem er hugmyndahús og aðstaða 
fyrir fyrirtæki. Einnig falla undir "Annað" nýsköpunarfyrirtæki klasaframtaksins, 
Hlemmur - Mathöll og Bakkaskemman - Seafood Hall.  
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4.3. Mat þátttakenda á þjónustuþáttum 

Mynd 3. Hlutfall þátttakenda sem telja að fullyrðing um þjónustuframboð klasaframtaksins sé rétt.  
 
Þegar þátttakendur klasanna voru spurðir að því hvort tiltekin þjónusta væri í boði í 
klasanum eða hvort þeir nýttu sér hana þá eru oftast samhjómur í svörum þeirra og 
klasaframtakanna en stundum ósamræmi. Lýsing þjónustuþáttanna er að vísu nokkuð 
almenns eðlis og því ekki óeðlilegt að mismunandi aðilar leggi mismunandi skilning í 
inntak orðanna eða þekki misjafnlega vel til.  
 
Ósamræmið er þó sérstaklega greinilegt í þeim atriðum þar sem Sjávarklasinn telur sig 
ekki bjóða neina þjónustu.  Meirihluti svarenda meðal fyrirtækja innan Sjávarklasans telja 
að klasaframtakið taki þátt í þróun og innleiðingu á starfstengdri menntun, afli þróunar- 
og rannsóknarverkefna auk þess að miðla upplýsingum um styrkjaáætlanir. Allt þættir 
sem Sjávarklasinn metur sem svo að sé ekki sinnt af hálfu klasaframtaksins.  
 
Í svörum þátttakenda Jarðhitaklasans má einnig finna ósamræmi. Dæmi um það eru svör 
um að klasinn afli starfsmanna fyrir hönd klasans. Klasinn telur svo vera en þátttakendur 
síður. 

 
Mynd 4. Svör þátttakenda klasanna tveggja um hvaða þjónusta væri í boði og/eða nýtt af hálfu 
svarenda.  
 
Niðurstaðan úr þessum hluta rannsóknarinnar er fyrst og fremst sú að 61% þátttakenda 
Sjávarklasans svara því til að það sé rétt að klasinn veiti tiltekna þjónustu eða þeir nýti sér 
tiltekna þjónustu klasans á meðan 18% svara að það sé rangt. Svarendur Jarðhitaklasans 
svara því sama jákvætt í 46% tilvika á meðan 28% svara neitandi. Ef við horfum til mats 
klasaframtakanna sjálfra um sitt þjónustuframboð þá er ósamræmi því Jarðhitaklasinn 
fyllir í fleiri box. Skýring á þessu misræmi getur vissulega verið sú að þátttakendur 
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Jarðhitaklasans sem svöruðu könnuninni, nýti sér minna af því sem klasaframtakið býður 
eða hefðu minni upplýsingar um það. 

4.4. Viðhorf til klasaframtaksins 

 
Mynd 5.  Svör um ánægju með þjónustu Sjávarklasans og Jarðhitaklasans. 
 
Spurt var um ánægju með þjónustu klasaframtakanna tveggja á skalanum 1-5 þar sem 1 
táknaði mjög óánægður og 5 mjög ánægður. Meðaleinkunn Jarðhitaklasans var 2,8 en 
Sjávarklasans 4,0 og því talsverður munur á yfirlýstri ánægju með þjónustuna. 69% 
þátttakenda Sjávarklasans svöruðu að þeir væru mjög eða frekar ánægðir með þjónustuna 
en aðeins 21% hjá Jarðhitaklasanum. Mjög eða frekar óánægðir voru 43% hjá 
Jarðhitaklasanum en 6% hjá Sjávarútvegsklasanum. Það er því afgerandi munur á ánægju 
og óánægju með þjónustu klasaframtakanna. 

 
 
Mynd 6.  Svör um fjárhagsleg áhrif á fyrirtækið frá þátttakendum Sjávarklasans og Jarðhitaklasans. 
 
Þátttakendur Sjávarklasans eru einnig mun líklegri til að álíta að þátttakan í klasanum hafi 
haft jákvæð fjárhagsleg áhrif á fyrirtækið en 38% svara því játandi en aðeins 7% hjá 
Jarðhitaklasanum. Að sama skapi eru 79% svarenda Jarðhitaklasans sem segja að 
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þátttakan í klasanum hafi haft mjög eða frekar lítil jákvæð fjárhagsleg áhrif á meðan 44% 
svarenda Sjávarklasans svara því sama.  

 
Mynd 7.  Svör um hversu mikil áhrif þátttakan í klasasamstarfinu hafi haft á starfsemi fyrirtækisins.  
 
Þátttakendur beggja klasa voru beðnir um að meta hversu mikil áhrif þátttakan í 
klasasamstarfinu hafi haft á starfsemi fyrirtækins. Áfram telja þátttakendur í 
Sjávarklasanum að áhrifin séu meiri en Jarðhitaklasans að áhrifin séu minni.  

 
Mynd 8.  Dreifing svara um hversu mikil áhrif þátttakan í klasasamstarfinu hafi haft á nýsköpun í 
fyrirtækinu. 
 
