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Útdráttur 
Á íslenskum markaði fyrir útflutning ríkir fákeppni og eru þrjú fyrirtæki ráðandi, Eimskip, 

Samskip og Smyril Line Cargo. Eimskip og Samskip byggja rekstur sinn á flutningum gáma 

(e. containers) en Smyril Line Cargo flytja vagna (e. trailers). Útflutningsleiðir Eimskips og 

Samskipa eru áþekkar hvað varðar tíðni og þjónustu í flutningum. Markmið þessarar 

rannsóknar er að framkvæma kostnaðargreiningu á völdum flutningaleiðum Samskip og bera 

saman við nýja einfaldari flutningaleið sem höfundar leggja til og meta þannig mögulegan 

ábata þess að einfalda núverandi flutningakerfi. Við kostnaðargreininguna var stuðst við 

ítarlegt kostnaðarmódel (Stopford, 2009) sem skiptir kostnaði flutningafyrirtækja í fimm 

kostnaðarliði: rekstrarkostnað, ferðakostnað, fjármagnskostnað, reglubundinn viðhaldskostnað 

og meðhöndlunarkostnað farms. Gagna við greininguna var aflað með viðtölum og greiningu 

fyrri rannsókna og heimildaöflunnar. Kostnaðargreiningin leiddi í ljós að hægt er að draga úr 

flutningskostnaði á 20 feta gám um allt að 29,6%, eða úr 42.437 krónum í 32.735 krónur. Með 

nýrri einfaldari flutningaleið var einnig hægt að fjölga túrum (e. round trip) um 50% á ári vegna 

styttingar á túrum. 

Miðað við niðurstöður greiningarinnar má ætla að hægt sé að hagræða og fjölga ferðum með 

einfaldara flutningamódeli. 
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1.  Inngangur 

Ein mikilvægasta undirstaða hagvaxtar og velferðar á Íslandi er öflug viðskipti við útlönd. 

Hagkerfið á Íslandi er opið og útflutningsdrifið. Hlutfall samanlagðs inn- og útflutnings af 

landsframleiðslu var 91% árið 2018 sem er yfir heimsmeðaltali. Árið 2018 var vöruútflutningur 

602.102,5 ma.kr. (fob) og vöruinnflutningur 779.616 ma.kr. (fob) (Stjórnarráðið, e.d.-a). 

Stærstu vöruviðskiptalönd Íslands eru Bretland og Holland en um 35-40% af útflutningi Íslands 

fer til þessara landa (Hagstofa Íslands, 2020a). Meirihluti þess fer til Hollands, eða um 30%, 

en útflutningur til Hollands hefur farið stigvaxandi frá árinu 2005 og tók árið 2006 fram úr 

Bretlandi sem helsti útflutningsmarkaður Íslands. Rotterdam í Hollandi er ein stærsta 

umskipunarhöfn í heimi sem skýrir líklega þennan vöxt. Innflutningur Íslands dreifist á fleiri 

lönd um heiminn og skiptingin á milli þeirra er jafnari (Haukur Viðar Guðjónsson, 2017, bls. 

3).  

Ísland er talið mjög fámennt land, sérstaklega miðað við landfræðilega stærð. Þá hefur Ísland 

þá landfræðilega sérstöðu að vera eyja í miðju Atlantshafinu, fjarri helstu mörkuðum heimsins. 

Af þeim völdum er hár sendingarkostnaður sem fylgir inn- og útfluttum vörum sem dregur úr 

samkeppnishæfni Íslands (Stjórnarráð Íslands, 2017, bls. 44).  

Í viðtölum sem Íslandsstofa tók, kom fram að langflestir viðmælenda töldu háan 

flutningskostnað vera mikla hindrun fyrir útflutning (Bryndís Eiríksdóttir, 2015, bls. 36). Því 

vaknaði sú spurning hjá höfundum hvort mögulegt væri að draga úr flutningskostnaði með 

einföldun flutningaleiða. Höfundar kynntu sér kostnaðarmódel flutningafyrirtækja á sjó. Eitt 

ítarlegasta og viðurkenndasta slíkra módela er að finna í bókinni Maritime Economics eftir 

Martin Stopford (2009). Ákváðu höfundar að nota módelið til að greina núverandi 

flutningakerfi Samskipa og bera saman við einfaldara siglingarkerfi. Með þessari aðferðafræði 

er leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

“Er hægt að lækka flutningskostnað Samskip með einföldun flutningakerfa þeirra?” 

“Er ákjósanlegt frá rekstrarlegu sjónarmiði, að flytja flestar innflutningsvörur frá sama stað?” 

Uppsetning þessarar ritgerðar verður með þeim hætti að kynna sögu og breytingar á 

flutningsmarkaði, bæði á Íslandi og erlendis. Helstu viðskiptalönd Íslands eru kynnt, farið er 
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ítarlega yfir helstu kostnaðarliði flutningafyrirtækja, ásamt því að gerð verður grein fyrir fyrri 

rannsóknum á efninu. Farið verður yfir kostnaðargögn sem hafa verið yfirfærð á þær 

flutningaleiðir sem á að greina og að síðustu gerður samanburður á núverandi siglingarkerfi og 

nýju einfaldara kerfi.   
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2.  Þróun skipaflutninga 
Í fyrsta kafla þessarar ritgerðar er fjallað um skilgreiningu flutninga og þróun skipaflutninga. Í 

framhaldinu er fjallað um Samskip, íslenskan útflutnings- og innflutningsmarkað og stærstu 

viðskiptaaðila Íslands á þeim markaði. 

Flutningum má lýsa sem stjórnun á flæði afurða og fólks frá upphafsstað til áfangastaðar 

samkvæmt tilteknum kröfum viðskiptavina eða fyrirtækja. Það eru ólíkar tegundir fyrirtækja 

sem taka þátt í starfsemi flutninga, t.d. skipafélög, flugfélög, landflutningafélög, póstfyrirtæki, 

hafnir, flugvellir, vöruhús, flutningsmiðlanir og umskipunarfyrirtæki (Bjarki Vigfússon, 

Haukur Már Gestsson, Þór Sigfússon, 2014, bls. 16). 

2.1. Vöxtur á markaði flutninga 
Til þess að gera grein fyrir stöðu á markaði áætlanasiglinga í dag er nauðsynlegt að útskýra 

fyrst hvað hefur leitt markaðinn í núverandi stöðu. Sögu áætlunarflutninga með gámaskipum 

er hægt að skipta í þrjú tímabil. Fyrsta tímabilið hefst við upphaf gámaflutninga árið 1956. 

Næsta tímabil nær frá miðjum tíunda áratug 20. aldar til fjárhagskreppunar 2008. Að lokum 

teygir þriðja tímabilið frá fjárhagskreppunni til dagsins í dag (Lars Jensen, 2017, bls. 18).  

Tilkoma gáma 

Fyrsta tímabilið, og jafnframt það lengsta, nær frá fyrstu gámaflutningum heimsins árið 1956, 

en á þessum tíma átti sér stað mikil naflaskoðun í allri virðiskeðju skipaflutninga (Lars Jensen, 

2017, bls. 18). Áður en gámar komu til sögunnar var allur vöruflutningur milli landa í kössum 

eða tunnum. Þetta fyrirkomulag gerði erfitt fyrir að ferma og afferma skip. Þ.a.l. var 

meðhöndlunarkostnaður einn af hæstu kostnaðarliðum flutningafyrirtækja, fyrir tíma gáma. Á 

þeim tíma er talið að flutningaskip hafi varið jafn miklum tíma í höfn og á hafi. Með tilkomu 

gáma umbyltist flutningsiðnaðurinn. Áhrifin af þeirri byltingu voru m.a. þau að þörf á 

hafnarstarfsmönnum dróst verulega saman, 19 af hverjum 20 starfsmönnum hafna urðu óþarfir 

(John Tomlinson, 2009, bls. 4). Fyrir tíma gámavæðingarinnar voru engir staðlar á stærðum 

eða verkferlum sem takmarkaði vöxt flutningafyrirtækja sökum óskilvirkni. Í lok sjöunda 

áratugarins voru 20 og 40 feta gámar, eins og þeir þekkjast í dag, teknir í notkun. (Lars Jensen, 

2017, bls. 18). 
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Úthýsing (e. outsource) framleiðslu til Asíu 

Til að byrja með var vöxtur flutningsmarkaðar drifinn áfram af gámavæðingu, en á tíunda 

áratug 20. aldar tók við annar drifkraftur sem var úthýsing (e. outsource) framleiðslu. Stór hluti 

vöruframleiðslu var fluttur til Asíu sem styrkti alþjóðavæðingu. Úthýsingin leiddi til meiri 

eftirspurnar á vörum, aukinnar framleiðslu og lengri vegalengda í flutningum. 

Framleiðsluaukningin í Asíu ýtti jafnframt undir ójafnvægi á viðskiptaleiðum. M.ö.o. að fyrir 

hverja tvo gáma sem fluttir voru til Bandaríkjanna frá Asíu var aðeins einn fluttur til baka (Lars 

Jensen, 2017, bls. 18-19). Áætlað var að hraði úthýsingar myndi fylgja hefðbundinni S-kúrfu í 

vexti. Vöxtur hennar væri því lítill til að byrja með, myndi síðan vaxa hratt, og að lokum draga 

úr vexti þar til jafnvægi væri náð. Lars Jensen reyndi að finna hámark kúrfunnar og hvenær 

henni yrði náð í rannsókn árið 2004. Niðurstöður Lars voru á þann veg að ör vöxtur úthýsingar 

myndi halda áfram til ársins 2010. Þá myndi vöxtur dragast saman vegna minnkandi drifkrafts 

úthýsingar (Lars Jensen, 2017, bls. 21). 

Offramboð flutninga 

Samhliða aukinni framleiðslu í Asíu tók alþjóðleg burðargeta gámaskipa að vaxa hratt á 

árunum 1980-2005, og jókst hraðar en alþjóðleg eftirspurn. Á þessu tímabili óx alþjóðleg 

eftirspurn um 8% árlega á meðan alþjóðleg burðargeta óx um 11%, eða um þremur 

prósentustigum meira. Þessi mikli vöxtur gerði það að verkum að burðargetan þrettánfaldaðist 

á þessum tíma, eða varð 110% meiri en þörf var á. Slíkum vexti á burðargetu var erfitt að 

viðhalda til lengri tíma, gámavæðingin var gengin yfir og úthýsing framleiðslu var orðin aðal 

drifkraftur á vexti flutningsmarkaðar (Lars Jensen, 2017, bls. 19). Skipaflutningar voru að 

komast að síðasta hluta vaxtartímabils, „Þroski“. Á því skeiði var vöxtur atvinnugreinarinnar 

minni en áður, því þurftu fyrirtæki að breyta aðgerðaráætlunum sínum og aðlagast breyttum 

forsendum. Áherslan var þá færð á skilvirkni í rekstri fyrirtækisins. Flutningafyrirtæki áttuðu 

sig ekki á þessum breytingum í atvinnugreininni og héldu í sömu vaxtavæntingar í 

fjárfestingum sínum (Lars Jensen, 2017, bls. 21). Á árunum 2006-2008 var auðvelt að verða 

sér út um fjármagn og flutningafyrirtæki fóru að kaupa stærri skip en áður. Búið var að panta 

skip sem samsvöruðu 50% stækkun á skipaflota heimsins (Lars Jensen, 2017, bls. 21). Þessi 

aukning í burðargetu varð til þess að mikið offramboð á flutningsgetu var á markaði. 

Offramboð var ekki ákjósanlegt ástand á markaði þegar fjármálakreppan árið 2008 skall á um 

heim allan og hafði mikil áhrif á vöruflutninga af öllu tagi. Í fyrsta sinn í sögu gámaflutninga 

dró úr eftirspurn flutninga. Samdrátturinn var meira en 10% af fjölda gáma í alþjóðaflutningum. 
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Þessi óvænti eftirspurnarskellur ofan á offramboð flutningsgetu leiddi til þess að 

flutningafyrirtæki þurftu að láta um 10-12% af gámaskipum standa verkefnalaus. Afleiðingar 

kreppunnar komu á meira jafnvægi og stöðugleika milli framboðs og eftirspurnar. Snemma á 

árinu 2010 byrjaði atvinnugreinin, sem og markaðir heimsins, að taka við sér. Eftirspurn 

gámaflutninga tók að aukast á nýjan leik og verkefnalausum skipum fækkaði ört (Lars Jensen, 

2017, bls. 22). Þó að flutningafyrirtæki væru byrjuð að nýta verkefnalausu skipin á nýjan leik, 

var enn erfitt að fylla flutningaskip og hámarka nýtingu þeirra. Á sama tíma fór olíuverð að 

hækka sem þvingaði fyrirtækin til þess að leita nýrra leiða til að draga úr kostnaði. Svarið var 

að draga úr hraða skipanna. Með því tókst flutningafyrirtækjum að draga úr olíunotkun, draga 

úr framboði og þar með nýta flutningsgetu skipanna betur (Lars Jensen, 2017, bls. 23). 

Þegar markaðurinn virtist loksins vera komast í jafnvægi á milli framboðs og eftirspurnar, 

tilkynnti stærsta flutningafyrirtæki heims, Maersk Line, pöntun sína á tíu skipum með 

burðargetu uppá 18 þúsund TEU (e. Twenty-foot Equivalent Unit) með möguleika á að kaupa 

tuttugu til viðbótar (Sea News, 2011). Þessi nýju skip voru 16% stærri en þau stærstu á 

markaðnum og um 30% stærri en algengustu skipin á þessum tíma. Ástæðan fyrir þessum 

kaupum var nýting á stærðarhagkvæmni í flutningum. Aukin stærð skipa gat dregið verulega 

úr einingarkostnaði gámaflutninga, sem var helsta umhugsunarefni flutningafyrirtækja árið 

2011. Skip í þessum stærðarflokk voru líkleg til þess að lækka einingarkostnaðinn verulega og 

var útlit fyrir að Maersk Line væri að tryggja sér þægilegt samkeppnisforskot. Í framhaldi af 

tilkynningu Maersk Line pöntuðu nokkrir samkeppnisaðilar skip í sama stærðarflokki þrátt 

fyrir meðvitund um offramboð á burðargetu. Samkeppnisaðilar vildu ekki taka áhættu á að 

verða undir í samkeppni um lágan einingarkostnað þegar eftirspurn gámaflutninga myndi 

aukast á ný. Kaupin á þessum skipum hægðu því á ferlinu að ná stöðugleika á markaðnum 

(Lars Jensen, 2017, bls. 24). 

Til þess að draga úr framboði sem og kostnaði flutninga, höfðu flutningafyrirtæki áður dregið 

úr siglingahraða skipa sinna. Árið 2014 var hægsigling skipa að ná hámarki og ekki hægt að 

nýta fleiri skip með þeirri hugmyndafræði. Nýting burðargetu skipa byrjaði að dragast saman 

á nýjan leik. Flutningafyrirtæki tóku til þess að aflýsa ferðum sem höfðu slaka nýtingu á 

burðargetu. Markaðurinn byrjaði að færast í átt að jafnvægi þar til á árunum 2015-2016 þegar 

olíuverð fór að lækka. Flutningsgjald lækkaði í samræmi við olíuverð. Flutningsverð fyrir 

fullan gám frá Kína til Suður-Ameríku fór niður í 50 dollara og viðskiptaðilar í Evrópu fengu 

tilboð um að borga engin flutningsgjöld frá Kína. Þessi þróun leiddi til þess að stærstu 
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flutningsaðilar á markaðnum tóku að sameinast. Átta af tuttugu stærstu flutningafyrirtækjum 

heimsins hurfu af markaðnum sem sjálfstæð fyrirtæki. Sjö þeirra í gegnum kaup eða 

sameiningu og eitt þeirra varð gjaldþrota (Lars Jensen, 2017, bls. 25-26). 

Hagfræði skipasmíða 

Hagfræði skipasmíða (e. Shipbuilding Economics) er rannsóknargrein sem fjallar um hönnun 

skipa, siglingarhraða og aðra hluti sem viðkoma skipinu sjálfu (Goulielmos, 2018, bls. 1-2). 

Ein þeirra fjallar um mikilvægi siglingarhraða við ákvörðun um hagkvæmni á flutningaleiðum 

og stærð skipa (Wong, Hsieh, Wang, 2007). Þeir benda á að siglingarhraði hefur áhrif bæði á 

kostnað og tekjur. Aukinn hraði gerir flutningafyrirtækjum kleift að flytja fleiri vörur á gefnum 

tíma sem eykur tekjur. Þegar skip auka siglingarhraða brennir það meiri olíu sem eykur 

kostnað. Niðurstaða rannsóknarinnar er að aukinn hraði getur ekki tryggt aukinn hagnað (Wong 

o.fl, 2007). Goulielmos bendir á að sérstaklega síðan árið 2000, hefur athygli rannsóknargreina 

verið beint að hafnar hagfræði (2018, bls. 20). 

2.2.  Samskip 
Í þessum kafla verður fjallað stuttlega um Samskip og flutningaleiðir þeirra. 

Starfsemi  

Samskip hf. er næstelsta flutningafyrirtæki landsins á eftir Eimskip. Saga þess nær til ársins 

1943 en þá hét félagið Samband Line (Samskip, e.d.-a). Árið 1991 hófst starfsemi Samskip 

formlega með höfuðstöðvar sínar í Reykjavík, en þær voru síðar færðar til Hollands. Samskip 

er í dag eitt af stærri flutningafyrirtækjum Evrópu og rekur starfsstöðvar í 26 löndum í Evrópu, 

Asíu, Ástralíu, Norður- og Suður Ameríku með u.þ.b. 1700 manns í vinnu. Samskip rekur 15 

gámaskip sem flytja vörur um Ísland og á milli landa. Ásamt flutningum um heimshöfin eiga 

Samskip um 800 gámatrukka og 300 flutningabíla sem sjá um flutning á vörum innanlands. 