Svör um áhrif þátttökunnar í klasasamstarfinu á nýsköpun í fyrirtækinu voru álíka 
afgerandi og telja 71% svarenda Jarðhitaklasans að áhrifin séu mjög eða frekar lítil á 
meðan 50% svarenda Sjávarklasans telja að þátttakan hafi haft mjög eða frekar mikil áhrif 
á nýsköpun í fyrirtækinu.  
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Mynd 9. Dreifing svara um hversu mikil áhrif þátttakan í klasasamstarfinu hafi haft á erlenda 
starfsemi fyrirtækisins.  
 
86% þátttakenda Jarðhitaklasans svara að þátttakan hafi haft lítil eða frekar lítil áhrif á 
erlenda starfsemi. Þátttakendur Sjávarklasans eru öllu jákvæðari en þar svara 25% því til 
að áhrifin séu mikil eða frekar mikil á móti 7% hjá Jarðhitaklasanum.   

5. Umræður og ályktanir 
Viðfangsefni þessarar rannsóknar var að kanna hvort tiltekin atriði í uppbyggingu 
klasaframtaks og þjónustuframboð þess sé grundvöllur fyrir gagnlega mælikvarða á 
ávinning þátttakenda af starfi klasaframtaks í klasasamstarfi. Jarðhitaklasinn og 
Sjávarklasinn reyndust báðir hafa stærð, aldur, fjármögnun og fyrirtækjamiðun sem þykir 
líkleg til að skila fyrirtækjum klasans ávinningi með áhrifum á starfsemina. Bæði 
klasaframtökin eru ágætlega formlega skipulögð með skýrum hlutverkum og tæknisvið  
klasanna er ekki of afmarkandi. Eini afgerandi munurinn sem kom í ljós var á 
rekstrarformi.   
 
Rekstrarformið og stjórnunin sem af því kann að leiða gæti leikið hér afgerandi hlutverk. 
Sjávarklasinn er einkahlutafélag í eigu stofnanda og framkvæmdastjóra klasaframtaksins 
sem er rekið eins og hvert annað fyrirtæki. Sjávarklasinn veitir því þjónustu á grundvelli 
þess sem framkvæmdastjórinn telur að sé arðbær og áhugaverð þjónusta fyrir 
viðskiptavini sína og hefur nú átta starfsmenn til að sinna þörfum þeirra. Jarðhitaklasinn 
er skráður sem félagasamtök í fyrirtækjaskrá og félagið er í eigu þátttakenda sjálfra og 
stefnt er að rekstri án hagnaðar. Slíkt félag vinnur eflaust í miklu samráði við 
hagsmunaaðila og þarf að tryggja að allir hafi aðkomu að ákvörðunum. Einnig má ætla að 
meira sé horft til sameiginlegs kostnaðar þar sem hann er sýnilegur öllum. Jarðhitaklasinn 
hefur aðeins einn starfsmann og verkefnum hálfs stöðugildis til viðbótar útvistað til 
Gekon. Má því ljóst vera að krafturinn og virknin í þjónustu klasaframtakanna getur 
tæplega verið sá sami jafnvel þó að þau veiti í grunninn sambærilega þjónustu.  
 
Á öllum helstu þáttum er afgerandi munur á viðhorfum þátttakenda klasanna. 
Þátttakendur Sjávarklasans eru mun jákvæðari og ánægðari með þjónustuna og telja 
áhrifin á starfsemi sína almennt mun meiri en þátttakendur Jarðhitaklasans. Sérstaklega er 
áberandi munurinn er varðar mat þátttakenda á jákvæðum fjárhagslegum áhrifum á 
fyrirtækið og áhrif á nýsköpun í fyrirtækinu. Í þessu liggur styrkleiki hjá Sjávarklasanum 
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þar sem fjárhagslegur ávinningur vegur eflaust þungt í mati fyrirtækja á því hversu 
ákjósanlegt er að taka þátt í klasanum.  
 
Í ljósi þess að ávinningur þátttakenda er grunnforsenda fyrir þátttöku í klasasamstarfi þá 
er mat þátttakenda á áhrifum á starfsemina afar mikilvægur mælikvarði fyrir 
klasaframtak. Mat þátttakenda Sjávarklasans á áhrifum af þátttökunni eru í öllum tilvikum 
jákvæðari en Jarðhitaklasans, og umtalsvert jákvæðari í sumum tilvikum. Eins er ánægjan 
með þjónustu Sjávarklasans mun meiri. Mögulega má einnig lesa meiri samstöðu og 
jákvæðni út úr þeirri staðreynd að 39% þátttakenda svöruðu hjá Jarðhitaklasanum en 64% 
hjá Sjávarklasanum.  
 
Ekki er hægt að útiloka að eitthvað alls ótengt þessum þáttum sem rannsakaðir voru hafi 
haft áhrif á svör þátttakenda, en í því felst einmitt kjarni vandans við mat á árangri 
klasaframtaka og ávinnings af klasasamstarfi almennt. Hver og einn metur ávinning út frá 
sínum sjónarhóli og enginn klasi er eins. Hæfni stjórnenda til að nýta tækifæri og fara 
framúr væntingum hagsmunaaðila skiptir alltaf máli. Í niðurstöðunum felast skýrar 
vísbendingar um að ákveðið frelsi til athafna í þróun klasaframtaks sé mikilvægt til 
árangurs. Því fylgir þó sá annmarki að í því felst einnig áhætta um hagsmunaárekstra eða 
taprekstur ef reksturinn fer úr böndum. 
 