Samskip flytur um 850.000 gáma á hverju ári og velta um 668 milljón Evrum (Samskip, e.d.-

b). 

Flutningaleiðir Samskipa 

Flutningaleið A er núverandi flutningaleið á vegum Samskipa sem kallast Norðurleið. Leiðina 

sigla tvö skip, Arnarfell og Helgafell. Leiðin stoppar í eftirfarandi höfnum: Reykjavík – 

Grundartangi – Reykjavík – Vestmannaeyjar - Kollafjörður – Rotterdam – Cuxhaven - Varberg 
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- Aarhus - Kollafjörður - Reykjavík. Það gera átta stopp að frátöldu Reykjavík sem skipið siglir 

á 14 dögum (Samskip, e.d.-c).  

 

Mynd 1: Flutningaleið A sem er Norðurleiðin hjá Samskip 

Flutningaleið B er núverandi flutningaleið á vegum Samskipa sem kallast Suðurleið. Leiðina 

sigla tvö skip, Bláfell og Skálafell. Flutningaleið B siglir eftirfarandi leið: Reykjavík – Hull – 

Rotterdam – Hull – Reykjavík. Það gerir einungis þrjú stopp að frátöldu Reykjavík sem skipið 

siglir á 11 dögum. Suðurleiðin er þó ekki í siglingu á þessari stundu vegna kerfisbreytinga 

Samskipa vegna COVID-19, en samkvæmt viðtali við Guðmund Arnar Óskarsson er 

Suðurleiðin undir eðlilegum kringumstæðum eins og henni er lýst hér að ofan (Samskip, e.d.-

c). 

Flutningaleið	A Dagur Klukkan
Koma Þriðjudagur 07:00
Fara Þriðjudagur 19:00
Koma Þriðjudagur 21:00
Fara Miðvikudagur 06:00
Koma Miðvikudagur 08:00
Fara Miðvikudagur 19:00
Koma Fimmtudagur 03:00
Fara Fimmtudagur 08:00
Koma Föstudagur 10:00
Fara Föstudagur 21:00
Koma Sunnudagur 21:00
Fara Mánudagur 16:00
Koma Þriðjudagur 10:00
Fara Þriðjudagur 18:00
Koma Miðvikudagur 18:00
Fara Fimmtudagur 02:00
Koma Fimmtudagur 09:00
Fara Fimmtudagur 21:00
Koma Sunnudagur 01:00
Fara Sunnudagur 10:00
Koma Þriðjudagur 07:00
Fara Þriðjudagur 19:00

Reykjavík

Grundartangi

Reykjavík

Cuxhaven

Rotterdam

Kollafjörður

Vestmannaeyjar

Aarhus

Varberg

Kollafjörður

Reykjavík



8 

 

 

Mynd 2: Flutningaleið B sem er Suðurleiðin hjá Samskip. 

Vegna þess á hve margar hafnir flutningaleið A siglir þarf að gæta að uppröðun gáma í skipin. 

Raða þarf gámunum á sérstakan hátt til þess að auðvelda fermun og affermun á 

viðkomustöðum. Sumir gámar þurfa að vera tengdir rafmagni og er því raðað neðarlega. Þ.a.l. 

tekur lengri tíma að ferma og afferma skipin af þeim völdum þegar taka þarf tillit til allra 

áfangastaða. Fleiri viðkomustaðir auka flækjustig flutningaleiða, en á móti kemur bætt 

þjónustuskilyrði fyrir viðskiptavini (Guðmundur Arnar Óskarsson, Forstöðumaður í 

flutningsstjórnunardeild Samskipa, munnleg heimild, viðtal, 17. febrúar 2020). 

2.3. Íslenski flutningsmarkaðurinn 

Íslenskur markaður er fjölþættur og verða nú kynnt helstu viðskiptalönd Íslands, inn- og 

útflutningsvörur Íslands, hvaða vörur skila mestum tekjum og hvaða vörur hafa mesta 

eftirspurn.  

Inn- og útflutningsvörur Íslands  

Ísland er með útflutningsdrifið hagkerfi sem skýrist m.a. að því að landið er eyja í miðju 

Atlantshafi í mikilli fjarlægð frá mörkuðum. Þar að auki er Ísland eitt af allra fámennustu og 

strjálbýlustu ríkjum heims (Stjórnarráð Íslands, 2017, bls. 44). Vegna þessarar landfræðilegu 

sérstöðu er Ísland mjög háð loft- og sjósamgöngum. Ísland hefur þó ýmsa ákjósanlega þætti 

eins og mikilvægar náttúruauðlindir t.d. jarðvarma- og vatnsorku, mikið af ferskvatnsbirgðum, 

fiskimið og sérstök náttúrugæði fólgin í fegurð náttúrunnar. Mannfjöldi heimsins vex ört og í 

ljósi þess hefur því verið spáð að eftirspurn eftir matvælum, vatni og orkugjöfum muni fara 

vaxandi á næstu áratugum (Stjórnarráð Íslands, 2017, bls. 44).  

Dagur Klukkan
Koma Sunnudagur 21:00
Fara Miðvikudagur 22:00
Koma Sunnudagur 21:00
Fara Mánudagur 06:00
Koma Mánudagur 23:00
Fara Þriðjudagur 21:00
Koma Miðvikudagur 14:00
Fara Miðvikudagur 22:00
Koma Sunnudagur 21:00
Fara Miðvikudagur 22:00

Reykjavík

Flutningaleið	B

Hull

Rotterdam

Hull

Reykjavík
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Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands, þá eru það fiskur (sjávarafurðir) og ál (iðnaðarvörur) 

sem vega þyngst af útflutningi Íslands. Á fyrstu átta mánuðum ársins 2019 var verðmæti 

sjávarafurða og iðnaðarvara í útflutningi landsins samtals 375 milljarðar, sem er um 87% af 

heildarútflutningi þess tímabils. Það er töluvert jafnari dreifing á innflutningi. Hrá- og 

rekstrarvörur vega um 29% af heildarverðmæti innflutnings og fjárfestingarvörur um 23% 

(Hagstofa Íslands, 2019). 

Vöruviðskiptahalli 

Ísland framleiðir ekki allar þær vörur sem þeir neyta, og síðustu ár hafa innfluttar vörur verið 

verðmætari en útfluttar vörur. Þ.a.l. hefur verið til staðar vöruviðskiptahalli á Íslandi síðustu 

ár. M.ö.o. þá er neysla okkar á vörum framleiddar erlendis meiri en neysla annarra landa á 

vörum sem framleiddar eru á Íslandi, eða einfaldlega, innflutningur er meiri heldur en 

útflutningur. Upplýsingar frá Hagstofu Íslands sýna að viðskipti flutningafyrirtækja Íslands eru 

mun meiri í innflutning heldur en útflutning (Hagstofa Íslands, e.d.) 

  

Tafla 1: Helstu út- og innflutningsvörur Íslands á árunum 2018-2019 (Hagstofa Íslands, 2019). 
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Hlutfall innflutnings og útflutnings af landsframleiðslu var um 91% árið 2018 skv. 

upplýsingum Efnahags- og framfarastofnunarinnar (e. Organization for Economic Co-

operation and Development, OECD) (Stjórnarráð Íslands, e.d.-a). Þrátt fyrir að þetta hlutfall sé 

sambærilegt við mörg smærri ríki er það yfir heimsmeðaltali og meðaltali ríkja Efnahags- og 

framfarastofnunarinnar. Það var halli á vöruviðskiptajöfnuði á árinu 2018 en útfluttar vörur 

voru að verðmæti 602.102,5 ma.kr. (fob) og innfluttar vörur voru að verðmæti 779.616 ma.kr. 

(fob) (Stjórnarráð Íslands, e.d.-a). 

Viðskiptalönd Íslands 

Ísland, Noregur og Liechtenstein eru ásamt aðildarríkjum Evrópusambandsins hluti af 

Evrópska efnahagssvæðinu, betur þekkt sem EES (Stjórnarráð Íslands, e.d.-b). EES er 

frjálsverslunarsamningur sem veitir fyrirtækjum aðildarríkja heimild til að stunda starfsemi 

sína án hindrana, fólki að mennta sig og starfa í öllum ríkjum EES (Stjórnarráð Íslands, e.d.-

c). Ísland hefur að mestu leyti stundað viðskipti við lönd innan Evrópska efnahagssvæðisins 

(Hagstofa Íslands, 2020a). 

Mynd 3: Vöruflutningar til og frá íslenskum höfnum (Hagstofa Íslands, e.d.). 
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Tafla 2: Útflutningur á vörum frá Íslandi til Hollands, Bretlands, Þýskalands, Danmerkur, Færeyja og Svíþjóð í milljónum 
króna og hlutdeild þeirra landa af útflutning Íslands. (Hagstofa Íslands, 2020a). 

 

Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands fer stærsti hluti útflutnings frá Íslandi til 

Hollands. Á árinu 2019 var rúmlega 26% af heildarútflutningi Íslands fluttur til Hollands, og á 

síðastliðnum þremur árum hefur hlutdeild þeirra verið á bilinu 25-30%. Á eftir Hollandi kemur 

Bretland sem stærsti viðskiptaaðili Íslands. Rúmlega 10% af heildarútflutningi Íslands árið 

2019 var fluttur til Bretlands og síðastliðin þrjú ár hefur hlutdeild þess verið á bilinu 9-11% 

(Hagstofa Íslands, 2020a). 

Tafla 3: Innflutningur á vörum til Íslands frá Þýskalandi, Hollandi, Danmörku, Bretlandi, Svíþjóð og Færeyjum í milljónum 
króna og hlutdeild þeirra landa af innflutningi Íslands (Hagstofa Íslands, 2020b). 

 

Innflutningur kemur að mestu leyti frá Norðurlöndunum en þegar litið er til stakra landa, þá 

eru Þýskaland og Noregur að selja Íslandi mest af innfluttum vörum (Hagstofa Íslands, 2020b). 

Innflutningur frá Þýskalandi á árinu 2019 nam um 8% af heildarinnflutningi Íslands, sem er 

mest allra landa. Innflutningur virðist því mun dreifðari á milli landa en útflutningur (Hagstofa 

Íslands, 2020b). 

  

Lönd %	af	heildarútfl. Virði	útflutnings	(m.	kr.) %	af	heildarútfl. Virði	útflutnings	(m.	kr.) %	af	heildarútfl. Virði	útflutnings	(m.	kr.)

Holland	(Niðurland) 25,4% 131.784																							 30,2% 181.984																							 26,3% 168.391																							
Bretland 9,4% 48.598																										 9,9% 59.666																										 10,3% 66.335																										
Þýskaland 7,6% 39.417																										 6,0% 36.175																										 5,9% 37.918																										
Danmörk 2,4% 12.238																										 2,3% 13.669																										 2,3% 14.934																										
Færeyjar 0,7% 3.586																												 1,1% 6.461																												 0,7% 4.474																												
Svíþjóð 0,6% 2.936																												 0,5% 2.954																												 0,6% 3.757																												

Virði	útflutnings	
viðskiptalanda	(m.	kr.)
Hlutdeild	viðskiptalanda	

(%)
45,91% 49,98% 46,13%

Útflutningur	Íslands	til	Evrópuþjóða

2017 2018 2019

602.103																																																					 641.189																																																					519.612																																																					

Lönd %	af	heildarinnfl. Virði	innflutnings	(m.	kr.) %	af	heildarinnfl. Virði	innflutnings	(m.	kr.) %	af	heildarinnfl. Virði	innflutnings	(m.	kr.)
Þýskaland 10,6% 78.509																										 8,7% 72.750																										 8,3% 66.526																										
Holland	(Niðurland) 6,6% 49.249																										 6,3% 52.692																										 6,9% 55.800																										
Danmörk 6,1% 45.584																										 6,3% 52.168																										 6,6% 52.729																										
Bretland 5,8% 43.102																										 5,4% 44.790																										 6,3% 50.358																										
Svíþjóð 4,1% 30.067																										 4,3% 35.982																										 4,3% 34.417																										
Færeyjar 0,3% 2.086																												 0,3% 2.557																												 0,4% 3.121																												

Virði	innflutnings	
viðskiptalanda	(m.	kr.)
Hlutdeild	viðskiptalanda	

(%)

2017 2018 2019

Innflutningur	Íslands	frá	Evrópuþjóðum

33,53% 31,38% 32,70%

741.317																																																					 831.592																																																					 804.100																																																					
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Sérstaða Hollands 

 

Mynd 4: Þróun útflutnings frá Íslandi til helstu landa árin 2000-2014 (Haukur Viðar Guðjónsson, 2015, bls. 3). 

Hlutdeild Hollands jókst gríðarlega um árið 2006 og tók þá fram úr Bretlandi, sem hefur verið 

helsti útflutningsmarkaður Íslands sögulega. Þó stór hluti útflutnings fari til Hollands eru þeir 

sjálfir ekki að nýta nema brot af honum. Í Rotterdam er að finna eina stærstu umskipunarhöfn 

í heimi og virkar þannig sem millilendingarstaður margra landa sem sækjast í fisk eða ál frá 

Íslandi. Þ.a.l. er líklegt að myndin gefi ranga mynd af útflutningstölum (Haukur Viðar 

Guðjónsson, 2015, bls. 3). 
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3.  Staða þekkingar 
Ekki voru margar rannsóknir að finna sem sneru að viðfangsefni þessarar rannsóknar, 

kostnaðargreiningu ólíkra flutningaleiða. Þær rannsóknir sem voru að finna snerust m.a. að 

olíukostnaði, ytri aðstæðum eða voru byggðar á flóknum diffrunarmódelum. Ástæða skorts á 

slíkri kostnaðargreiningu er líklega sú að kostnaðargögn er erfitt að finna (Goulielmos, 2018, 

bls. 2) (Poćuća, 2005, bls. 1). Ef þær hafa verið framkvæmdar, getur verið að það hafi verið 

gert af flutningafyrirtækjunum og þ.a.l. ekki aðgengilegar. Hér verður farið yfir þær rannsóknir 

og greinar sem hafa tengingu við kostnaðargreiningu höfunda. 

3.1. Kostnaðargögn 
Alexandros M. Guolielmos talar um hversu erfitt er að koma höndum á raunveruleg 

kostnaðargögn vegna þess hve treg flutningafyrirtækin eru að deila þeim gögnum með 

rannsakendum (2018, bls. 2). Goulielmos bendir hins vegar á að ýmsir hlutir hafi breyst sem 

hefur auðveldað aðgengi að upplýsingum. Í dag eru fleiri stofnanir til staðar sem halda utan um 

alls konar gögn tengd flutningum, t.d. Marine Trafficker, einnig eru tímarit sem birta greinar 

um flutningsiðnaðinn og fjöldi ráðstefna eru haldnar um flutningsiðnaðinn (Goulielmos, 2018, 

bls. 2). Í rannsókn Poćuća frá árinu 2005 er markmiðið að greina daglegan kostnað 

flutningaskipa (Poćuća, 2005). Poćuća tekur til greina mismunandi gerðir skipa, t.d. 

olíuflutningaskip, stórflutningaskip eða gámaflutningaskip. Eitt það fyrsta sem höfundur tekur 

fram er hversu erfitt er að nálgast raunveruleg gögn um kostnað flutningafyrirtækja sökum þess 

að flutningafyrirtæki álíta kostnaðargögn sitt mesta rekstrarleyndarmál (Poćuća, 2005, bls. 1). 

Vegna erfiðleika með að finna gögn eru flest gagnasöfn og rannsóknir um kostnað 

flutningaskipa byggðar á daglegum föstum kostnaði skipa, eða föstum kostnaði fyrir hvern túr 

(Poćuća, 2005, bls. 8). Túr er skilgreindur sem ein hringferð fyrir skip, m.ö.o. þegar skip leggur 

af stað úr höfn og það kemur aftur í sömu höfn. 

3.2. Samband olíunotkun og siglingarhraða 
Í grein Meyer, Stahlbock og Voss frá árinu 2012 gera þeir grein fyrir fylgni á milli 

olíukostnaðar og hraða skipa en mikilvægt er að gera sér grein fyrir sambandi þessara þátta. 

Hraði skipa er mældur í hnútum á klukkustund sem er mælieining á hve margar sjómílur skipið 

siglir á klukkustund. Ein sjómíla er um 1,85 kílómetrar. Eyðsla á olíu á lágum hraða er næstum 

fastur þegar siglt er á milli 1–10 hnúta hraða, m.ö.o. þá brennir skip svipuðu magni af olíu með 

því að sigla á t.d. 4 eða 10 hnúta hraða. Á hærri siglingarhraða vex olíuneysla skipa 
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stigmagnandi. Ástæðan fyrir þessari aukningu í olíuneyslu er að stórum hluta tilkomin vegna 

aukinnar vatnsmótstöðu sjávar á auknum siglingarhraða (Meyer, Stahlbock, Voss, 2012). 