Telst þá uppbygging og þjónustuframboð klasaframtaks  gagnlegur mælikvarði á ávinning 
þátttakenda af starfi klasaframtaks? Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að 
krafturinn í þjónustu og virkni klasaframtaksins geti verið mælikvarði á hversu mikinn 
ávinning þátttakendur telja sig hafa af samstarfinu. Þátttakendur Sjávarklasans telja 
þjónustuna, áhrifin og ánægjuna meiri en þátttakendur Jarðhitaklasans. Þar virðist 
krafturinn í þjónustunni sem kemur meðal annars til af fjölda starfsmanna vega meira en 
breiddin sem kemur fram í mati klasaframtakanna sjálfra. Það er þó alls óvíst að 
forsendan fyrir virkni í þjónustuframboði sé að reksturinn sé eins og hvert annað 
fyrirtæki. Mikilvægara sé að skapa klasaframtakinu aðstæður til að efla 
þjónustuframboðið til þess að hafa áhrif á virkni klasaframtaksins og áhrif þess á 
starfsemi, nýsköpun og erlenda starfsemi fyrirtækjanna.  

6. Lokaorð  
Hér hefur verið varpað ljósi á nokkur atriði í grunnuppbyggingu klasaframtaka, 
þjónustuframboð þeirra og mat á áhrifum á starfsemi þátttakenda tveggja af stærstu og 
virkustu klasaframtökum landsins. Það er mat höfundar að rannsóknin geti nýst  
hagsmunaaðilum klasaframtaka til að öðlast innsýn í hvað þurfi til að auka líkur á að 
þátttakendur klasa séu ánægðir og telji klasaframtakið hafa jákvæð áhrif á starfsemina.  
Það er von höfundar að stjórnendur klasaframtaka geti ef til vill forgangsraðað verkefnum 
með tilliti til niðurstaðna og vísbendinga sem felast í þessari rannsókn. 

7. Þakkir  
Ég vil þakka viðmælendum mínum Viðari Helgasyni og Eyrúnu Huld Árnadóttur fyrir 
þann tíma og aðstoð sem þau veittu við öflun og yfirlestur gagna. Ég vil líka þakka 
þátttakendum klasanna sem gáfu sér tíma til að svara könnuninni. Síðast en ekki síst 
þakka ég leiðbeinanda mínum, Dr. Runólfi Smára Steinþórssyni fyrir að kveikja áhuga 
minn á fyrirbærinu klasi, aðstoð við hugmyndavinnu og gagnlegar leiðbeiningar.   
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Viðauki 1 

1. Skipulag Íslenska sjávarklasans (Ocean cluster) 
 

Spurning Svar 
Stærð klasans 
Uppfylla eina eða fleiri af þessum þremur 
skilgreiningum:  
1. Hafa skrifað undir samning eða 
skuldbundið sig með einhverjum hætti.  
2. Greiða þátttökugjald eða reglubundið 
framlag til klasans s.s starfsmenn eða aðföng? 
3. Leggja til þróunar klasans með 
reglubundnum hætti s.s. með þátttöku í 
verkefnum, vinnuhópum eða vinnustofum. 
 

 
Um 100 fyrirtæki sem hafa gert samstarfssamning, eru leigjendur í Húsi Sjávarklasans eða 
taka þátt í öðrum verkefnum. Fyrirtækin skrifa undir samstarfssamning um þátttöku í 
ákveðnum samstarfshópum og verkefnum innan klasans, t.d. Fish and Ships, Green Marine 
Technology o.s.frv. Flest greiða aðildargjald.  
Alla vega 10 nýsköpunarfyrirtæki hafa orðið til inni í klasanum sem eru hluti af klasanum.  
 

Aldur 
Hvenær var klasaframtakið formgert/stofnað?   

 
Stofnun klasans  er miðuð við stofnfund 30. maí 2011 en kennitalan er frá byrjun árs 2012 
þegar rekstur hófst.  
  
 

Stjórnarhættir / stjórnskipulag 
 

Þór Sigfússon er  stofnandi og framkvæmdastjóri Íslenska sjávarklasans. Sjávarklasinn er 
einkahlutafélag í eigu Þórs Sigfússonar sem jafnframt á félagið Hús Sjávarklasans sem leigir 
húsnæðið Grandagarði 6 til um 65 fyrirtækja og frumkvöðla í hafsækinni starfsemi. 
Samstarfsvettvangurinn er með stjórn sem í sitja samstarfsaðilar Klasans (stærstu 
samstarfsaðilarnir og hafa flestir verið með frá upphafi t.d. Brim, Síminn, Icelandair Cargo, 
Trackwell ofl.). Þór Sigfússon situr í stjórn samstarfsvettvangsins. Ath. stjórn 
samstarfsvettvangsins er ekki stjórn hlutafélagsins. 
"(Þór Sigfússon) segir að Sjávarklasinn sé rekinn eins og hvert annað fyrirtæki. "Við erum 
að byggja upp tengslanet frumkvöðla, fjárfesta og fyrirtækja. Og þeir sem vilja vera með 
okkur, þeir kaupa af okkur þjónustu við að vera í þessu tengslaneti og byggja það upp," segir 
Þór og bætir við að nú séu um hundrað fyrirtæki í þessum hópi.  (Jón Hákon Halldórsson, 
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Markaðurinn, 23. mars 2016) 
 

Hlutfall af einkafjármagni í fjármögnun 
klasaframtaksins 
Opinbert fjármagn er til dæmis 
verkefnastyrkir, stofnanasamningar eða 
þjónustusamningar. (Ríki, sveitarfélög, ESB, 
o.fl.)   