 

 

Mynd 3: Fylgni milli hraða skipa og olíueyðslu. Gögnin eru fengin frá skipi í stærðinni 8.000 TEU (Voss, 2012). 

Þessi grein veitir góða innsýn í olíukostnað skipa og sýnir hvernig hann vex eftir því sem 

siglingarhraðinn eykst. Ekki verður notast beint við þessa grein við útreikning á olíukostnaði í 

þessari rannsókn. 

3.3. Útreikningur á olíunotkun 
Í grein Stephan Carey lýsir hann SFC aðferðinni fyrir útreikning á olíukostnaði. SFC aðferðin 

skiptist í þrjú skref. 

1. SFC er eining gefin sem eyðsla á olíu í grömmum á kílówatt notkun á klukkustund 

(kg/kW/klst). Til þess að beita SFC aðferðinni hefði þurft upplýsingar varðandi kílówatt 

(kW) notkun 1.000 TEU skipa á meðalhraða skipsins. Þegar SFC er margfaldað með 

kW fæst magn olíu sem skip notar á klukkustund. 

 

2. Næst er vegalengd túrsins í sjómílum deilt með meðalhraða siglingarinnar. Þá fæst 

hversu margir klukkutímar skipið er á siglingu. 

 

3. Þegar klukkutímafjöldi siglingar er margfaldaður með olíunotkun á klukkustund fæst 

heildar olíunotkun skipsins í túrnum (Stephan Carey, 2017). 
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Grein Stephan Carey gefur góða hugmynd af því hvernig er hægt að reikna olíukostnað. Til 

þess að beita SFC aðferðinni hefðu höfundar þurft aðgang að nákvæmum og góðum 

upplýsingum sem eru ekki til staðar án hjálpar flutningafyrirtækja. Þ.a.l. verður ekki notast við 

SFC aðferðina við útreikning á olíukostnaði í þessari rannsókn. 

3.4. Maritime Economics 
Martin Stopford er með doktorsgráðu í hagfræði frá háskólanum í London og hefur starfað sem 

kennari, rithöfundur, upplýsingaveitandi og viðskiptastjóri. Stopford hefur verið viðloðandi 

flutningageirann síðan 1971 þegar hann starfaði fyrir Maritime Transport Research. Síðan 

hefur Stopford unnið sér gott orðspor innan flutningastarfseminnar þ.á.m. fengið 

lífstíðarverðlaun (e. Lifetime Achievement Award) Loyds á heimsflutninga verðlaununum árið 

2009. Martin Stopford hefur á sínum ferli verið talinn einn fremsti hagfræðingur í flutningum 

í heiminum (Wikipedia, 2020a). Í bók hans, Maritime Economics, kemur fram að ekki er til 

nein alþjóðlega samþykkt, stöðluð, aðferð til þess að greina kostnað flutningaskipa (2009, bls. 

221.). Stopford setur þó fram jöfnu sem kostnaðarmódel sem inniheldur rekstrarkostnað, 

reglubundinn viðhaldskostnað, ferðakostnað, fjármagnskostnað og meðhöndlunarkostnað sem 

er síðan deilt með þyngd á fullfermdu flutningaskipi (2009, bls. 223). Notast verður við 

kostnaðarmódel Martin Stopford í þessari rannsókn og verður farið ítarlega yfir 

kostnaðarmódelið í kafla 5. 
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4.  Aðferðafræði 
Rannsóknin í þessari BSc. ritgerð er fólgin í hagrænni kostnaðargreingu á þremur ólíkum 

flutningaleiðum. Höfundar studdust við kostnaðarmódel Martin Stopfords úr Maritime 

Economics við kostnaðargreiningu og framsetningu á niðurstöðum. Flutningaleið A og 

flutningaleið B eru núverandi siglingarleiðir Samskips og flutningaleið C er hönnuð af 

höfundum með markmið um einföldun á flutningakerfi Samskips til að draga úr 

flutningskostnaði. Flutningaleið C á að taka við af flutningaleiðum A og B. 

4.1. Aðferðafræði rannsóknar 
Höfundar kusu að beita samanburðar aðferðafræði við rannsókn ritgerðarinnar, í formi 

kostnaðar samanburðargreiningar (e. Comparative Cost Analysis). Samanburðarrannsókn er 

notuð til að bera saman tvö eða fleiri lík fyrirbæri eins og t.d. lönd, skóla, hverfi eða fyrirtæki. 

Samanburðarrannsókn leiðir í ljós bæði líkindi og ólíkindi á milli viðfangsefna. 

Samanburðarrannsóknir eru ákjósanlegar að því leyti hversu fjölhæfar þær eru en eru jafnframt 

gagnrýndar fyrir ósamræmi (Wikipedia, 2020b). Kostnaðar samanburður flutningaleiðanna var 

besta leiðin að mati höfunda til þess að svara rannsóknarspurningum ritgerðarinnar. Það er 

engin ein aðferðafræði sem sker sig úr og sem hægt er að nota til þess að ná yfir allt 

viðfangsefnið og því verður notast við samanburðarrannsókn sem nær bæði til eigindlegra og 

megindlegra þátta. Megindleg aðferðafræði notast við tölfræðilega úrvinnslu á tölulegum 

gögnum. Skoðuð eru gögn um ákveðin hóp og ályktanir dregnar um það þýði sem hópurinn 

tilheyrir (USC Libraries, 2020). Eigindleg aðferðafræði getur verið í formi viðtals, athugun á 

hegðun fólks í ólíkum aðstæðum, skoðun á dæmisögum eða öðrum fyrirliggjandi gögnum. 

Slíkar rannsóknir eru gagnlegar fyrir rannsakendur sem vilja skilja hegðun og skoðanir 

markhóps betur (Adi Bhat, e.d.).  

Eigindlega aðferðafræðin við öflun gagna fólst í hálfopnum viðtölum við aðila innan 

flutningafyrirtækja (Adi Bhat, e.d.). Hálfopin viðtöl fela í sér að rannsakendur spyrja spurninga 

og síðan framhaldsspurninga eftir svörum viðmælenda. Með þessum hætti fást bæði 

upplýsingar sem rannsakendur voru að leitast eftir, sem og aðrar upplýsingar um viðfangsefni 

sem viðmælandi telur mikilvæg fyrir rannsóknina (Cohen, Crabtree, 2006). Þrjú viðtöl voru 

tekin í gegnum fjarskiptabúnað sökum samkomubanns vegna COVID-19, eitt viðtal var tekið 

í persónu í höfuðstöðvum Samskipa fyrir samkomubannið. Aðilarnir sem teknir voru í viðtal 

hafa allir starfað innan flutningafyrirtækja og starfa þrír þar enn. Viðmælendur voru spurðir 
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spurninga um sérsvið þeirra innan flutningafyrirtækja með það að leiðarljósi að finna út 

raunverulegan kostnað flutningafyrirtækja. Viðmælendur voru valdir með miðuðu úrtaki (e. 

Purposive Sampling) vegna sérþekkingar þeirra á þeim kostnaðarliðum sem erfitt var að finna 

upplýsingar um á netinu (Tongco, 2007). Þeir kostnaðarliðir voru áhafnarkostnaður, 

birgðakostnaður og olíukostnaður gámaflutningaskipa af stærðinni 1.000 TEU.  

Tveimur af fjórum viðmælendum var í fyrstu sendur tölvupóstur þar sem beðið var um viðtal. 

Báðir viðmælendur voru tilbúnir til þess. Seinni tveir viðmælendurnir gáfu höfundum leyfi til 

þess að hafa samband eftir að einn af fyrri viðmælendum hafði kannað áhuga þeirra á viðtali. 

Rannsakendur höfðu ákveðið nokkrar spurningar fyrir viðtalið en vegna ólíkrar sérþekkingar 

viðmælenda voru hannaðar spurningar fyrir hvert og eitt viðtal . Spurningarnar sneru bæði að 

kostnaði og verkferlum um borð í skipum. Í upphafi hvers viðtals var rannsókn ritgerðarinnar 

útskýrð og fengið samþykki þeirra til þess að nafngreina þá. Það er skoðun höfunda að allir 

viðmælendur hafi aukið þekkingu rannsakenda á viðfangsefninu, sem og veitt áreiðanleg 

kostnaðargögn. Fyrirhugað var að taka fleiri viðtöl en samkomubann vegna COVID-19 gerði 

rannsakendum erfitt fyrir að komast í samband við fleiri viðmælendur.  

Höfundar treysta þeim upplýsingum sem viðmælendur veittu vegna stöðu þeirra innan 

flutningafyrirtækjanna. Kostnaðarupplýsingar voru færðar inn í Excel skjal þar sem öll 

kostnaðargögn voru sett upp skipulega. Eigindleg aðferðafræði var einnig notuð við öflun 

fyrirliggjandi gagna. Fyrirliggjandi gögn fengust ýmist úr rannsóknum, skýrslum 

flutningafyrirtækja og bókum um flutningafyrirtæki (Abi Bhat, e.d.). Þegar ákvörðun var tekin 

um notkun á fyrirliggjandi gögnum var tenging þeirra við eiginleika rannsóknarinnar í forgangi. 

Vegna erfiðleika um að finna gögn með svipaða eiginleika neyddust rannsakendur til þess að 

nota það sem var í boði.  

Megindlegri aðferðafræði var beitt við úrvinnslu kostnaðargagna. Kostnaðarmódel Stopford er 

megindlegt í eðli sínu þar sem það skýrir kostnað flutningafyrirtækja á tölulegum grundvelli. 

Öll kostnaðargögn voru leiðrétt fyrir verðbólgu og reiknuð í íslenskum krónum með genginu 

130 krónur fyrir hvern dollara (130 ISK / $) og 135 krónur fyrir hverja evru (135 ISK / €) (USC 

Libraries, 2020.). Meðaltal hífingargjalda 10 ólíkra hafna innan Evrópu var notað sem 

hífingargjald viðkomuhafna flutningaleiðanna. Þá voru gögn aðlöguð að eiginleikum hverrar 

flutningaleiðar m.t.t. stærð skipa, fjölda hafnarstoppa, lengd siglingar og fjölda skipa. 

Aðferðafræði samanburðarrannsóknar er notuð við framsetningu á niðurstöðum 
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greiningarinnar. Þá eru kostnaðargögn flutningaleiðanna borin saman og farið yfir líka og ólíka 

þætti (Wikipedia, 2020b)  

Þau gögn sem notuð eru í kostnaðargreiningunni eru fengin með eigindlegri aðferðafræði en 

við úrvinnslu þeirra er beitt megindlegri aðferðafræði. Við framsetningu á niðurstöðum var 

notað samanburðar aðferðafræði. 

Við útreikning á prósentum í kostnaðargreiningu er notast við jöfnuna: 

𝑋 − 𝑌
𝑋 = 𝑃𝑟ó𝑠𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚𝑢𝑛𝑢𝑟	á	𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖	𝑋	𝑜𝑔	𝑌 

4.2. Gagnaöflun 
Úr Maritime Economics nota höfundar kostnaðargögn um rekstarkostnað (venjulegt viðhald, 

tryggingar og almennan kostnað) og reglubundið viðhald (Stopford, 2009). Kostnaðargögn um 

rekstrarkostnað (áhafnarkostnað) voru fengin frá Ingimari Friðbjörnssyni, fyrrverandi 

yfirstýrimanns Eimskips, í viðtali í gegnum fjarfundabúnað vegna COVID-19. Ingimar sagði 

okkur til um hefðbundin laun starfsmanna um borð í skipum (Ingimar Finnbjörnsson, fyrrum 

yfirstýrimaður hjá Eimskip, munnleg heimild, viðtal, 27. mars 2020). Upplýsingar um 

rekstarkostnað (birgðir) voru fengnar frá Kristjáni Erni Fredriksen, bryta hjá Eimskip, í viðtali 

gegnum fjarfundabúnað vegna COVID-19. Kristján sagði okkur hefðbundinn birgðakostnað 

fyrir hvern túr og hvaða hluta birgða starfsmenn borga fyrir. (Kristján Örn Frediriksen, bryti 

hjá Eimskip, munnleg heimild, viðtal, 8. apríl 2020). Upplýsingar varðandi ferðakostnað 

flutningaskipa voru fengnar frá Blæng Blængssyni, rekstrarstjóra Samskip, í óformlegu viðtali 

í gegnum síma. Blængur sagði okkur frá meðalolíunotkun flutningaskipa í túrum til Evrópu 

(Blængur Blængsson, rekstrarstjóri Samskip, munnleg heimild, símtal, 28. febrúar 2020). 

Upplýsingar um hafnargjöld ólíkra hafna voru fengin af viðeigandi heimasíðum hafna sem 

flutningaleiðirnar koma til (General Terms and Conditions including Port Tariffs, 2020) 

(Principal Rates and Charges and Standard terms of Conditions of Trade, 2020) (Gjaldskrá 

Faxaflóahafna, 2020) (Vestmannaeyjabær, 2019) (Port Tariff for Ports Managed by Cuxhaven, 

2020) (Safmarine, 2019) (Niedersachsen, 2020). Kostnaðargögn um fjármagnskostnað voru 

tekin úr skýrslu frá einu stærsta leigufyrirtæki flutningaskipa í heimi, BRS Group. Þar notuðu 

höfundar leiguverð á flutningaskipum til að fá hugmynd um fjármagnskostnað flutningaskipa 

(BRS Group, 2019). Kostnaðargögn um meðhöndlunarkostnað (hífingargjöld) voru fengin úr 
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grein sem tilgreinir þjónustugjöld 10 ólíkra hafna innan Evrópu. Höfundar notuðu meðaltal 

þess kostnaðar við áætlun um hífingargjöld innan Evrópu (Containerships Group, 2017). 

Skilgreining á kostnaðarmódeli 

Það kostnaðarmódel sem notast er við í rannsókninni er fengið úr bókinni Maritime Economics 

eftir Martin Stopford.  

𝐾 =
𝑅𝐾 + 𝑅𝑉 + 𝐹𝐾 + 𝐹𝑀𝐾 +𝑀𝐾

𝐷𝑊𝑇 	

(Stopford, 2009, bls. 223) 

• RK táknar rekstrarkostnaður á ári. 

• RV táknar reglubundinn viðhaldskostnaður á ári. 

• FK táknar ferðakostnað á ári. 

• FMK er fjármagnskostnaður á ári. 

• MK er meðhöndlunarkostnaður á ári  

• DWT (e. Dead Weight Tonage) er þyngd flutningaskipsins þegar skipið er fullfermt. 

Módelið að ofan sýnir fimm stærstu kostnaðarliði flutningafyrirtækja. Í niðurstöðum kostnaðar 

samanburðar skipta höfundar út DWT fyrir flutningsgetu flutningaskipa. Ástæðan er að 

flutningsgeta frekar en þyngd gefur meira lýsandi niðurstöður fyrir ábata á bak við 

flutningaleiðirnar að mati höfunda. Einingin sem rannsakendur nota fyrir flutningsgetu er 

„Flutt TEU á ári “. Jafnan verður því í framhaldi ritgerðarinnar: 

𝐾 = =>?=@?A>?AB>?B>
ACDEE	FGH	á	áIJ

	  

 

𝑅𝐾 = Á𝑘 + 𝐵 + 𝑉 + 𝑇 + 𝐴	
(Stopford, 2009, bls. 226) 

 
• Ák táknar áhafnarkostnað. 

• B táknar birgðakostnað. 

• V táknar almennan viðhaldskostnað. 

• T táknar tryggingarkostnað. 

• A táknar almennan kostnað. 
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Jafnan að ofan sýnir rekstrarkostnað flutningafyrirtækja í fimm liðum. 

𝐹𝐾 = 𝐸 + 𝐻 + 𝑆	
(Stopford, 2009, bls. 233) 

• E táknar eldsneytiskostnað. 

• H táknar hafnargjöld. 

• S táknar skurðargjöld. 

Jafnan að ofan sýnir ferðakostnað flutningafyrirtækja í þremur liðum. Skurðargjöld verða þó 

ekki tekin fyrir í niðurstöðum vegna þess að rannsakendur gera ráð fyrir því að ekki verði siglt 

í gegnum neina skurði. 

𝑀𝐾 = 𝐹 + 𝐴𝐹 + 𝐾	
(Stopford, 2009, bls. 236). 

• F táknar fermunarkostnað. 

• AF táknar affermunarkostnað. 

• K táknar kröfur á farm. 

Fermunar- og affermunarkostnað greina rannsakendur sem hífingarkostnað. Kröfur á farm er 

kostnaður sem er breytilegur eftir farmi. Rannsakendur gera ráð fyrir að flutningaleiðirnar muni 

flytja einsleitan farm og því muni kröfur á farm ekki hafa áhrif á niðurstöður 

kostnaðargreiningar. 

4.3. Flutningaleiðir 
Kynntar voru 2 flutningaleiðir í kafla 2.3 (bls. 12-13), leið A og leið B. Höfundar hafa hannað 

nýja flutningaleið sem stoppar í færri höfnum á erlendri grundu og siglir fleiri túra á ári. 

Flutningaleið C er nýtt flutningakerfi sem höfundar hafa sett upp. Það flutningakerfi er ekki 

notað af neinu flutningafyrirtæki eins og staðan er í dag. Í því er siglt eftirfarandi leið: 

Reykjavík – Grundartangi – Reykjavík - Vestmannaeyjar – Hull – Rotterdam – Reykjavík. Sú 

leið tekur níu daga og er því að stytta ferðina um fimm daga miðað við flutningaleið A. Þetta 

kerfi uppfyllir ekki sömu þjónustuskilyrði og flutningaleið A þar sem úrval áfangastaða hefur 

minnkað. Á móti mun flutningaleið C bæta þjónustustig með auknum fjölda flutninga á ári. 

Flutningakerfi innan meginlands Evrópu frá Rotterdam í Hollandi er til staðar sem býður uppá 
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flutning milli landa með minni skipum, bílferðum og lestum. Því er hægt að koma vörum áleiðis 

með mörgum leiðum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4: Flutningaleið C sem höfundar bjuggu til. Skipin ganga í hring þessar leiðir og þarf fjögur skip til þess að það gangi 
upp. 

Við ákvörðun á áfangastöðum í flutningaleið C skoðuðu höfundar helstu út- og 

innflutningsvörur Íslands og helstu viðskiptalönd Íslands í flutningum. Höfundar ákváðu að 

leiðin stoppi einungis tvisvar í viku í Grundartanga og Vestmannaeyjum en þrisvar í viku í Hull 

og Rotterdam. Það er gert til þess að græða smá tíma og telja höfundar einnig að það sé ekki 

þörf á að stoppa oftar í viku í Grundartanga og Vestmannaeyjum. Samskip hefur þjónustað 

álverið í Grundartanga og telja höfundar að það sé mikilvægt að halda því áfram vegna þess að 

ál er ein af stærstu útflutningsvörum Íslands eins og kemur fram í Töflu 1 (bls. 7). Höfundar 

halda Vestmannaeyjum inni í siglingaráætlun til þess að sækja sjávarafurðir til útflutnings. 

Sjávarafurðir eru næst stærsta útflutningsvara Íslands eins og sést í Töflu 1 (bls. 7), þ.a.l. 

ákváðu höfundar að viðkoma í Vestmannaeyjum á útleið væri mikilvæg. Holland er stærsta 

viðskiptaland Íslands í útflutningi eins og sést í Töflu 2 (bls. 9). Það er því nauðsynlegt að halda 

áfram að sigla til Hollands, nánar tiltekið Rotterdam. Bretland er næst stærst þegar kemur að 

útflutningi frá Íslandi (Tafla 2, bls. 9), þ.a.l. meta höfundar að Hull sé mikilvægt stopp í 

flutningaleið C. 

Áfangastaðir voru ákveðnir út frá útflutningstölunum vegna þess að innflutningur hefur jafnari 

dreifingu á milli fleiri landa (Tafla 3, bls. 9). Þ.a.l. meta höfundar að það sé betra að safna 

innfluttum vörum til Rotterdam og Hull í stað þess að sigla á fleiri hafnir. Rotterdam er ein 

stærsta umskipunarhöfn í heimi og þangað eru reglulegar ferðir frá flestum löndum heimsins. 
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Hægt er að færa rök fyrir því að sigla til Þýskalands þar sem stór hluti af innflutningi Íslands 

kemur þaðan. Höfundar tóku ákvörðun um að Bretland væri betri kostur í ljósi þess að þangað 

fer mikið af ferskum sjávarafurðum sem vegur mikið í útflutningi Íslands. 

Yfirlit flutningaleiða 

Tafla 4: Borið er saman einkenni flutningaleiðanna þriggja. 

 

Flutningaleiðirnar eru ólíkar á mörgum sviðum en höfundar gera ráð fyrir einsleitum skipum í 

öllum flutningaleiðum, gámaskip í stærðinni 1.000 TEU, með jafn stóra áhöfn og sömu kröfur 

um birgðir um borð.  

Flutningaleiðir Leið	A Leið	B Leið	C

Fjöldi	skipa 2																												 2																												 4																												
Fjöldi	túra	á	ári 48																									 48																									 144																							
Fjöldi	hafnarstoppa 8																												 3																												 4																												
Siglingartími	(Dagar) 14																									 11																									 9																												
Siglingartími	(Klst) 232																							 224																							 166																							
Meðal	siglingarhraði	(Hnútar) 11																									 15																									 15																									
Burðargeta	á	skip	(TEU) 1.000																			 1.000																			 1.000																			
Flutningageta	á	túr	(Gámar) 2.000																			 2.000																			 2.000																			
Flutningageta	á	ári	(Gámar) 96.000																	 96.000																	 288.000															
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Mynd 5: Flutningaleið A. 

Hér er sýnd flutningaleið A á mynd með þeim viðkomustöðum sem sýndir eru á Mynd 1 (bls. 

7). Dökkbláa línan sýnir útleið flutningaleiðar A og sú ljósbláa táknar heimleið. 

 

Mynd 6: Flutningaleið B. 
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Hér er sýnd flutningaleið B á mynd með þeim viðkomustöðum sem sýndir eru á Mynd 2 (bls. 

8). Dökkbláa línan sýnir útleið flutningaleiðar B og sú ljósbláa táknar heimleið. 

 

Mynd 7: Flutningaleið C. 

Hér er sýnd flutningaleið C á mynd með þeim viðkomustöðum sem sýndir eru á Mynd 6 (bls. 

22). Dökkbláa línan sýnir útleið flutningaleiðar C og sú ljósbláa táknar heimleið. 
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5.  Kostnaðarmódel Martin Stopford 

Fylgt verður kostnaðarmódeli sem sett er fram í þriðju útgáfu af bókinni Maritime Economics 

eftir Martion Stopford. Maritime Economics brýtur kostnað flutningafyrirtækja í fimm 

meginþætti. Kostnaðurinn sem flutningafyrirtæki þurfa standa undir er rekstrarkostnaður (e. 

Operational Cost), reglubundið viðhald (e. Periodic Maintenance), ferðakostnaður (e. Voyage 

Cost), fjármagnskostnaður (e. Capital Cost) og meðhöndlunarkostnaður farms (e. Cargo 

Handling Cost). 

5.1. Kostnaðarliðir 
Rekstrarkostnaður samanstendur af kostnaði sem viðkemur daglegum rekstri skipa eins og t.d. 

launakostnaði, tryggingum, venjulegu viðhaldi og fleiru. Reglubundið viðhald er ekki það sama 

og venjulegt viðhald. Venjulegt viðhald á sér stað á hverjum degi í siglingum en reglubundið 

viðhald eru skoðanir á nokkurra ára fresti. Undir reglubundið viðhald telst kostnaður sem fellur 

til þegar skip er tekið á land fyrir stærri viðgerðir og skoðanir. Skoðanir og viðhald af þessu 

tagi kallast að setja skip í þurrkví, eða slipp. Ferðakostnaður er breytilegur kostnaður sem getur 

verið ólíkur fyrir hverja ferð sem skipið fer í. Undir ferðakostnað fellur m.a. olíukostnaður og 

hafnargjöld. Fjármagnskostnaður fer eftir því hvernig skip eru fjármögnuð. Undir þennan 

kostnaðarlið falla vaxtagjöld, afborganir af höfuðstól o.fl. Meðhöndlunarkostnaður farms er 

kostnaðurinn við að ferma og afferma skipin, sem er að mestu tilkominn vegna hífingargjalda. 

Þessi kostnaður er töluvert hærri fyrir gámaflutninga heldur en stórflutninga (Stopford, 2009, 

bls. 221). Kostnaður er summa allra þessa liða, sem síðan er deilt með heildar flutningsgetu 

siglingarleiða, mæld í TEU (e. Twenty-foot Equivalent Unit), á ári. TEU er mælieining yfir 

hversu mörgum 20 feta gámum er hægt að koma um borð í skip (Alex Pappas, 2011). 

 

𝐾 =
𝑅𝐾 + 𝑅𝑉 + 𝐹𝐾 + 𝐹𝑀𝐾 +𝑀𝐾

𝐹𝑙𝑢𝑡𝑡	𝑇𝐸𝑈	á	á𝑟𝑖 	

(Stopford, 2009, bls. 223) 

Jafnan gefur til kynna að hægt sé að draga úr kostnað með notkun stærri skipa, svo lengi sem 

flutningsgeta skipa sé fullnýtt. Það fylgja því þó einhverjir ókostir að nota stærri skip. Sumar 

hafnir eru ekki byggðar til þess að taka á móti stórum skipum sem takmarkar möguleika í 

skipulagningu flutningafyrirtækja. Íslensk flutningafyrirtæki hafa ekki ástæðu til þess að 
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stækka sín skip í þeim tilgangi að lækka kostnað (Guðmundur Arnar Óskarsson, 

Forstöðumaður í flutningsstjórnunardeild Samskipa, munnleg heimild, viðtal, 17. febrúar 

2020). Guðmundur Arnar sagði okkur að skip á vegum Samskip séu sjaldnast fullfermd hvort 

sem á við um inn- eða útflutning. Hann tekur þó fram að skipin séu vel nýtt en útflutningur 

Íslands sé einfaldlega ekki nægilega mikill til að réttlæta kaup á stórum flutningaskipum. 

 

Mynd 8: Myndin sýnir skalahagkvæmni flutningaskipa (Stopford, 2009, bls. 224). 

Hér má sjá mynd úr bókinni Maritime Economics, sem sýnir hvernig aukin stærð skipa dregur 

úr einingarkostnaði. Heildarkostnaður er meiri fyrir stærri skip, skalahagkvæmin vinnur þó 

með stærri skipum sem gerir einingarkostnað lægri (Stopford, 2009, bls. 224) 

Þegar summa allra kostnaðarliða er tekin saman fæst heildarkostnaður við gámaflutninga. 

Kostnaðurinn er þó í eðli sínu óstöðugur og veltur á ýmsum þáttum sem eru óháðir ákvörðunum 

flutningafyrirtækja. Þættir eins og olíuverð, kjarasamningar starfsmanna, sveiflur í hagkerfum 

heimsins og breytingar í vaxtastigi hafa mikil áhrif á kostnað flutningafyrirtækja. Þessar breytur 

munu þó ekki skipta sköpum í þessari kostnaðargreiningu vegna þess að þær leiðir sem bornar 

eru saman hafa einsleit skip. Gert er ráð fyrir að áhafnir um borð hafi sömu launakröfur, 

olíuverð er það sama fyrir öll skip í öllum flutningaleiðum, sveiflur í hagkerfum heimsins hafi 

samskonar áhrif á allar flutningaleiðir og vaxtastig lána eru eins fyrir öll skipin. Þessar breytur 

munu því ekki breyta niðurstöðum þessarar greiningar. Það er engu að síður mikilvægt að gera 

sér grein fyrir því að kostnaðargreining getur leitt af sér mismunandi niðurstöður, ef þær eru 
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framkvæmdar á ólíkum tíma. Í næstu köflum verður farið nánar í uppsetningu á hverjum 

kostnaðarlið fyrir sig (Stopford, 2009, bls. 221). 

5.2. Rekstrarkostnaður 
Rekstrarkostnaður felur í sér allan þann 

kostnað sem fellur til við daglegan 

rekstur fyrirtækisins. Kostnaðarliðurinn 

skiptist í fimm hluta: áhafnarkostnað, 

birgðir, venjulegt viðhald, tryggingar og 

almennan kostnað (Stopford, 2009, bls. 

226). Rekstarkostnaður er samkvæmt 

Maritime Economics um 14% af 

heildarkostnaði skipa en er breytilegur 

kostnaður, m.ö.o. ef flutningafyrirtæki 

stöðva flutning er kostnaðurinn enginn. 

Rekstrarkostnaður er fyrsti stóri 

kostnaðarliðurinn í módeli Martin 

Stopfords (Stopford, 2009, bls. 226). 

Mynd 9: Rekstrarkostnað flutningaskipa eftir aldri (Stopford, 2009, bls. 228.) 
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Áhafnarkostnaður 

Áhafnarkostnaður eru laun sem greidd eru til áhafnar ásamt lífeyrisgreiðslum. 

Áhafnarkostnaður er breytilegur á milli 

skipa og ræðst m.a. af stærð og aldri skipa, 

og þjóðerni áhafnar. Stærri skip og eldri skip 

þurfa að öðru óbreyttu stærri áhöfn. Í 

nýlegum skipum hafa mörg kerfi verið gerð 

sjálfvirk, kerfi sem áður þurftu umsjón 

starfsmanns á öllum tímum. Framfarir í 

þróun skynjara hafa gert eftirlitskerfi um 

borð traustari og því ekki gerð krafa um að 

hafa starfsmann á vakt í vélarrýminu um nótt 

(Stopford, 2009, bls. 226-229). 

Snemma á sjötta áratugnum var meðalstærð 

áhafnar um 40-50 manns. Skip sem búin eru 

nýjustu tækni, hafa um 60% minni áhöfn um borð. Gámaskip sem sigla yfir höfin geta haft á 

bilinu 10-17 manns í vinnu (Stopford, 2009, bls. 227). Íslensk flutningafyrirtæki greiða hærri 

laun en samanburðarlönd. Á móti eru íslenskar áhafnir minni. Erlend flutningafyrirtæki sem 

hafa lægri launakostnað geta leyft sér að hafa stærri áhafnir fyrir sama launakostnað (Ingimar 

Finnbjörnsson, fyrrum yfirstýrimaður hjá Eimskip, munnleg heimild, viðtal, 27. mars 2020). 

Íslenskar áhafnir gera meiri kröfur um mat og afþreyingu um borð heldur en erlendar áhafnir. 

Á íslenskum skipum er t.d. lambakjöt með öllu tilheyrandi á sunnudögum á meðan erlend skip 

hafa ódýrari mat fyrir sitt starfsfólk. Þetta veldur því að birgðakostnaður íslenskra skipa er 

hærri en á sama tíma er færri munna að fæða (Ingimar Finnbjörnsson, fyrrum yfirstýrimaður 

hjá Eimskip, munnleg heimild, viðtal, 27. mars 2020). 

Eins og skipin sem sigla á Norður- og Suðurleið, er fjöldi starfsmanna um borð 12 talsins. 

Áhafnarmeðlimir gegna ólíkum störfum um borð og hafa þ.a.l. mismunandi laun eftir ábyrgð 

og skyldum. Áhöfnin samanstendur af skipstjóra, yfirstýrimanni, öðrum stýrimanni, 

yfirvélstjóra, öðrum vélstjóra, smyrjara, bátsmanni, kokk og fjórum hásetum (Ingimar 

Finnbjörnsson, fyrrum yfirstýrimaður hjá Eimskip, munnleg heimild, viðtal, 27. mars 2020). 

  

Mynd 10: Áhafnarkostnað flutningaskipa á mánuði árið 2007 (Stopford, 2009,, 
bls. 228) 
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Tafla 5: Launakostnaður fyrir dæmigerða íslenska áhöfn á flutningaskipi í svipaðri stærð og Arnarfell (Ingimar 
Finnbjörnsson, fyrrum yfirstýrimaður hjá Eimskip, munnleg heimild, viðtal, 27. mars 2020).  

 

Hér má sjá mánaðarlaun allra starfsmanna um borð. Laun skipstjóra og yfirvélstjóra eru 

sambærileg að sögn Ingimars og eru um 1.400.000 krónur á mánuði. Fyrir skipstjóra á erlendu 

skipi eru launin nær 1.000.000 krónur á mánuði (Ingimar Finnbjörnsson, fyrrum yfirstýrimaður 

hjá Eimskip, munnleg heimild, viðtal, 27. mars 2020). Yfirstýrimaður hefur næst mestu ábyrgð 

um borð og hefur á milli 900.000 til 1.000.000 í laun á mánuði og er meðaltal þess notað hér. 

Á eftir yfirstýrimanni koma fjórar stöður sem hafa mjög sambærileg laun samkvæmt Ingimari, 

en það er annar stýrimaður, annar vélstjóri, kokkur og bátsmaður. Þessar stöður hafa u.þ.b. 

600.000 krónur í laun á mánuði (Ingimar Finnbjörnsson, fyrrum yfirstýrimaður hjá Eimskip, 

munnleg heimild, viðtal, 27. mars 2020). Annar stýrimaður og annar vélstjóri eru til staðar fyrir 

yfirmenn, til að dreifa álagi og ábyrgð. Kokkur sinnir matarinnkaupum fyrir túrinn auk þess að 

elda matinn um borð. Bátsmaður er yfirmaður á dekki og sér um verkaskiptingu fyrir háseta. 

Hásetar og smyrjari eru lægst launaðir um borð. Smyrjari er ekki í vaktavinnu líkt og aðrir 

starfsmenn um borð, heldur vinnur hefðbundinn vinnudag við að smyrja vélarnar. Hásetar 

vinna á dekki og sjá m.a. um að mála þegar skipið er á sjó. Ingimar sagði að laun háseta séu 

mjög breytileg um borð á skipum. Þeir þurfa oft að vinna mikla yfirvinnu og geta laun þeirra 

því farið uppí 1.000.000 krónur á mánuði. Það gerist ekki oft að vinnan verði svo mikil og er 

því áætlað að meðallaun háseta séu 500.000 krónur á mánuði (Ingimar Finnbjörnsson, fyrrum 

yfirstýrimaður hjá Eimskip, munnleg heimild, viðtal, 27. mars 2020).  