 
Einkafjármagn er 100%. Klasinn hefur fengið styrki frá NSN (Nýsköpunarsjóði 
námsmanna) og AVS (Rannsóknasjóður í sjávarútvegi á vegum Atvinnu- og 
nýsköpunarráðuneytis) vegna ákveðinna verkefna en það er bara örlítið brot fjármagnsins.  
 

Leiðandi afl  
Hvort hið leiðandi afl í klasanum sé í grunninn 
til úr fyrirtækjahlutanum eða 
stofnana/rannsóknahlutanum? Klasinn telst 
rannsóknadrifinn ef stefna og starfsemi er að 
mestu skilgreind af rannsóknarstofnunum eða 
háskólum. Klasinn telst fyrirtækjadrifinn ef 
stefna og starfsemi (athafnir) eru skilgreind af 
fyrirtækjunum í atvinnugreininni. 

 
Fyrirtækin í klasanum eru hið leiðandi afl í klasanum. Hlutfall fyrirtækja er 100% þó 
Háskóli Íslands leigi rými í Húsi Sjávarklasans. Klasinn vinnur með ýmsum stofnunum, 
háskólum o.fl. en engir samningar eru við opinbera aðila eða stofnanir og enginn slíkur er 
með samstarfssamning. Upprunalega kortlagning klasans frá 2011 gerir grein fyrir  
rannsóknum, menntun og þjálfun í klasanum.  

 

2. Megin flokkar þjónustu í boði hjá Sjávarklasanum fyrir þátttakendur klasans. 
 

ÞJÓNUSTUÞÆTTIR HVERNIG ÞJÓNUSTA ER VEITT 

Öflun fjármagns frá þriðja aðila         
(opinberir aðilar) 

 

Öflun rannsóknar- og þróunarverkefna eða 
annarra verkefna fyrir hönd þátttakenda. 

Skv. upplýsingum klasans sér klasinn ekki um að afla slíkra verkefna eða fjármagns fyrir 
þau.  

Miðlun upplýsinga um styrkjaáætlanir.  Skv. upplýsingum klasans miðlar hann ekki slíkum upplýsingum 

Samstarf um tæknilega þróun, tæknilega 
yfirfærslu og þróunarverkefni 

 

Skipulagning verkefna- eða vinnuhópa  NAOCA, Flavour of Iceland, Samvinna líftæknifyrirtækja, Green Marine Technology eru 
dæmi um verkefni þar sem klasinn býr til samstarfsvettvang og skipuleggur hópa sem 
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síðan halda áfram að starfa, stundum alfarið utan klasans. 
 

Stjórnun verkefna fyrir hönd þátttakenda klasans Það er yfirleitt þannig að klasinn ýtir verkefnum úr vör en kemur þeim í hendur 
þátttakendanna og þeim stjórnað af þeim sjálfum.    

Ráðgjöf um lagaleg málefni eins og 
hugverkaréttindi, einkaleyfi og skráningu 
vörumerkja.  

Klasinn veitir ekki ráðgjöf sjálfur en nýtir tækifæri sem bjóðast til að bjóða upp á ýmsa 
fræðslu, dæmi: fræðslufundur um einkaleyfaskráningar í USA í boði fyrir þátttakendur 
klasans.  

Innri samskipti meðal þátttakenda klasans  

Reglulegir fundir, óformlegar samkomur, 
málefnafundir eða vinnustofur 

Fjöldi funda og vinnustofa og ráðstefna. Dæmi um það eru Flutningalandið Ísland, Dagur 
þorsksins, Verkstjórafundur í sjávarútvegi (3ja daga ráðstefna árlega), Nýsköpunarmessa 
og ýmsar samkomur. Einnig eru virkir í klasanum margir vinnuhópar:  
líftæknihópur, flutningahópur, tæknihópur, ráðgjafahópur, fjárfestahópur, fyrirtæki í 
neytendavörum, nýtæknihópur og tæknihópur í fjarskiptum.  Öll fyrirtækin í klasanum 
eru í einhverjum hópi og sum eru virk í mörgum.  Allir í hópnum fá sendar fundargerðir. 
 

Fréttabréf, póstlisti, gagnagrunnar o.fl.  Fréttapóstar og tilkynningar eða boð eru reglulega sendar á póstlista klasans. Gagnasöfn 
fyrir greiningar og skýrslur eru til.  

Þróun mannauðs  

Þátttaka í þróun og innleiðingu á starfstengdri 
menntun og þjálfun í samvinnu við ytri aðila eins 
og háskóla.  

Klasinn býður upp á aðgang að allskyns hagnýtum upplýsingum en kemur ekki beint að 
þróun menntunar. Upprunalega var menntahópur starfræktur innan klasans sem var 
fjármagnaður með styrk frá Nýsköpunarsjóði námsmanna. Töluðu meðal annars við elstu 
bekki grunnskóla um fjölbreytta atvinnumöguleika í sjávarútvegi til að efla áhuga á 
greininni. Hópurinn er óvirkur núna.   