  

Dæmigerð	Íslensk	áhöfn Fjöldi	starfs. Mánaðarlaun	(ISK) Heildarkostnaður	(ISK)
Skipstjóri 1 1.400.000												 1.400.000																																						
Yfirstýrimaður 1 950.000																 950.000																																										
Annar	stýrimaður 1 600.000																 600.000																																										
Yfirvélstjóri 1 1.400.000												 1.400.000																																						
Annar	vélstjóri 1 600.000																 600.000																																										
Kokkur 1 600.000																 600.000																																										
Bátsmaður 1 600.000																 600.000																																										
Smyrjari 1 400.000																 400.000																																										
Hásetar 4 500.000																 2.000.000																																						

8.550.000																																						
102.600.000																																	Launakostnaður	á	ári

Miðað	við	908	TEUS	(Arnarfell)

Launakostnaður	á	mánuði
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Birgðir 

Undir birgðir falla allar þær neysluvörur sem eru um borð fyrir áhafnarmeðlimi, 

afþreyingarvörur og smurefni fyrir vélarnar. Flest nútímaskip eru keyrð á dísel vélum sem þurfa 

hundruði lítra af smurolíu í hverjum túr. Þessi kostnaður, einkum vegna olíunnar, er um 15% 

af rekstrarkostnaðinum (Stopford, 2009, bls 229). 

Í rannsóknarvinnu ritgerðarinnar var tekið viðtal við Kristján Örn Fredriksen sem hefur starfað 

sem bryti hjá Eimskip í 6 ár. Í dag er oftar notað starfsheitið kokkur til þess að lýsa stöðu 

Kristjáns, en bryti er gamalt orð yfir sömu stöðu. Pöntun matarbirgða er í höndum kokka um 

borð, og enginn annar kemur nálægt því. Þeir panta mat fyrir hvern túr í senn og er hver pöntun 

á bilinu 130.000–200.000 krónur virði af mat fyrir 11-12 manna áhafnir. Kristján talaði um að 

áður fyrr hafi þessar pantanir verið dýrari en með heildsölusamningum hefur dregið verulega 

úr þessum kostnaði. Bryti sér um að útbúa morgunverð, hádegisverð, miðdegiskaffi og 

kvöldmat fyrir áhafnarmeðlimi. Einnig hefur áhöfnin aðgengi að ísskáp sem hefur skyr, 

hleðslu, ávexti og önnur millimál sem þeir geta gripið í (Kristján Örn Frediriksen, bryti hjá 

Eimskip, munnleg heimild, viðtal, 8. apríl 2020). 

Leiguskip með erlendri áhöfn hafa að öðru óbreyttu ekki jafn háar kröfur og íslenskar áhafnir 

um gæði matar um borð. Eins og áður kom fram þá gera íslenskir starfsmenn meiri kröfur á 

birgðir um borð. Íslendingar vilja fá góðan mat og hafa aðgengi að góðum vörum í millimál 

(Kristján Örn Frediriksen, bryti hjá Eimskip, munnleg heimild, viðtal, 8. apríl 2020). 

Afþreying um borð er greidd af áhafnarmeðlimum, að frátöldum sjónvörpum og 

æfingatækjum. Starfsmenn um borð greiða 1.000 krónur í sjóð fyrir hvern túr og safna dósum 

til þess að greiða fyrir leikjatölvur, pókerborð eða píluspjöld. Þessi kostnaður fellur því ekki á 

flutningafyrirtæki (Kristján Örn Frediriksen, bryti hjá Eimskip, munnleg heimild, viðtal, 8. 

apríl 2020).  

Reynt var að fá viðtal við vélstjóra flutningaskipa varðandi upplýsingar smurolíu kostnað, en 

það tókst ekki. Engar áreiðanlegar upplýsingar var að finna á netinu um smurolíu kostnað. 

Venjulegt viðhald 

Venjulegt viðhald á skipinu er um 14% af rekstrarkostnaði skipsins (Stopford, 2009, bls. 229). 

Venjulegt viðhald samanstendur af þremur undirflokkum: almennt viðhald, bilanir og 
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varahlutir. Venjulegt viðhald er dagleg umsjón aðal- og aukavéla skipsins, ásamt reglulegri 

málningarvinnu til að vinna gegn ryði. Bilanir á skipi krefjast lagfæringar eða útskiptingar á 

búnaði. Þetta er dýrt fyrir flutningafyrirtæki bæði vegna kostnaðar varahluta og tíma sem fer í 

lagfæringu sem þýðir tapaðan tíma á sjó til að sinna flutningum. Varahlutir eru til staðar um 

borð sem hægt er að nýta ef einhver búnaður um borð bilar (Stopford, 2009, bls. 229-230). Á 

öllum tímum þarf að gæta vel að viðhaldi skipsins. Því eldra sem skipið verður, þeim mun 

líklegra er að það bili þ.e. venjulegur viðhaldskostnaður er líklegri til að verða meiri (Stopford, 

2009, bls 227). 

Tafla 6: Árlegur venjulegur viðhaldskostnaður á flutningaskipum eftir aldri (Stopford, 2009, bls. 227). 

 

Gögn úr Maritime Economics veita okkur tölur til þess að áætla þennan kostnaðarlið. Þar sést 

glöggt að því eldra sem skipið er því meiri verður viðhaldskostnaðurinn (Stopford, 2009, bls 

227). Ókostur gagnanna er að stærð skipsins er ekki tekin fram. Þetta mun þó ekki að skekkja 

niðurstöður greiningarinnar vegna þess að skipin sem eru borin saman eru eins. 

Viðhaldskostnaður ætti því að vera eins fyrir öll skipin.  

Tryggingar 

Tryggingar eru um 14% af heildarrekstrarkostnaði skipsins, þó þessi liður sé breytilegur eftir 

skipum (Stopford, 2009, bls. 230-231). Mikilvægustu og algengustu tryggingar 

flutningafyrirtækja eru tvenns konar: H&M og P&I tryggingar. H&M trygging sem stendur 

fyrir “Hull and Machinery”, tryggir sjálft skipið fyrir tjóni á vélum eða öðrum búnaði, 

sprengingum eða eldum um borð, verkföllum, árekstrum eða strandi (Shipcosts, e.d.). H&M 

tryggingakostnaður fer eftir verðmæti skipsins og vegur um 2/3 af tryggingagjaldinu (Stopford, 

2009, bls. 230). Rétt eins og tryggingar á fasteignum fer tryggingagjald eftir söluvirði 

eignarinnar (Gard, 2005). Þ.a.l. eru ný og tæknivædd skip með hæsta tryggingakostnaðinn. P&I 

trygging sem stendur fyrir “Protection and Indemnity”, tryggir starfsfólk um borð og farminn 

og er um 1/3 af tryggingargjaldinu (Stopford, 2009, bls. 230). P&I veitir flutningafyrirtækjum 

m.a. tryggingu gagnvart slysum eða dauða starfsfólks og farþega, tjóni á farmi eða 

mengunartjóni (Shipcosts, e.d.). 

Leiðrétt	fyrir	verðbólgu	í	$	frá	2009
Viðhald	og	viðgerðir 5	ára	skip	(ISK) 10	ára	skip	(ISK) 20	ára	skip	(ISK)
Viðhald 14.040.000																			 26.364.000															 33.072.000												
Varahlutir 11.544.000																			 26.364.000															 28.236.000												
Heildarkostnaður 25.584.000																			 52.728.000															 61.308.000												

Árlegur	viðhaldskostnaður
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Það skal tekið fram að flutningafyrirtæki ábyrgjast ekki farminn sjálfan, t.d. ef gámur fer fyrir 

borð. Trygging farmsins er á ábyrgð kaupanda eða söluaðila vörunnar. Allir aðilar sem eiga 

hlut af farminum um borð taka þátt í sameiginlegri tryggingu (Charpentier, e.d.). Tryggingunni 

er þannig háttað að allir aðilar bera kostnað af gám sem fer fyrir borð, ekki einungis sá aðili 

sem átti vörurnar í gáminum. Ástæðan er að söluaðilar vita ekki hvar sinn gámur verður 

staðsettur um borð en þeir gámar sem eru settir efst eru líklegri til þess að falla frá borði. Til 

þess að útrýma heppni úr tryggingakostnaði setja allir aðilar sem eiga gám í skipinu saman 

pening í pott fyrir slíkri tryggingu (Charpentier, e.d.). 

Tafla 7: Árlegur tryggingarkostnaður flutningaskipa eftir aldri (Stopford, 2009, bls 227). 

 

Þessi kostnaðargögn eru tekin úr bókinni Maritime Economics sem sýnir samspil aldurs skipa 

og tryggingakostnað þeirra. H&M kostnaðurinn vex af þeim ástæðum sem taldar voru upp að 

ofan, en ástæður fyrir vexti P&I trygginga eru ekki jafn augljósar. P&I tryggingar fela í sér 

m.a. tryggingar gagnvart umhverfisspjöllum eða mengunar af völdum skipsins. Eldri skip 

menga meira og eiga meiri hættu á að leka olíu. Það er ein möguleg ástæða fyrir vexti P&I 

trygginga með aldri skipa (Stopford, 2009, bls. 227). 

Almennur kostnaður 

Almennur kostnaður er m.a. kostnaður fyrir skrásetningu skipa. Þessi kostnaður er ólíkur eftir 

rekstri sem skipið tilheyrir: gámaflutningum, farþegaflutningum eða stórflutningum (Stopford, 

2009, bls. 231). 

Leiðrétt	fyrir	verðbólgu	í	$	frá	2009
Tryggingar 5	ára	(ISK) 10	ára	(ISK) 20	ára	(ISK)
Skipsskrokkur	og	vélbúnaður	(H&M) 20.748.000														 23.088.000										 47.268.000																					
Vernd	og	bætur	(P&I) 9.828.000																 14.664.000										 18.720.000																					
Heildarkostnaður 30.576.000														 37.752.000										 65.988.000																					

Árlegur	tryggingarkostnaður

Leiðrétt	fyrir	verðbólgu	í	$	frá	2009

Almennur	kostnaður 5	ára	skip	(ISK) 10	ára	skip	(ISK) 20	ára	skip	(ISK)
Skráningargjöld 2.652.000																						 2.652.000																	 2.652.000															
Stjórnunargjöld 39.780.000																			 34.788.000															 39.780.000												
Ýmislegt 8.892.000																						 8.892.000																	 8.892.000															
Heildarkostnaður 51.324.000																			 46.332.000															 51.324.000												

Árlegur	almennur	kostnaður

Tafla 8: Almennur kostnaður flutningaskipa eftir aldri (Stopford, 2009, bls. 227). 



33 

 

Skráningargjöld fyrir flutningaskip eru greidd til landsins sem skipið er skráð í. Sem dæmi má 

nefna að Smyril Line er skráð í Færeyjum og Samskip er skráð í Hollandi (Samskip, e.d.-a). 

Það eru ákveðnir kostir sem fylgja því að skrásetja skipið í einu landi frekar en öðru. Sum lönd 

bjóða fyrirtækjum skattfríðindi í formi lægri skattlagningar sem t.d. Þýskaland, Holland, 

Noregur, Bretland, Belgía og Grikkland gera (Stopford, 2009, bls. 241). Áhugavert er, að 

ekkert íslenskt skip er skráð á Íslandi. Skattar teljast einfaldlega of háir hérlendis og stjórnvöld 

hafa ekki boðið nein sérstök fríðindi fyrir að skrá skipin á Íslandi. Fyrir 20–30 árum voru öll 

íslensk skip skráð á Íslandi (Ingimar Finnbjörnsson, fyrrum yfirstýrimaður hjá Eimskip, 

munnleg heimild, viðtal, 27. mars 2020).  

Stjórnunargjöld fela í sér umsjón með bókun tíma í höfnum sem skipin munu koma í. Það fylgir 

því mikil vinna að fylgjast með hvort skip lendi á réttum tíma, og finna lausnir ef seinkun 

verður á skipum. Þessi kostnaður er því að stórum hluta launakostnaður fyrir starfsmenn í þeirri 

deild. Skráningargjöld er rúmlega 2,6 milljónir króna fastur kostnaður fyrir hvert skip og 

breytist ekki með aldri. Stjórnunargjöld eru tæplega 40 milljónir króna á ári fyrir fimm ára skip. 

Ýmsir aðrir kostnaðarliðir eru tæplega 8,9 milljónir króna. Samtals nemur almennur kostnaður 

rúmlega 51 milljónum króna á ári (Stopford, 2009, bls. 227). 

Það er engin ástæða gefin í Maritime Economics fyrir því að stjórnunargjöld lækki fyrir 10 ára 

skip og hækki síðan aftur fyrir eldri skip, og ekki hægt að færa nein rök fyrir því. 

Kostnaðargreiningin notast við nýleg skip, því mun þessi mögulega villa ekki bitna á 

niðurstöðunum. 

5.3. Ferðakostnaður 
Ferðakostnaður skipa er þriðji stóri kostnaðarliðurinn í módelinu. Þumalputtaregla úr Maritime 

Economics segir að ferðakostnaður sé u.þ.b. 40% af heildarkostnaði flutningafyrirtækja. Þetta 

er breytilegur kostnaður sem þýðir að ef fyrirtækið hættir rekstri þarf ekki að borga neinn 

ferðakostnað. Ferðakostnaður flutningafyrirtækja skiptist í þrjá liði: eldsneytiskostnað, 

hafnarkostnað og skurðargjöld. Þetta er kostnaður sem fellur til í túrum flutningaskipa. 

Eldsneytiskostnaður er umfangsmesti kostnaðarliðurinn, en hann er einn stærsti kostnaðurliður 

flutningafyrirtækja (Stopford, 2009, bls. 232-233). 

𝐹𝐾 = 𝐸 + 𝐻 + 𝑆	
(Stopford, 2009, bls. 233). 
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Eldsneytiskostnaður 

Eldsneytiskostnaður er lang dýrasti liðurinn af ferðakostnaði en 

hann vegur um 47% af heildarferðakostnaði (Stopford, 2009, bls. 

233). Eldsneytiskostnaður fyrir flutningafyrirtæki hefur ekki 

breyst mikið frá því gámaflutningaþjónusta fór á flug, þó svo 

olíuverð hafi sveiflast mikið. Þegar olíuverð fór að hækka um 

1970, var mikið fjármagn notað til að rannsaka hönnun skipa. Þá 

var sérstaklega skoðað lögun á skipsskrokk m.t.t. meðalhraða og 

stærðar skipsins. Þessar rannsóknir leiddu til mikilla framfara í 

olíunýtingu skipa sem hefur náð að vega á móti vaxandi 

olíuverði. Einnig hefur hönnun túrbína og hreyfla á skipum farið 

mikið fram. Sem dæmi má nefna að hefðbundið stórflutningaskip notaði um 30 tonn af olíu 

fyrir aðalhreyfil skipsins og um 2 tonn af dísel olíu fyrir minni hreyfla skipsins á dag, til að 

halda 14 hnúta hraða. Í dag nota samskonar skip um 10 tonnum minna af olíu á sama hraða 

(Stopford, 2009, bls. 233). 

Flutningafyrirtæki geta fundið hraðann sem lágmarkar eldsneytiskostnað þeirra m.t.t. vaxandi 

rekstrarkostnaðar með lengri siglingartíma. Fyrir skip af stærðinni 1.000 TEU, er hagkvæmast 

að sigla á milli 18 og 19 hnúta hraða. Skipin hafa þó ekki kost á að viðhalda þeim hraða allan 

siglingartímann. Á ýmsum stöðum leiðarinnar þurfa skipin að draga úr hraða, t.d. þegar þau 

sigla í gegnum skurði eða sigla framhjá Reykjanesinu (Guðmundur Arnar Óskarsson, 

Forstöðumaður í flutningsstjórnunardeild Samskipa, munnleg heimild, viðtal, 17. febrúar 

2020). 

Höfundar fundu tvær leiðir um útleiðslu á olíukostnaði flutningaskipa. Sú fyrri felur í sér að 

notkun raun SFC (e. Specific Fuel Consumption) fyrir skip í stærðinni 1.000 TEU. Hin aðferðin 

notast við meðalolíunotkun á klukkustund. 

Meðalolíunotkunar aðferðin er töluvert einfaldari í framkvæmd. Fengnar voru upplýsingar um 

meðaleyðslu á olíu fyrir 908 TEU skip hjá Samskip frá Blæng Blængssyni starfsmanni 

Samskipa. Í símtali við Blæng þann 31. mars upplýsti hann okkur að meðaleyðsla olíu hjá 

Arnarfell væri um 1,2 tonn á klukkustund. Ef margfölduð er meðalolíunotkun skipsins með 

siglingartíma túrsins fæst heildarolíunotkun. 

Mynd 11: Fylgni milli olíueyðslu og 
hraða skipa (Stopford, 2009, bls. 
235) 
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Báðir aðferðir gefa okkur góða mynd af olíukostnaði. Líkt og aðrir kostnaðarliðir er 

framsetningin á ársgrundvelli. Ekki skiptir öllu máli hvaða aðferð er notuð svo lengi sem sömu 

aðferð er beitt fyrir allar flutningaleiðir. Báðar aðferðirnar fela í sér notkun á meðaleyðslu, 

vegna þess að skipin sigla á mismiklum hraða eftir staðsetningu. 

Tafla 9: Upplýsingar um olíuverð á rúmlega síðastliðnu ári, meðalverð síðan reiknað út frá þeim - tekið af 
ShipandBunker.com, Rotterdam Bunker Prices (Ship and Bunker, e.d.). 

 

Hér að ofan má sjá breytingu á olíuverði á mismunandi olíutegundum sem skip nota. Löggjöf 

varðandi útblástursmengun á skipum er mismunandi eftir löndum. Sumar tegundir menga 

meira en aðrar og þess vegna nota skip stundum mismunandi olíu eftir staðsetningu. Notast var 

við meðalverð tegunda yfir síðustu ár til þess að áætla olíuverð. Þetta er ekki nákvæm nálgun 

en sinnir hlutverki sínu nægjanlega vel í samanburðinum. 