Námskeið og þjálfun fyrir þátttakendur klasans 

Verkstjórafundir 3 dagar árlega. Ráðstefnan er opin fyrir alla, ekki bara þá sem eru 
samstarfsfyrirtæki klasans. Þar er mikið tengslastarf og fjallað um áskoranir og tækifæri í 
störfum greinarinnar.  
Flutningaráðstefna á haustin þar sem fjallað er um sameiginlegar áskoranir í greininni.  

Öflun starfsmanna fyrir hönd þátttakenda klasans 
Klasinn aflar ekki starfsmanna með skipulegum hætti en vegna tengsla klasans þá er 
talsvert um að fólk láti vita af sér hjá klasanum ef það er að leita sér að vinnu. Það sama á 
við ef fyrirtæki eru að leita að starfsmanni, þ.e. þau aðstoða ef þau eru spurð.  
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Þróun frumkvöðlastarfsemi  

Ráðgjöf og þjálfun 

Fyrirlestrar um nýsköpun í sjávarútvegi og haftengdri starfsemi, og stefnumót fyrirtækja 
og frumkvöðla. Samvinna líftæknifyrirtækja:  
Íslenski sjávarklasinn hefur leitt saman líftæknifyrirtæki og greitt götu þeirra á 
Bandaríkjamarkaði og í leit að fjárfestum.  

Öflun fjármögnunar (s.s. áhættufjárfesta- og 
sjóða, banka og opinberra aðila) fyrir hönd 
þátttakenda klasans.  

Aðallega aðstoð við tengslamyndum og greiningarvinnu.  
Klasinn er einnig hluthafi í litlum fyrirtækjum innan klasans og er því sjálfur í hlutverki 
fjárfestis. Sjávarklasinn hefur selt eign sína í tveimur fyrirtækjum.  
Óbein milliganga um fjármögnun með samstarfi við t.d. Frumkvöðlasjóð ÍSB.  

Miðlun sambanda og samskipta við ytri aðila. 
Kynning á staðsetningu klasans.  

Gerð kynningar- og upplýsingaefnis, vefsíðu, 
fréttatilkynninga og ýmis útgáfa 

Uppfærð heimasíða á vegum klasans: http://www.sjavarklasinn.is/ 
 

Klasinn hefur sérhannað merki eða lógó:  
Facebook síða klasans er virk og hefur 799 vini:  
https://www.facebook.com/sjavarklasinn/?fref=ts  
Klasinn skrifar fréttir og birtir fréttir frá samstarfsfyrirtækjum á vef sinn og hefur 
frumkvæði að margvíslegri kynningu og viðtölum.  
Klasinn hefur hannað markaðs- og kynningarefni "Iceland Fish and Ships" til að kynna 
íslenskan sjávarútveg á erlendum sýningum og víðar til að kynna íslensk fyrirtæki og 
íslenska þekkingu.  
Klasinn hefur einnig gefið út greiningarefni sjálfstætt og í samstarfi við aðra. Fjölbreytt 
efnistök hafa verið s.s. varðandi fjárfestingar, orkunotkun flotans, haftengt nám, 
fullvinnslu aukaafurða, efnahagsleg umsvif sjávarútvegs og fleira.   
 

Kynning á klasanum og þátttakendum á Klasinn hefur tekið þátt í kynningum s.s Boston Seafood ásamt fleiri aðilum. Fara 
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ráðstefnum og kaupstefnum. stundum á slíkar kaupstefnur en ekki endilega með bás heldur til að vinna að tengslum 
með þeim fyrirtækjum klasans sem eru að fara.   
Dæmi um kynningar klasans erlendis eru t.d. fundur um fullnýtingu skelja í USA en það 
var í tengslum við Boston Seafood (lokaður fundur sem fjallaði ekki um klasann en engu 
að síður einhver kynning á tilvist klasans samhliða).  
 

Vinnustofur og viðburðir til að kynna klasann. 

Innanlands  eru dæmi um kynningu á klasanum og þáttakendum t.d LYST - The Future of 
Food, ráðstefna sem haldin var í húsnæði Sjávarklasans með þátttöku 200 manns og 
erindi frá 10 erlendum og íslenskum áhrifavöldum í matvælageiranum.  
Í tengslum við Hönnunarmars hafa verið haldnar sýningar í húsnæði klasans - en ekki 
sérstaklega sem kynning á klasanum þó einhver kynning eigi sér auðvitað stað með því 
að heimsækja sýningu í húsnæði klasans. 
Sjávarklasinn hefur fengið leyfi sem ferðaskipuleggjandi í þeim tilgangi að annast 
skipulag ferða fyrir hópa erlendis sem vilja kynnast Sjávarklasanum og nýsköpun. Þá eru 
skipulagðar allt að 3ja daga ferðir í mismunandi fyrirtæki og stofnanir.  
Sjávarklasinn tekur á móti mörgum hópum víðsvegar að. Mikið af MBA hópum hafa sótt 
kynningar, bæði innlendir og erlendir. Misjafnt hvernig kynningar eru og mismunandi 
hvaða fyrirtæki eru kynnt hverju sinni en oft fjallað um nýsköpun í sjávarútvegi frá 
mörgum hliðum.  
Opinberir aðilar óska eftir kynningum þegar erlendir ráðamenn heimsækja landið og 
klasinn á í góðu samstarfi við íslandsstofu.  
Haldnar voru skólakynningar fyrir 2500 grunnskólabörn fyrir verkefnastyrk.  
 

Viðburðir til að efla samstarf og samskipti 
(matchmaking). 