Hafnargjöld 

Hafnargjöld er mikilvægur hluti ferðakostnaðar enda er ekki ódýr þjónusta í boði í höfnum 

heimsins. Þessum kostnaðarlið er oftast skipt í tvo hluta: hafnargjöld og þjónustugjöld. Undir 

þjónustugjöld flokkast einnig kranagjöld, eða hífingarkostnaður sem verður tekin fyrir í 

umfjölluninni um meðhöndlunarkostnað. Undir hafnargjöld falla bryggjugjöld, lestargjald, 

mengunargjald og öryggisgjald. Þessi kostnaður veltur m.a. á því hvað skipið er stórt, hversu 

lengi skipið er við höfn, hve mikill farmur er um borð, hvers konar farmur er um borð og hve 

mikil mengun er af skipinu. Hafnargjöld eru ólík eftir höfnum en sérstök gjaldskrá er fyrir 

hverja höfn og getur verið mikill munur á gjaldtöku. Ólíkar hafnir hafa mismikla þjónustu í 

boði og mismikið markaðsvald til að ákveða verð. Hefðbundið er að öll hafnargjöld séu greidd 

af flutningafyrirtækinu á meðan gjald á farminum er greitt af viðskiptavinum, sem álagning á 

flutningsverð (Stopford, 2009, bls. 235) 

Olíuverð	á	tonn (31/03/2020)			(ISK) (20/02/20)			(ISK) (11/07/19)			(ISK) (31/03/20)			(ISK) (17/02/17)			(ISK) Meðal	olíuverð	(ISK)

VLFSO	 29.705																	 61.100																	 71.760																							 X X 54.188																										
MGO 39.195																	 65.780																	 76.668																							 59.183																	 X 60.206																										
IFO	380 18.785																	 39.520																	 53.983																							 37.213																	 X 37.375																										
IFO	180 X 41.600																	 57.298																							 41.958																	 44.200																 46.264																										

Meðaltal 49.508																										
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Tafla 10: Hafnargjöld eftir höfnum. 

 

Rotterdam hefur hæstu hafnargjöldin af þeim upplýsingum sem fundust. Þó verður að taka fram 

að gögnin þeirra voru hvað skýrust þegar kemur að útreikningi á hafnargjöldum. 

Kostnaðargögn fyrir Hull voru mjög óskýr varðandi stærðir skipa, tíma í höfn og 

mengunargjöld. Ef tölurnar í gögnunum voru ekki í takt við raunverulegan áætlaðan kostnað 

Ingimars, þá var þeim kostnaðarhlutum sleppt. Lestargjöld fyrir höfnina í Hull komu t.d. út á 

um 5 milljónum króna, sem er ekki í takt við raunveruleikann. (Ingimar Finnbjörnsson, fyrrum 

yfirstýrimaður hjá Eimskip, munnleg heimild, viðtal, 27. mars 2020). Engar upplýsingar var að 

finna varðandi hafnargjöld fyrir höfnina í Kollafirði og Varberg. 

Skurðargjöld 

Skurðargjöld er kostnaður við að fara í gegnum sérstaka skurði (Stopford, 2009, bls. 236). Að 

fara í gegnum skipaskurði styttir siglingarleið skipa og sparar þ.a.l. bæði tíma og olíukostnað. 

Í samtalinu í mars við Ingimar yfirstýrimann hjá Eimskip, upplýsti hann okkur um að Eimskip 

nýtir sér ekki skurði nema það sé nauðsynlegt. Að sigla lengri leið framhjá skurðinum kemur 

út á því sama þegar borin er saman aukin olíukostnaður á móti skurðargjöldum. Af þeim 

ástæðum kýs t.d. Eimskip frekar að sigla lengri leiðina nema þeir séu í tímaþröng (Ingimar 

Finnbjörnsson, fyrrum yfirstýrimaður hjá Eimskip, munnleg heimild, viðtal, 27. mars 2020).  

5.4. Fjármagnskostnaður 
Fjármagnskostnaður er þriðji kostnaðarliðurinn í módelinu og samsvarar u.þ.b. 42% af 

heildarkostnaði flutningafyrirtækja (Stopford, 2009, bls. 236). Þegar fyrirtæki kaupa ný skip 

eða jafnvel gömul skip, neyðast þau oft til þess að taka lán fyrir þeim útgjöldum. 

Fjármagnskostnaður er mikilvægur kostnaðarliður fyrir flutningafyrirtæki. Skip eru virkilega 

dýr og stór spurning hvernig skuli fjármagna þau kaup. Einnig er mögulegt að 

flutningafyrirtæki kjósi að leigja skip frekar en að kaupa þau. Með því takmarka félögin áhættu 

af gjaldþroti þegar niðursveiflur verða í efnahagslífinu eða miklar sveiflur í olíuverði 

Hafnargjöld Bryggjugjald	(ISK) Lestargjald	(ISK) Mengunargjald	(ISK) Öryggisgjald	(ISK) Heildarkostnaður	á	höfn	(ISK)
Grundartangi 1.114																				 145.695															 X X 146.809																															
Rotterdam 60.341																	 493.376															 50.841																	 X 604.559																															
Faxaflóahöfn 1.114																				 145.695															 X X 146.809																															
Hull 258.970															 X X X 258.970																															
Vestmannaeyjar 1.025																				 116.379															 9.012																				 35.065																	 161.481																															
Cuxhaven 283.946															 X X X 283.946																															
Aarhus 148.500															 X X X 148.500																															
Kollafjörður	 X X X X -																																									
Varberg X X X X -																																									
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(Guðmundur Arnar Óskarsson, Forstöðumaður í flutningsstjórnunardeild Samskipa, munnleg 

heimild, viðtal, 17. febrúar 2020).  

Þessi kostnaðarliður er frábrugðinn upptöldum liðum þar sem hann er þrískiptur. Skipið er ekki 

einungis kostnaður líkt og hinir liðirnir, heldur er skip einnig fjárfesting. Fyrsti liðurinn er 

upprunalega gjaldið sem greitt er til skipaframleiðandans. Þetta er há upphæð og er í flestum 

tilvikum greidd með einhverju formi af láni. Annar liðurinn eru reglulegar greiðslur til 

lánveitenda, sem getur bæði verið banki eða fjártraustir einstaklingar. Þá er greiddur hluti af 

höfuðstól lánsins ásamt einhverju vaxtagjaldi. Þriðji liðurinn er innflæði af peningum, sem 

kemur til þegar skipið er selt (Stopford, 2009, bls. 236-237). 

Nauðsynlegt er að veita því athygli að útgjaldaliður eins og þessi á efnahagsreikningi myndi 

setja fyrirtæki í stóran mínus. Endurskoðendur hafa þróað með sér aðferðir til þess að skrá kaup 

á skipum, án þess að fyrirtækið lendi á barmi gjaldþrots. Þeir skrá ekki kaupverðið (eða lánið) 

sem tap heldur færa það til bóka sem eign. Þegar skipið hefur verið fært til bóka er áætlaður 

líftími fyrir skipið og afskrifaður ákveðinn hluti eignarinnar á hverju ári. Ef kaupverðið væri 

500 milljónir dollarar og áætlaður líftími væri 20 ár, myndu þeir bóka 25 milljónir á hverju ári 

sem gjald, sem afskrift eignar. Líftíminn getur þó verið lengri eða styttri en tími sem áætlaður 

var við kaupin, sökum viðhalds. Ef viðhald á skipi er gott getur líftími þess verið lengri, 

sömuleiðis ef viðhaldið er slæmt getur líftími skipsins verið styttri. Líftíminn getur því breyst 

eftir reglubundnar skoðanir á skipinu. Meðal líftími flutningaskipa er um 28-30 ár (Stopford, 

2009, bls. 237-239). 

Ef skip eru fjármögnuð með láni í stað eigin fjár, getur fyrirtækið lent í erfiðleikum með 

afborganir í kreppum. Fyrirtækið getur átt á hættu að missa stjórn eða eignarrétt á skipinu. Ef 

skip er fjármagnað með láni, þurfa tekjur af flutningi að vera nægjanlegar til þess að standa 

undir rekstrar- og ferðakostnaði ásamt afborgunum af láninu. Standi félagið ekki undir þeim 

greiðslum geta þeir misst skipið. Flutningafélög sem fjármagna kaup á skipum með eigin fé, 

eru betur í stakk búin til þess að takast á við ófyrirsjáanlega skelli á efnahag heimsins og minni 

hættu á að missa skip sín til kröfuhafa (Stopford, 2009, bls 240-241). 
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Hugmynd af fjármagnskostnaði flutningaskipa 

 

Mynd 12: Þróun á leiguverði gámaflutningaskipa í ólíkum stærðum frá árinu 2000-2018 (Í USD) (BRS Group, 2019, bls. 2). 

Til þess að tryggja sanngjarnan samanburð verður notast við leiguverð á skipum. Í skýrslunni 

er fjallað um að leigumarkaður fyrir skip af stærðinni 1.000-1.500 TEU sé “kaupenda 

markaður”. Á árinu 2018 voru 15 skip í þeirri stærð seld til þess að vera tekin í sundur. 591 

skip í þessari stærð eru enn á markaði, svo það er meira framboð en eftirspurn. Skip af stærðinni 

500-1.000 TEU hafa meiri eftirspurn, sérstaklega fyrir lönd eins og Ísland. Minni lönd sem 

nota flutningaskip til þess að sinna sínum inn- og útflutningi, þurfa skip í þessari stærð. Það 

hefur verið mikið um kaup á 500-1.000 TEU skipum og minna um leigu, því hefur leiguverð á 

þeim skipum dregist saman á árinu 2018 (BRS Group, 2019, bls. 1). 

Leiguverð fyrir 1.000 TEU skip hefur verið undir 1,3 milljónum króna á dag síðan 2011. Verðið 

hefur sveiflast á bilinu 650 þúsund krónum til rúmlega 1 milljón króna á dag. Árið 2005 var 

leiguverð á öllum skipum í hámarki en þá var leiguverð fyrir 1.000 TEU skip um 2,3 milljónir 

króna á dag. Í kjölfar fjármálakreppna sem skullu á heiminn bæði 2001 og 2008 fór leiguverð 

í algjört lágmark. Kreppan 2008 hafði meiri áhrif, en þá var leiguverð fyrir öll skip á stærðunum 

500–8.500 TEU á bilinu 520.000–910.000 krónum á dag. Af síðustu árum að dæma er hægt að 

áætla að leiguverð fyrir 1.000 TEU skip sé um 845.000 krónur á dag (BRS Group, 2019, bls. 

1). 

5.5. Reglubundið viðhald 
Reglubundið viðhald er fjórði stóri kostnaðarliðurinn í módelinu. Undir hann falla allar 

skoðanir á skipinu. Öll skip eru skyldug til þess að vera tekin á land í skoðun tvisvar á hverjum 

fimm árum en ekki má líða meira en þrjú ár á milli skoðanna samkvæmt lögum (Maritime & 
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Coastguard Agency, 2017, bls. 1). Önnur þeirra skoðanna er ítarlegri, í henni er athugaður allur 

vélbúnaður skipsins og þykkt skipsskrokksins mæld. Allt sem ekki stenst kröfur þarf að laga, 

sem gerir reglubundinn viðhaldskostnað töluvert dýrari fyrir eldri skip (Stopford, 2009, bls. 

231-232). 

Hér verður gerð grein fyrir tveimur mismunandi leiðum við að reikna reglubundinn 

viðhaldskostnað. Ein þeirra kemur úr bókinni Maritime Economics sem kostnaðarmódelið er 

byggt á. Hin heimildin er rannsóknargrein sem ber titilinn The Modeling of Maintainance Cost: 

The Case of Container-Ships in Dry-Dock. Sú grein skoðar næstum 2.000 dæmi af kostnaði 

gámaskipa í þurrkví (Apostolidis, Merikas, Merika, 2013). 

Tafla 11: Viðhaldskostnaður flutningaskipa eftir aldri (Stopford, 2009, bls. 232). 

 

Maritime Economics brýtur niður viðhaldskostnaðinn í 18 liði og gefur upp kostnaðinn í 1993 

dollara verðlagi. Leiðrétt var fyrir 27 ára verðbólgu í bandaríska gjaldmiðlinum. Verðbólga 

þess tíma var um 73%, m.ö.o. samsvarar 1 dollari árið 1993 um 1,73 dollurum í dag. Þegar litið 

Áætlaður	tími	úr	þjónustu	(Dagar) 20 23 40 40
Áætlaður	tími	í	þurrkví	(Dagar) 10 14 23 18
Reglubundinn	
viðhaldskostnaður

0-5	ár	(þús.	kr.) 6-10	ár	(þús.	kr.) 11-15	ár	(þús.	kr.) 16-20	ár	(þús.	kr.)

Þurrkvís	gjöld	(Slipp) 13.944																	 15.293														 18.329																 16.643														
Hafnargjöld 15.743																	 16.485														 20.691																 20.691														
Almenn	þjónusta 17.992																	 20.691														 35.984																 35.984														
Skrokkshreinsun	og	málun 23.120																	 28.967														 41.292																 22.265														
Þurrkví	málun 36.906																	 39.470														 46.554																 43.653														
Stál	endurnýjun 15.743																	 78.715														 267.631													 188.916												
Farm	rými 4.993																			 14.439														 28.337																 33.735														
Kjölfestu	rými 8.186																			 5.218																 5.847																		 10.660														
Lestarlúgur	og	sjóbúnaður 6.297																			 12.666														 13.620																 13.620														
Aðalvél	og	skrúfa 10.345																	 9.446																 10.795																 10.795														
Aukavélar 6.072																			 7.647																 30.137																 9.896																	
Pípulagnir	og	ventlar 4.048																			 8.321																 11.245																 7.647																	
Leiðsögu-	og	samskiptabúnaður 2.024																			 2.474																 2.474																		 2.474																	
Gisti	rými 1.349																			 1.799																 1.574																		 1.574																	
Athuganir	og	skoðanir 15.743																	 17.655														 25.414																 24.289														
Ýmislegt 22.490																	 22.490														 22.490																 22.490														
Varahlutir	og	verktakar 15.743																	 2.249																 22.490																 26.988														
Athygli	eigenda 5.353																			 5.757																 8.051																		 8.051																	
Áætlaður	kostnaður	(5	ár) 226.092														 309.782												 612.956													 500.371												

Árlegur	kostnaður 45.218																	 61.956														 122.591													 100.074												
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er á kostnað fyrir nýleg skip á 0-5 ára aldursbilinu og leiðrétt hefur verið fyrir verðbólgu er 

áætlaður kostnaður skipsins rúmlega 45 milljónir króna árlega (Stopford, 2009, bls. 232). 

Tafla 12: Viðhaldskostnaður flutningaskipa eftir stærð (Apostolidis, o.fl., 2013.). 

 

Rannsóknin frá 2013 skoðar kostnað næstum 2.000 gámaskip og skiptir kostnaðinum upp eftir 

stærð frekar en aldri skipa. Í rannsóknargreininni frá árinu 2013 kemur fram að árlegur 

reglubundinn viðhaldskostnaður sé rúmlega 81 milljón króna árið 2007 en rúmlega 80 milljónir 

króna árið 2009 fyrir gámaskip undir 1.000 TEU. Kostnaðurinn er leiðréttur fyrir verðbólgu. 1 

dollari árið 2007 samsvarar um 1,24 dollurum í dag á meðan 1 dollari árið 2009 samsvarar um 

1,2 dollurum í dag (Apostolidis o.fl., 2013). 

Rannsóknargreinin hefur fram yfir Maritime Economics að hún beinir athyglinni sérstaklega 

að gámaskipum. Bókin tekur það ekki fram og er líklegt að þau kostnaðargögn séu ekki 

einungis komin af gámaskipum, heldur samblandi af gámaskipum, olíufarmskipum og 

lausaflutningaskipum. Annað sem rannsóknargreinin hefur fram yfir bókina er að hún skiptir 

kostnaðinum upp eftir stærð skipa. Það myndi henta betur fyrir greininguna vegna þess að 

1.000 TEU skip eru óalgengari heldur en stærri skip sem meira er fjallað um í bókinni. Hins 

vegur hefur bókin fram yfir rannsóknargreinina, að hún tekur tillit til aldurs á skipunum. Þar 

sem viðhaldskostnaður skipa vex svo mikið með aldri skipa meta höfundar að Maritime 

Economics henti betur fyrir kostnaðargreininguna en jafnframt er gagnlegt að hafa hin gögnin 

til stuðnings.  

5.6. Meðhöndlunarkostnaður farms 
Meðhöndlunarkostnaður farms er fimmti og síðasti stóri kostnaðarliður módelsins. Samspil 

þriggja þátta sýna meðhöndlunarkostnað flutningafyrirtækja, þeir eru gjöld fyrir að ferma skip, 

gjöld fyrir að afferma skip og kröfur á farminn (Stopford, 2009, bls. 236). 

𝑀𝐾 = 𝐹 + 𝐴𝐹 + 𝐾	
(Stopford, 2009, bls. 236). 