Þarna liggur ein helsta áhersla klasans, á aukin tengsl, samskipti og samstarf.  
Fjölbreyttir fundir og ráðstefnur haldnar á vegum klasans.  Klasinn hefur tekið á móti 
viðskiptasendinefnd frá Alaska og skipulagt 3ja daga ferð.  
LYST - matarráðstefna sem áður var nefnd var dæmi um viðburð til að efla samstarf og 
samskipti. Einnig árlega ráðstefnur og fjöldi vinnuhópa.  
Drekkutími eða Happy hour til að efla samskipti matarfrumkvöðla.  
 

Alþjóðavæðing klasans  



 
 

26 

Kynning á klasanum og þátttakendum á 
ráðstefnum og kaupstefnum. 

Klasinn hefur hannað markaðs- og kynningarefni "Iceland Fish and Ships" til að kynna 
íslenskan sjávarútveg á erlendum sýningum og víðar til að kynna íslensk fyrirtæki og 
íslenska þekkingu. Eins og fram kom að ofan þá eru fulltrúar frá klasanum með í för á 
ráðstefnur og kaupstefnur eða sýningar erlendis en ekki endilega með bás eða formlega 
viðvera heldur til stuðnings félögum innan klasans. Þó eru dæmi um fundi erlendis og 
kynningar í tengslum við sýningar, auk þess sem ráðgjöfin sem veitt er í USA varðandi 
klasa flokkast klárlega sem kynning á klasanum þó hún sé ekki á ráðstefnu eða 
kaupstefnum. 
 

Skrifstofur eða fulltrúar erlendis 
 Nei, svo er ekki.   

Samstarf við stofnanir sem styðja við útflutning 
 

Klasinn er í góðu samstarfi við Íslandsstofu án þess að Íslandsstofa teljist formlega aðili 
að Sjávarklasanum.   

Annað  
 

New England Ocean Cluster í Maine. Sjávarklasinn veitir þessum systurklasa ráðgjöf og 
fræðslu. Búið að leigja húsnæði fyrir þann klasa og hann er því langt kominn í að verða 
að veruleika. Ráðgjöf veitt í USA varðandi uppbyggingu klasa í Alaska, Maine og 
Louisiana.  
Hús sjávarklasans: aðstaða fyrir fyrirtæki og hugmyndahús. 
Sköpun og mótun nýsköpunarfyrirtækja s.s. Codland, Hlemmur - Mathöll, Ankra, 
Margildi, Ocean Excellence.  
Iceland Fish and Ships: markaðsefni sjávarútvegs í heildina fyrir samstarfsfyrirtækin.  
Bakkaskemman "seafood hall". Verið er að koma á fiskbúð á jarðhæð húsnæðis 
Sjávarklasans á Granda.  
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Viðauki 2.  

1. Skipulag jarðhitaklasans Iceland Geothermal 
 
Spurning Svar 
Stærð klasans 
Uppfylla eina eða fleiri af þessum þremur 
skilgreiningum:  
1. Hafa skrifað undir samning eða 
skuldbundið sig með einhverjum hætti.  
2. Greiða þátttökugjald eða reglubundið 
framlag til klasans s.s starfsmenn eða aðföng? 
3. Leggja til þróunar klasans með 
reglubundnum hætti s.s. með þátttöku í 
verkefnum, vinnuhópum eða vinnustofum. 
 

 
54 samstarfsfyrirtæki sem hafa gert samning, þar af 35 aðilar sem greiða aðildargjald.  
Að auki hafa orðið til 14 nýsköpunarfyrirtæki úr Startup ENERGY Reykjavík (SER) sem 
klasinn heldur utanum ásamt Icelandic Startups. Flest þessara fyrirtækja hafa tengingu við 
beina- eða óbeina nýtingu orku. Nokkur þeirra eru formlegir meðlimir IG enn annars er 
frekar um fjölgun í klasa umhverfinu að ræða (ekki markmið að þessir aðilar gerist borgandi 
meðlimir).   
 

Aldur 
Hvenær var klasaframtakið formgert/stofnað?   

 
Kortlagning klasans og klasasamstarfið sem slíkt hófst 2009 fyrir tilstuðlan Gekon. 
Klasasamstarfið var stofnað 2011 en þó áfram innan Gekon til 2013. Jarðhitaklasinn hefur 
starfað sjálfstætt í félagi í eigu þátttakenda frá 2013. Klasinn er því 5-7 ára.  
 

Stjórnarhættir / stjórnskipulag 
 

Aðalfundur er æðsta vald klasans. Annars er stjórn IG samansett af 10 stjórnarmönnum og 
eru það allt fulltrúar fyrirtækja innan klasans. Í flestum tilvikum er um hátt setta stjórnendur 
að ræða. Að auki eru 2 áheyrnarfulltrúar frá stofnunum: GEORG og NMÍ.  
Iceland Geothermal er landsklasi. 10 áherslusvið verkefna skilgreind frá stofnun. 
Stefnumótun stjórnar er til 5 ára og framtíðarsýn til 10 ára. Gerð er áætlun til 1 árs í senn 
auk 3 ára áætlunar. 
Faghópar sem vinna saman frá og með sumri eftir nokkurt hlé.  
Klasastjóri: Viðar Helgason með skýrt hlutverk. 2 starfsmenn Gekon með sértæk 
verkefnabundin hlutverk, s.s. vegna ráðstefnu Iceland Geothermal.  
Haldinn er aðalfundur árlega. Stefnt er að rekstri án hagnaðar. 
Verkefnaráð fær tillögur að verkefnum frá klasastjóra og samþykkir þær til frekari vinnu 
innan IG, hafnar þeim eða kemur þeim í sjálfstæðan farveg .  
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Rekstrarráð hefur með endurskoðun og eftirlit fjármuna að gera. Hugmyndir eru uppi um að 
stofna framkvæmdastjórn sem gæti tekið yfir hlutverk rekstrarráðs o.fl.  
Iceland Geothermal er skráð sem félagasamtök í fyrirtækjaskrá.  