Stærð	gámaskipa	(TEU) 2007	(þús.	kr.) 2009	(þús.	kr.)
>1.000 81.353																		 80.367																		

1.000	-2.000 75.753																		 91.574																		
>2000 158.376																 100.564																

Reglubundinn	viðhaldskostnaður
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Undir meðhöndlunarkostnað flokkast öll þjónustugjöld sem fylgja því að ferma og afferma 

flutningaskip. Sá kostnaður er greiddur af flutningafyrirtækinu en er alltaf innifalinn í 

flutningsverðinu, sem er ýmist greitt af kaupanda eða seljanda vörunnar. Það fer eftir 

skilmálum kaupsamnings á milli viðskiptaaðila. Því má færa fyrir því rök að sleppa megi 

þessum kostnaðarlið í samanburðinum, vegna þess að hann er ekki raunverulega borinn af 

flutningafyrirtækinu. Það verður samt sem áður kynnt dæmi af slíkum kostnaði. Ástæðan fyrir 

því að það er enginn kostnaður fyrir Reykjavíkurhöfn og Grundartanga er að allur búnaður þar 

er í eigu Samskipa og Eimskipa. Þ.a.l. fellur ekki til neinn kostnaður sem Samskip er rukkað 

um, eingöngu verður þar til álagning í formi tekna á hvern gám, sem er innheimt af 

viðskiptaaðila (Hariesh Manaadiar, 2019). 

Fermun og affermun  

Notast var við THC (e. Terminal Handling Charges) gjald á gám sem meðhöndlunarkostnað. 

Í THC gjöldum er innifalin þjónusta starfsmanna og tækja sem eru í höfninni (Freightos, e.d.). 

Það er ólík verðskrá á milli hafna og fer meðhöndlunarkostnaður eftir hverri höfn fyrir sig. 

THC kostnaðurinn sem var notaður er meðaltal fyrir 10 hafnir í Evrópu og er sýndur í töflunni 

hér að neðan. 

Tafla 13: Meðhöndlunarkostnaður í 10 mismunandi höfnum í Evrópu og meðaltal þeirra (ContainershipsGroup.com, 2017). 

 

Meðhöndlunarkostnaður ISK
Aarhus 27.810													
Helsinki 20.385													
Italy 10.395													
Klaiipeda 13.770													
Luebeck 22.680													
Riga 13.770													
Rotterdam 22.680													
Teesport 17.820													
Thamesport 17.820													
Zeebrugge 22.680													
Meðaltal 18.981													
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Meðhöndlunarkostnaður er að meðaltali 18.981 krónur á gám. Þó þessi kostnaður lendi ekki á 

flutningafyrirtækinu, er framsetning meðhöndlunarkostnaðar mikilvæg fyrir heildarmynd 

flutningskostnaðar (Containerships Group, 2017). 

Mögulegt er að draga úr meðhöndlunarkostnaði með því að bæta skipahönnun til að auðvelda 

fermun og affermun skipa. Hlutir eins og stærri hlerar sem auðvelda aðgengi að farmi fyrir 

krana eða jafnvel kranar um borð geta dregið úr kostnað. Skip lágmarka kostnað og hámarka 

tekjur með því að stytta tíma í höfnum. Meðhöndlunarkostnaður að frátöldum kröfum á farm, 

er að mestu tilkominn vegna hífingargjalda. Rukkað er gjald fyrir hverja hífingu, því skiptir 

miklu máli hvernig gámunum er raðað um borð. Ef hífa þarf marga gáma sem ekki eiga að fara 

í land í viðkomandi höfn, fellur til aukinn kostnaður. Þegar raðað er um borð fyrir siglingu þarf 

að taka tillit til hvenær hver gámur á að fara frá borði (Stopford, 2009, bls. 236). 

Önnur atriði sem þarf að huga að við fermingu skipa er stöðugleiki. Gámaflutningaskip geta 

lent í virkilega slæmu veðri, vind og háum öldum, ef ekki er raðað skynsamlega gætu gámar 

farið fyrir borð á siglingu. Gámastaflarnir verða þó að hafa einhverja sveiflu til þess að fylgja 

skipinu eftir í öldugang. Ef uppröðunin er of stíf, gæti skipið farið á hvolf í miklum vindi og 

öldugangi (Stopford, 2009, bls. 236). 

Sumir gámar þurfa vera tengdir við rafmagn til kælingar. Rafmagnsgámar þurfa að vera settir 

neðarlega í stafla sem getur valdið truflunum við fermun skipsins (Guðmundur Arnar 

Óskarsson, Forstöðumaður í flutningsstjórnunardeild Samskipa, munnleg heimild, viðtal, 17. 

febrúar 2020). 
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6.  Niðurstöður 
Kynntir hafa verið til sögunnar allir þeir liðir sem tilheyra módelinu. Nú verður farið í kostnað 

sem fylgir siglingarleiðum A, B og C. Til einföldunar mun flutningaleið A og flutningaleið B 

saman vera kallaðar leið AB. Upplýsingar úr Töflu 4 (bls. 23) eru notaðar við útreikning hér 

fyrir neðan. 

6.1. Rekstrarkostnaður 
 
Áhafnarkostnaður 

Tafla 14: Áhafnarkostnaður flutningaleiða. 

Hér má sjá fjölda túra á mánuði, launakostnað á túr, launakostnað á mánuði og launakostnað á 

ári fyrir hverja flutningaleið. Áhafnarkostnaður á hvern túr fyrir leið A er tæplega 4,3 milljónir 

króna og er það reiknað miðað við launakostnað á mánuði uppá 17,1 milljón króna eins áður 

kom fram í Töflu 5 (bls. 30) um dæmigerðan áhafnarkostnað. Áhafnarkostnaður á hvern túr 

fyrir leið B var fundinn með því að reikna 11/14 af áhafnarkostnaði fyrir leið A þar sem leið B 

er einungis 11 daga í siglingu. Áhafnarkostnaður fyrir leið B á mánuði er rúmlega 13,4 milljónir 

króna. Áhafnarkostnaður á hvern túr fyrir leið C er tæplega 2,8 milljónir króna og var fundinn 

með því að reikna 9/14 af áhafnarkostnaði fyrir leið A sem þýðir að áhafnarkostnaður á mánuði 

fyrir leið C er tæplega 33 milljónir króna. Áhafnarkostnaður fyrir flutningaleið A er u.þ.b. 195 

milljónum króna lægri heldur en fyrir flutningaleið C, á ársgrundvelli. Áhafnarkostnaður fyrir 

flutningaleið B er tæplega 235 milljónum króna lægri er áhafnarkostnaður flutningaleiðar C á 

ári. Leið C er með lægsta áhafnarkostnað á túr. Leið B er með um 22% dýrari áhafnarkostnað 

á túr og leið A er með um 55% dýrari áhafnarkostnað á túr. Ástæðan fyrir þessum mun í 

kostnaði er vegna fjölda túra sem leið C klárar. 50% aukning í fjölda túra ef borið er saman við 

leið AB, dregur úr áhafnarkostnaði á túr og eykur árlegan áhafnarkostnað. 

  

Túrar	á	mánuði 4 4 12

Áhafnarkostnaður Leið	A	(ISK) Leið	B	(ISK) Leið	C	(ISK)
Launakostnaður	á	túr 4.275.000												 3.358.929												 2.748.214												
Launakostnaður	á	mánuði 17.100.000										 13.435.714										 32.978.571										
Launakostnaður	á	ári 205.200.000							 161.228.571							 395.742.857							
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Birgðir 

Næsti kostnaðarliður í rekstrarkostnað flutningafyrirtækja eru birgðir. Þær samanstanda af 

matarbirgðum, smurefni og afþreyingu um borð á skipum. 

Tafla 15: Birgðakostnaður flutningaleiðanna þriggja. 

 

Hér má sjá birgðakostnað á túr fyrir hverja leið og árskostnað birgða fyrir hverja flutningaleið. 

Engar áreiðanlegar upplýsingar um kostnað af smurefni var að finna og afþreying er greidd af 

áhöfninni. Höfundar gera ráð fyrir 200.000 króna matarbirgðakostnað fyrir 14 daga túr eins og 

Kristján talaði um. Fyrir leið B, sem er 11 daga túr, var reiknað 11/14 af þeim birgðakostnaði, 

eða 157.143 krónur. Fyrir flutningaleið C, sem er 9 daga túr, var reiknað 9/14 af þeim 

birgðakostnaði, eða 128.571 krónur. Birgðakostnaður fyrir hvern túr er því lægstur fyrir leið 

C. Árskostnaður flutningaleiðanna þriggja er hæstur fyrir flutningaleið C, vegna fleiri túra á 

ári. Birgðakostnaður á ári fyrir leið AB er rúmlega 17,1 milljónir króna. Flutningaleið C hefur 

árlegan birgðakostnað uppá rúmlega 18,5 milljónir króna. Flutningaleið C hefur tæplega 1,4 

milljónum króna hærri árlegan birgðakostnað en siglir 50% fleiri túra. 

Venjulegt viðhald 

Greiningin felur í sér samanburð á nýlegum skipum og nota höfundar því venjulegan 

viðhaldskostnað 0-5 ára skipa. Viðhaldskostnaðurinn fyrir 0-5 ára skip er rúmlega 25 milljónir 

króna á ári.  

Tafla 16: Venjulegur viðhaldskostnaður flutningaleiðanna þriggja. 

 

Túrar	á	ári 48																																							 48																					 144																			
Birgðir Leið	A	(ISK) Leið	B	(ISK) Leið	C	(ISK)

Matarbirgðir	á	túr 200.000																																		 157.143																 128.571																
Smurefni X X X
Afþreying X X X
Árskostnaður	birgða	í	ISK 9.600.000																														 7.542.857													 18.514.286										

Túrar	á	ári 48 48 144
Venjulegur	viðhaldskostn. Leið	A		(ISK) Leið	B		(ISK) Leið	C		(ISK)
Kostnaður	á	túr 1.066.000													 1.066.000													 710.667																
Kostnaður	á	skip 25.584.000										 25.584.000										 25.584.000										
Árlegur	v.	viðhaldskostn. 51.168.000										 51.168.000										 102.336.000								
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Hér má sjá venjulegan viðhaldskostnað á hvern túr, venjulegan viðhaldskostnað á hvert skip 

og árlegan viðhaldskostnað á hverja flutningaleið. Samanburður viðhaldskostnaðar er ekki 

alveg eins því ekki er sami fjöldi skipa notaður í leiðunum. Leið A notar tvö skip, leið B notar 

tvö skip og leið C notar fjögur skip. Venjulegur viðhaldskostnaður fyrir hvern túr er sá sami 

fyrir flutningaleiðir A og B, og er um 33% lægri fyrir flutningaleið C. Leið C hefur því ódýrasta 

venjulega viðhaldskostnaðinn fyrir hvern túr. Árlegur viðhaldskostnaður fyrir leið AB á móti 

leið C kemur út á því sama, 102,3 milljónum króna. 

Leið A siglir lengstu vegalengdina af leiðunum þremur, því er hægt að færa fyrir því rök að 

viðhaldskostnaðurinn sé meiri fyrir skipin á leið A. Flutningaleið C siglir helmingi fleiri túra 

en leið A og B til samans og því líka hægt að færa rök fyrir því að viðhaldskostnaður sé meiri 

fyrir leið C. Rannsakendur hafa þó engar forsendur til þess að aðlaga venjulegan 

viðhaldskostnað fyrir þessum breytum. 

Tryggingar 

Tekin voru gögn úr Maritime Economics varðandi tryggingarkostnað flutningaskipa. Tafla 7 

sýnir árlegan tryggingarkostnað eftir aldri skipa. Eldri skip eru líklegri til þess að bila, þ.a.l. er 

tryggingarkostnaður hærri eftir því sem sama skipið verður eldra. 

Tafla 17: Tryggingarkostnaður flutningaleiðanna þriggja. 

 

Hér má sjá tryggingarkostnað flutningaleiða á hvern túr, tryggingarkostnað fyrir hvert skip og 

árlegan tryggingarkostnað á hverja flutningaleið. Það er sami kostnaður á ári við að tryggja 

eins skip að öðru óbreyttu. Leið C hefur ódýrasta tryggingarkostnaðinn á túr, um 33% lægri en 

leið A og leið B. Leið AB notar jafnmörg skip og leið C og kemur því árlegur 

tryggingarkostnaður út á því sama. 

  

Túrar	á	ári 48 48 144
Tryggingar	kostnaður Leið	A		(ISK) Leið	B		(ISK) Leið	C		(ISK)

Kostnaður	á	túr 1.274.000												 1.274.000							 849.333											
Kostnaður	á	skip 30.576.000										 30.576.000					 30.576.000					
Árlegur	tryggingarkost.	á	leið 61.152.000										 61.152.000					 122.304.000			
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Almennur kostnaður 

Tafla 18: Almennur kostnaður flutningaleiðanna þriggja. 

 

Hér má sjá almennan kostnað fyrir hvern túr, almennan kostnað fyrir hver skip og árlegan 

almennan kostnað á hverja flutningaleið. Almennur kostnaður á túr er ódýrastur fyrir leið C og 

nemur rúmlega 1,4 milljónum króna. Almennur kostnaður á túr fyrir leið A og leið B er sá sami 

og nemur rúmlega 2,1 milljónum króna. Árlegur kostnaður fyrir leið AB og leið C er um 205 

milljónir króna á ári. 

6.2. Ferðakostnaður 
Eldsneytiskostnaður 

Við útreikning á olíukostnaði flutningaleiðanna var beitt meðalolíunotkunar aðferðinni sem 

lýst var í kafla 5.3 (bls. 35). 

Tafla 19: Olíunotkun og kostnaður. 

 

Hér má sjá meðalolíunotkun í tonnum á klukkustund fyrir hvern túr, siglingartíma fyrir hverja 

flutningaleið í klukkustundum, heildar olíunotkun á skip í hverjum túr, verð á tonni af olíu, 

olíukostnað flutningaleiða fyrir hvern túr og árlegan olíukostnað fyrir hverja flutningaleið. Leið 

A er 66 klukkustundum lengur að sigla hvern túr heldur en leið C og eyðir þar af leiðandi um 

79 tonnum meira af olíu í hverjum túr. Leið B er áætluð um 224 klukkustundir en siglir á minni 

hraða, því áætla höfundar lægri meðaleyðslu á olíu. Vegna þess að meðalhraði skipa í leið B er 

um 25% lægri heldur en fyrir leiðir A og C eins og kemur fram í Töflu 4 (bls. 23), þá áætla 

rannsakendur að meðaleyðsla olíu sé um 25% lægri.  

Túrar	á	ári 48 48 144
Almennur	Kostnaður Leið	A		(ISK) Leið	B		(ISK) Leið	C		(ISK)

Kostnaður	á	túr 2.138.500																						 2.138.500																	 1.425.667															
Kostnaður	á	skip 51.324.000																			 51.324.000															 51.324.000												
Árlegur	almennur	kostn. 102.648.000																	 102.648.000												 205.296.000										

Fjöldi	túra 48 48 144
Meðaleyðsla	olíu	(tonn/klst.) 1,2 0,9 1,2
Lengd	á	túr	(klst.) 232 224 166
Olíueyðsla	á	túr	(Tonn) 278,4 201,6 199,2

Olíukostnaður Leið	A	 Leið	B Leið	C
Verð	á	olíu	(ISK/Tonn) 49.508																											 49.508																											 49.508																	
Olíukostnaður	á	túr		(ISK) 13.783.120																			 9.980.880																					 9.862.060											
Árlegur	olíukostnaður	(m.	kr.) 662																																	 479																																	 1.420																			
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Olíukostnaður á ári fyrir leið C er rúmlega 279 milljónir króna eða tæplega 20% hærri en 

olíukostnaður fyrir leið AB á ári. Leið C klárar hins vegar 48 fleiri túra á ári heldur en leið AB 

og mun því koma til með að auka flutningsgetu umtalsvert. 

Hafnargjöld 

Leið A kemur við í átta höfnum, þær eru Reykjavíkurhöfn í Faxaflóa, Grundartangi, 

Vestmannaeyjahöfn, Rotterdam í Hollandi, Cuxhaven í Þýskalandi, Aarhus í Danmörku, 

Varberg í Svíþjóð og Kollafirði í Færeyjum. Leið B kemur við í þremur höfnum, þær eru 

Faxaflóahöfn, Hull og Rotterdam. Skipin í flutningaleið B koma við í Hull á útleið og heimleið, 

m.ö.o. koma tvisvar við í Hull í hverjum túr. Leið C höfunda kemur við í fimm höfnum, þær 

eru Reykjavíkurhöfn, Grundartangi, Vestmanneyjar, Hull og Rotterdam. 

Tafla 20: Hafnargjöld flutningaleiðanna þriggja. 

 

Hér má sjá fjölda túra á ári fyrir hverja flutningaleið, hafnargjöld eftir höfnum, hafnargjöld á 

túr fyrir hverja flutningaleið og árleg hafnargjöld fyrir hverja flutningaleið. Eins og sést þá er 

fylgni á milli þess að stoppa í fleiri höfnum og að hafa hærri hafnarkostnað. Það fundust engar 

áreiðanlegar upplýsingar fyrir Kollafjörð og Varberg og er því ljóst að hafnarkostnaður 

flutningaleiðar A er vanmetinn, samt sem áður hefur flutningaleið A hæstu hafnargjöldin. Leið 

C mun sigla 50% fleiri túra á ári en leið A og B samanlagt og þ.a.l. verður árskostnaður fyrir 

leið C hærri. Hafnargjöld á ári fyrir flutningaleið AB er rúmlega 43% lægri heldur en fyrir 

flutningaleið C, hins vegar mun flutningsgetan aukast umtalsvert með leið C. 