Hlutfall af einkafjármagni í fjármögnun 
klasaframtaksins 
Opinbert fjármagn er til dæmis 
verkefnastyrkir, stofnanasamningar eða 
þjónustusamningar. (Ríki, sveitarfélög, ESB, 
o.fl.)   

 
Klasinn er 95% fjármagnaður með einkafjármagni.  
Verkefnastyrkir klasans eru króna á móti krónu. Klasinn leggur til að minnsta kosti jafn 
mikið og hinn opinberi aðili. Verkefnastyrkir eru ekki til almenns reksturs klasans.   

Leiðandi afl  
Hvort hið leiðandi afl í klasanum sé í grunninn 
til úr fyrirtækjahlutanum eða 
stofnana/rannsóknahlutanum? Klasinn telst 
rannsóknadrifinn ef stefna og starfsemi er að 
mestu skilgreind af rannsóknarstofnunum eða 
háskólum. Klasinn telst fyrirtækjadrifinn ef 
stefna og starfsemi (athafnir) eru skilgreind af 
fyrirtækjunum í atvinnugreininni. 

 
Fyrirtækin í klasanum eru hið leiðandi afl í klasanum. Allir stjórnarmenn eru fulltrúar 
fyrirtækja í klasanum. Hlutfall fyrirtækja er 33 af 54 eða 61%. Ef 14 
nýsköpunarfyrirtækjunum úr Startup Energy er bætt við þá eru það 47 af 68 eða 69%.  

 

 

2. Meginflokkar þjónustu í boði hjá Iceland Geothermal fyrir þátttakendur klasans. 
 

ÞJÓNUSTUÞÆTTIR HVERNIG ÞJÓNUSTA ER VEITT 

Öflun fjármagns frá þriðja aðila     (opinberir 
aðilar) 

 

Öflun rannsóknar- og þróunarverkefna eða 
annarra verkefna fyrir hönd þátttakenda. 

Samstarf við NMÍ um umsóknir styrkja. Einnig hefur verið unnið með GEORG og var 
3ma króna verkefni unnið með þeim. Sérverkefni með meðlimum. Fyrir utan almennt 
starf eins og skýrslur og áherslumál í tengslum við ESB etc. Hafa sótt fé til ANR og 
meðlima. Eru að virka rétt sem kúpling milli atvinnulífs og ríkis. 
 
Einnig er horft til þess að IG sæki með fyrirtækjum klasans í Horizon 2020 (ESB). 
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Miðlun upplýsinga um styrkjaáætlanir.  Unnið í samstarfi við GEORG,  Rannís og NMÍ. 

Samstarf um tæknilega þróun, tæknilega 
yfirfærslu og þróunarverkefni 

 

Skipulagning verkefna- eða vinnuhópa  Já. Sérstakt Project Overview Statement unnið fyrir öll verkefni á vegu klasans. Lagt fyrir 
stjórn og samþykkt þar. POS inniheldur meðal annars: væntingar, markmið, afurðir, 
hagsmunaaðila, fjármögnun, auk þess sem tiltekið er sérstaklega hvað er ekki hluti af 
verkefninu.  

Stjórnun verkefna fyrir hönd þátttakenda klasans Já, klasastjóri sér um stjórnun verkefna eða kemur því áfram til þeirra sem er fengnir til 
verksins s.s. dæmi um nýlegt verkefni á Norðurlandi Eystra (13 sveitarfélög).  

Ráðgjöf um lagaleg málefni eins og 
hugverkaréttindi, einkaleyfi og skráningu 
vörumerkja.  

Samstarf við Árnason faktor varðandi einkaleyfi og fleira. Á vettvangi klasans er samtal 
um hvers vegna ekki eru fleiri einkaleyfi.  

Innri samskipti meðal þátttakenda klasans  
Reglulegir fundir, óformlegar samkomur, 
málefnafundir eða vinnustofur 

Morgunfundir, ráðstefnur, ársfundir, námsferðir,  

Fréttabréf, póstlisti, gagnagrunnar o.fl.  Fréttabréf, gagnaöflun s.s. ímynd orkugeirans með Gallup og þörf á mannafl sem var 
könnun meðal fyrirtækja. Klasinn hefur m.a. uppfært "global footprint" þátttakenda 
klasans en þeir hafa tekið þátt í verkefnum í 70 löndum.  

Þróun mannauðs  
Þátttaka í þróun og innleiðingu á starfstengdri 
menntun og þjálfun í samvinnu við ytri aðila eins 
og háskóla.  

Klasinn hefur unnið með HR og er í undirbúningi námskeið með Opna háskólanum. 
Viðræður við Keili (iðnstig) hafa staðið nokkuð lengi um þróun sérmenntunar með 
starfsheitið  orkuiðnfræðingar.  

Námskeið og þjálfun fyrir þátttakendur klasans Morgunverðarfundirnir eru oft á formi nokkurs konar námskeiðs, þ.e. að deila þekkingu. 
Fyrirhugað er að bjóða námskeið í samningsaðferðum fyrir þátttakendur klasans.  

Öflun starfsmanna fyrir hönd þátttakenda klasans Já, en þó óformlegt ferli. Sérstaklega í HR vegna tengsla við skólann. Klasinn aðstoðar 
aðila klasans við að finna gott fólk þegar leitað er eftir því.   

Þróun frumkvöðlastarfsemi  
Ráðgjöf og þjálfun Startup Energy Reykjavík - viðskiptahraðall með Icelandic Startups/ Klak Innovit þar 

sem alls 14 frumkvöðlafyrirtækjum hefur verið veitt ráðgjöf og þjálfun.  
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Unnið er að undirbúningi ráðgjafar í nýsköpun fyrir fyrirtæki innan klasans en þar mun 
klasinn stefna á að tengja saman aðila til að leysa skilgreind vandamál. 

Öflun fjármögnunar (s.s. áhættufjárfesta- og 
sjóða, banka og opinberra aðila) fyrir hönd 
þátttakenda klasans.  

Verkefnið Startup Energy Reykjavík varð til hjá klasanum og var síðan tekið upp af 
Arion, Landsvirkjun, NMÍ og GEORG sem bakhjarlar. Iceland Geothermal og Icelandic 
Startups hafa sameiginlega mótað verkefnið og sjá um rekstur þess Hluti verkefnisins er 
kynning fyrir fjárfesta (e. investor day). Af þeim 14 fyrirtækjum sem urðu til í þessu 
verkefni hafa mörg fengið stórar fjárfestingar.  
http://www.startupenergyreykjavik.com/ 

Miðlun sambanda og samskipta við ytri aðila. 
Kynning á staðsetningu klasans.  
Gerð kynningar- og upplýsingaefnis, vefsíðu, 
fréttatilkynninga og ýmis útgáfa 

Uppfærð heimasíða á vegum klasans: http://www.icelandgeothermal.is/ 

Klasinn hefur sérhannað merki eða lógó.     
Facebook síða klasans er virk og hefur 1616 vini: https://www.facebook.com/Iceland-
Geothermal-Cluster-150441118309402/?fref=nf  
Klasinn skrifar fréttir og birtir fréttir frá samstarfsfyrirtækjum á vef ICG og hefur 
frumkvæði að kynningu eins og í kynningarblaði Fréttablaðsins auk þess sem klasinn 
hefur gefið út bækling um klasann.  
Verið er að leggja lokahönd á markaðsgreiningu sem er skýrsla um orkuöryggi 
(borunarskýrsla).  

Kynning á klasanum og þátttakendum á 
ráðstefnum og kaupstefnum. 

Já, unnið með Rammaáætlun og Energy commission ESB í nokkrum verkefnum s.s. 
Loftslagsráðstefnan í París COP21 þar sem kynnt voru áhrif hitaveitu á Íslandi. Alþjóðleg 
ráðstefna Iceland Geothermal haldin á þriggja ára fresti, 2010-2013-2016 með þátttöku 
virtra fræðimanna og fjölmargra innlendra sem erlendra fræðimanna, stofnana og 
fyrirtækja.   

Vinnustofur og viðburðir til að kynna klasann. Stór alþjóðleg ráðstefna á vegum Iceland Geothermal sem var fyrst haldin 2010 (sjá fyrir 
ofan) 
Ýmsar kynningar í HR. Fundir með öðrum greinum eins og til dæmis fundurinn "Orka og 
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ferðaþjónusta" þar sem lögð var áhersla á að ræða tækifæri til samvinnu þessara tveggja 
greina. Ýmsar kynningar erlendis en þó mismikið.  

Viðburðir til að efla samstarf og samskipti 
(matchmaking). 

Hluti af ráðstefnu Iceland Geothermal eru "matchmaking" viðburðir. Klasinn hefur tekið 
þátt í viðskiptasendiferðum og skipulagi þeirra auk þess að taka á móti 
viðskiptasendinefndum sem koma til Íslands í samstarfi við ráðuneyti og Íslandsstofu.  

Alþjóðavæðing klasans  

Kynning á klasanum og þátttakendum á 
ráðstefnum og kaupstefnum. 

Unnið með Rammaáætlun og Energy Commission ESB í nokkrum verkefnum, t.d 
Loftslagsráðstefnunni í París COP21.  
 

Skrifstofur eða fulltrúar erlendis 
 Nei, svo er ekki.   

Samstarf við stofnanir sem styðja við útflutning 
 

Klasinn er í góðu samstarfi við Íslandsstofu og telst Íslandsstofa formlega aðili að 
klasanum.   

Annað  
"Cluster to cluster" samstarfsverkefni  

Samstarfsverkefni með franska Geodeep orkuklasanum um kortlagningu virðiskeðju 
jarðvarma á heimsvísu.  Verkefnið felst í að klasarnir móti saman "best practice" í 
jarðvarmaverkefnum. Einnig er þýskur klasi í óformlegum tengslum við IG hann heitir 
http://www.geoenergy-celle.de/ 
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