Fjöldi	túra 48 48 144

Hafnargjöld Leið	A		(ISK) Leið	B		(ISK) Leið	C		(ISK)
Grundartangi 146.809																					 X 146.809																							
Rotterdam 604.559																					 604.559																					 604.559																							
Faxaflóahöfn 146.809																					 146.809																					 146.809																							
Hull X 517.940																					 258.970																							
Vestmannaeyjar 161.481																					 X 161.481																							
Cuxhaven 283.946																					 X X
Aarhus 148.500																					 X X
Kollafjörður	 Engar	uppl. X X
Varberg Engar	uppl. X X
Hafnarkostn.	á	túr 1.492.104																	 751.368																					 1.318.627																			
Árlegur	hafnarkostn. 71.620.978															 36.065.648															 189.882.346															
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Skurðargjöld 

Þar sem skurðagjöld eru eins fyrir allar þær leiðir sem bera á saman og skilar ekki nægum ábata 

samanborið við að sigla framhjá skurðinum, munu skurðargjöld ekki vera tekin með í 

greiningunni. 

6.3. Fjármagnskostnaður 
Skipin í leiðum A, B og C sem borin eru saman, eru eins að öllu leyti, ásamt því að gert er ráð 

fyrir sömu fjármögnunarleið fyrir hvert skip. Þ.a.l. er fjármagnskostnaður flutningafyrirtækja 

fyrir leið AB sá sami og fjármagnskostnaður fyrir leið C.  

Tafla 21: Leiguverð flutningaskipa í stærðinni 1.000 TEU. 

Taflan sýnir leiguverð flutningaskipa með burðargetu uppá 1.000 TEU í þúsundum króna, 

fjölda skipa í hverri flutningaleið, fjölda daga í leigu á ári og árlegan leigukostnað fyrir hverja 

flutningaleið. Leiguverðið er það sama fyrir öll skip og þegar leið AB er borin saman við leið 

C kemur árlegur kostnaður út á því sama. 

6.4. Reglubundinn viðhaldskostnaður 
Við samanburð viðhaldskostnaðar heimildanna tveggja, sést að rannsóknargrein Apostolidis, 

Merikas og Merika sem rætt var um í kafla 5.5 (bls. 40-41) sýnir næstum tvöfalt dýrari árlegan 

viðhaldskostnað. Eins og kemur fram í Töflu 11 (bls. 40) er árlegur reglubundinn 

viðhaldskostnaður í rannsóknargreininni um 100 milljónir króna, eða um 55 milljónum króna 

meira en Maritime Economics sýnir. Maritime Economics birtir árlegan reglubundinn 

viðhaldskostnað uppá 45 milljónir króna. Ástæðan fyrir þessum mun er vegna þess að 

rannsóknargreinin birtir meðal árlegan viðhaldskostnað fyrir allan líftíma skipsins, á meðan 

Maritime Economics tekur fyrir fyrstu 5 ár líftímans. Eins og áður hefur komið fram fer 

viðhaldskostnaður vaxandi með aldri skipa. Ef tekið er meðaltal reglubundins 

viðhaldskostnaðar yfir allan líftíma skipa í Maritime Economics sem sýndur er í Töflu 11 (bls. 

40) og leiðrétt fyrir verðbólgu er árlegur kostnaður um 82 milljónir króna, sem er mun líkari 

rannsóknargreininni.  

  

Fjármagnskostnaður Stærð	(TEU) Leiguverð	á	dag	(Í	þús.	kr.) Fjöldi	skipa	(stk.) Leigutími	(dagar) Leigukostnaður	á	ári	(Í	þús.	kr.)

Leið	A ≈1000 845																																	 2																											 360																				 608.400																																				
Leið	B ≈1000 845																																	 2																											 360																				 608.400																																				
Leið	C ≈1000 845																																	 4																											 360																				 1.216.800																																	
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Tafla 22: Reglubundinn viðhaldskostnaður flutningaleiðanna þriggja. 

 

Hér má sjá reglubundinn viðhaldskostnað fyrir hvern túr, reglubundinn viðhaldskostnað fyrir 

hvert skip og árlegan reglubundinn viðhaldskostnað fyrir hverja flutningaleið. Vegna þess að 

öll skipin eru einsleit, þá er reglubundinn viðhaldskostnaður á skip fyrir allar leiðir sá sami. 

Munur er þó á leiðunum vegna fjölda skipa. Árlegur reglubundinn viðhaldskostnaður er mestur 

fyrir leið C vegna þess að hún notar fjögur skip en ekki tvö eins og leiðir A og B. Kostnaður á 

hvern túr er þó lægstur fyrir flutningaleið C vegna fjölda túra sem leiðin klárar á ári. 

6.5. Meðhöndlunarkostnaður 
Við gerð hífingaráætlunar fyrir flutningaleiðirnar var haft til hliðsjónar út- og innflutnings 

verðmæti viðskiptalanda Íslands, sem er að finna í Töflu 2 (bls. 9) og Töflu 3 (bls. 9). Notað 

var meðaltal síðustu þriggja ára fyrir uppgefin lönd. Hlutfall hvers lands var síðan notað við 

áætlun á fjölda hífinga í hverri höfn. Í greiningunni var gert ráð fyrir að röðun í skip sé eins og 

best verður á kosið og engin óþarfa hífingargjöld falli til. Þessi forsenda er í takt við 

raunveruleikann, þó auðvitað þurfi stundum að nota auka hífingar. Meðal þjónustugjöld fyrir 

meðhöndlun á farm er 18.981 krónur fyrir hvern gám eins og kemur fram í Töflu 13 (bls. 43). 

Tafla 23: Hífingaráætlun fyrir flutningaleið A. 

 

Hér má sjá hífingaráætlun fyrir flutningaleið A. Sýndur er kostnaður fyrir hverja hífingu, fjöldi 

hífinga (fermun og affermun) í hverri höfn, stöðu gáma um borð í hverri höfn, heildar kostnaður 

Túrar	á	ári 48 48 144
Fjöldi	skipa 2 2 4

Reglubund.	
viðhaldskostnaður Leið	A		(þús.	kr.) Leið	B		(þús.	kr.) Leið	C		(þús.	kr.)

Kostnaður	á	túr 942																																												 1.291																				 851																								
Kostnaður	á	skip 45.218																																						 45.218																		 45.218																		
Árlegur	reglub.	viðhaldskostnað. 90.437																																						 90.437																		 180.874																

Hafnir Kostnaður	á	gám	(þús.	kr.) Ferming Afferming Heildarhífingar Staða	gáma Kostnaður	(þús.	kr.)
Reykjavík -																																				 650										 750									 1.400													 650												 -																										
Grundartangi -																																				 250										 135									 385																	 900												 -																										
Vestmannaeyjar 19																																						 30												 10											 40																			 920												 759																									
Kollafjörður	 19																																						 70												 17											 87																			 973												 1.651																					
Rotterdam 19																																						 504										 575									 1.079													 902												 20.480																			
Cuxhaven 19																																						 283										 238									 521																	 947												 9.889																					
Varberg 19																																						 130										 92											 222																	 985												 4.214																					
Árósir 19																																						 195										 199									 394																	 981												 7.479																					
Kollafjörður	 19																																						 5															 80											 85																			 906												 1.613																					

2.117						 2.096					 4.213													 8.164								 46.086																			

Flutningaleið	A Fjöldi	túra	á	ári:	48

Samtals
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flutningaleiðar fyrir hverja höfn og samtals fjölda hífinga og heildar meðhöndlunarkostnað 

fyrir hvern túr í flutningaleið A. Fjöldi hífinga í flutningaleið A eru 4.213 í hverjum túr og 

Hífingargjöldin eru tæplega 46,1 milljónir króna. 

Tafla 24: Hífingaráæltun fyrir flutningaleið B. 

 

Hér má sjá hífingaráætlun fyrir flutningaleið B. Sýndur er kostnaður fyrir hverja hífingu, fjöldi 

hífinga (fermun og affermun) í hverri höfn, stöðu gáma um borð í hverri höfn, heildar kostnaður 

flutningaleiðar fyrir hverja höfn og samtals fjölda hífinga og heildar meðhöndlunarkostnað 

fyrir hvern túr í flutningaleið B. Leið B hefur flestar hífingar þó hún stoppi á fæstum höfnum, 

þ.a.l. er meðhöndlunarkostnaður leiðarinnar dýrastur. Fjöldi hífinga er 4.358 og 

meðhöndlunarkostnaður næstum tæplega 44,8 milljónir króna í hverjum túr. Flestar hífingar 

fyrir flutningaleið A og flutningaleið B eiga sér stað í Reykjavík. 

Tafla 25: Hífingaráæltun fyrir flutningaleið C. 

 

Hér má sjá meðhöndlunarkostnað fyrir flutningaleið C. Sýndur er kostnaður fyrir hverja 

hífingu, fjöldi hífinga (fermun og affermun) í hverri höfn, stöðu gáma um borð í hverri höfn, 

heildar kostnaður flutningaleiðar fyrir hverja höfn og samtals fjölda hífinga og heildar 

meðhöndlunarkostnað fyrir hvern túr í flutningaleið C. Flutningaleið C hefur næst flestar 

hífingar og meðhöndlunarkostnað uppá rúmlega 38,7 milljónir króna. Fjöldi hífinga eru 4.020 

þar sem flestar hífingar eigar sér stað í Rotterdam. 

Hafnir Kostnaður	á	gám	(þús.	kr.) Ferming Afferming Heildarhífingar Staða	gáma Kostnaður	(þús.	kr.)
Reykjavík -																																				 1.000						 1.000					 2.000													 1.000								 -																										
Hull 19																																						 179										 209									 388																	 970												 7.365																					
Rotterdam 19																																						 850										 970									 1.820													 850												 34.545																			
Hull 19																																						 150										 -										 150																	 1.000								 2.847																					

2.179						 2.179					 4.358													 3.820								 44.757																			

Flutningaleið	B Fjöldi	túra	á	ári	48

Samtals

Hafnir Kostnaður	á	gám	(þús.	kr.) Ferming Afferming Heildarhífingar Staða	gáma Kostnaður	(þús.	kr.)
Reykjavík -																																				 650										 750									 1.400													 650												 -																										
Grundartangi -																																				 330										 250									 580																	 980												 -																										
Vestmannaeyjar 19																																						 30												 10											 40																			 1.000								 759																									
Hull 19																																						 179										 209									 388																	 970												 7.365																					
Rotterdam 19																																						 821										 791									 1.612													 1.000								 30.597																			

2.010						 2.010					 4.020													 4.600								 38.721																			

Flutningaleið	C Fjöldi	túra	á	ári:	144

Samtals
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Ef flutningaleið C tekur við af flutningaleiðum A og B, mun sparast um 41 milljónir króna í 

hverjum túr. Leið AB ber meðhöndlunarkostnað um 4,36 milljarða króna á ári. Flutningaleið 

C ber meðhöndlunarkostnað um 5,57 milljarða króna á ári, eða um 1,22 milljarði króna meira 

en leið A. Þetta stafar af því að flutningaleið C fer 50% fleiri túra á ári. Þessi kostnaður er þó 

allur innheimtur af viðskiptaðilum að lokum og verður því ekki tekinn með í lokasamanburði 

flutningaleiðanna. 

Tafla 26: Meðhöndlunarkostnaður flutningaleiðanna þriggja.. 

 

Hér má sjá meðhöndlunarkostnað á túr og meðhöndlunarkostnað á ári fyrir hverja flutningaleið. 

Eins og sést í töflunni hér að ofan er árlegur meðhöndlunarkostnaður hæstur fyrir flutningaleið 

C og lægstur fyrir flutningaleið B. Meðhöndlunarkostnaður á túr er lægstur fyrir flutningaleið 

C vegna fjölda túra sem leiðin klárar á ári. Í hverjum túr er meðhöndlunarkostnaður 

flutningaleiðar B um 15,5% dýrari en flutningaleið C og flutningaleið A er um 19% dýrari í 

hverjum túr.  

Ef einungis er tekið tillit til meðhöndlunarkostnaðar leiðanna, þá getur flutningaleið C klárað 

112 túra á lægri kostnað heldur en leið A og B klára sína 48 túra. 

  

Túrar	á	ári 48 48 144
Fjöldi	skipa 2 2 4
Meðhöndlunarkostnaður Leið	A	(þús.	kr.) Leið	B	(þús.	kr.) Leið	C	(þús.	kr.)

Meðhöndlunarkostnaður	á	túr 46.086													 44.757																 38.721													
Árlegur	meðhöndlunarkostnaður 2.212.122							 2.148.346										 5.575.859							
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7.  Samantekt á niðurstöðum 
Eftir að hafa kynnt til sögunnar kostnaðarliði flutningafyrirtækja, farið í áætlaðan kostnað allra 

flutningaleiða, verður nú farið yfir stóru kostnaðarliði módelsins í stuttu máli til þess að fá 

skýrari sýn á niðurstöðu kostnaðargreiningunnar. Eins og áður kom fram er hugmyndin sú að 

leið C muni taka við af leið A og leið B, því er borið saman kostnaður af leið A og B á móti 

leið C.  

7.1. Rekstrarkostnaður 
Tafla 27: Rekstrarkostnaður flutningaleiðanna þriggja. 

 .  

Hér má sjá alla kostnaðarliði rekstrarkostnaðar fyrir flutningaleiðirnar þrjár. Sýndur er samtals 

rekstarkostnaður á túr og heildarrekstrarkostnað á ári fyrir hverja flutningaleið. 

Rekstrarkostnaður flutningaleiðanna er nánast sá sami. Munur rekstrarkostnaðar 

flutningaleiðanna kemur fram í launa- og birgðakostnaði. Eins og áður kom fram hefur 

flutningaleið C lægri birgða- og launakostnað í hverjum túr (Tafla 14 á bls. 45 og Tafla 15 á 

bls. 46) vegna þess að leiðin siglir fleiri túra og hefur styttri siglingartíma. Leið C hefur hins 

vegar hærri birgða- og launakostnað á ári. Birgðakostnaður á skip er margfaldaður með þeim 

fjölda túra sem leiðin klárar á ári. Aðrir kostnaðarliðir eru fastar stærðir á ári og verða ekki 

fyrir áhrifum af fjölda túra, þ.a.l. eru þær stærðir einungis margfaldaðar með fjölda skipa. 

Áhafnarkostnaður er misjafn fyrir leiðirnar þar sem miðað er við dagafjölda á siglingu í þeim 

útreikningum eins og var farið ítarlega yfir í kafla 6.1 (bls. 45-47) um rekstrarkostnað og 

undirkaflanum um áhafnarkostnað. Flutningaleið C mun sigla 48 fleiri túra á ári og verður því 

árlegur rekstrarkostnaður hennar tæplega 30,7 milljónum króna hærri en fyrir leið AB. Þessi 

munur er þó einungis um 3,7% sem virðist lítil kostnaðaraukning fyrir 48 fleiri túra. Vegna 

fjölda túra sem flutningaleið C mun klára á ári er hlutfallslegur rekstrarkostnaður á túr minni 

Fjöldi	túra 48 48 144
Fjöldi	skipa 2 2 4

Rekstrarkostnaður Leið	A	(þús.	kr.) Leið	B	(þús.	kr.) Leið	C	(þús.	kr.)
Áhafnarkostn.	á	ári 205.200											 161.229											 395.743											
Birgðakostn.	á	ári 9.600																 7.543																 18.514													
Venju.	viðhaldskostn.	á	ári 51.168													 51.168													 102.336											
Tryggingarkostn.	á	ári 61.152													 61.152													 122.304											
Almennur	kostn.	á	ári 102.648											 102.648											 205.296											

Rekstrarkostnaður	á	túr 8.954																 7.995																 5.862																
Árlegur	rekstrarkostnaður 429.768											 383.739											 844.193											
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en fyrir flutningaleiðir A og B. Flutningaleið A er um 52% dýrari á túr og flutningaleið B er 

um 36% dýrari á túr. Ef flutningaleið AB er skipt út fyrir flutningaleið C, sparast tæplega 11,1 

milljónir króna í rekstrarkostnað fyrir hvern túr. 

7.2. Ferðakostnaður 
Tafla 28: Ferðakostnaður flutningaleiðanna þriggja. 

 

Taflan sýnir alla kostnaðarliði ferðakostnaðs. Sýndur er samtals ferðakostnaður á túr og 

heildarferðakostnaður á ári fyrir hverja flutningaleið. Ferðakostnaður er háður bæði fjölda 

hafna og siglingartíma, því er ferðakostnaður á skip ólíkur fyrir hverja leið. Ferðakostnaður á 

túr er hæstur fyrir leið A, þar sem hún siglir lengstu vegalengdina og stoppar í flestum höfnum.  

Árlegur ferðakostnaður fyrir leið C er tæplega 361,7 milljónum króna hærri heldur en 

samanlagður ferðakostnaður flutningaleiða A og B á ári eða um 29% dýrari. Þessi mikli munur 

er vegna þess að flutningaleið C siglir 50% fleiri túra. Samskip gæti þó kosið að halda 

ferðakostnaði óbreyttum og siglt þá 111 túra með leið C á sama kostnaði og flutningaleið A og 

B klára sína 48 túra. Þar með aukið túra úr 98 í 111, eða um rúmlega 13%. 

7.3. Lokasamanburður 
Nú verða viðeigandi kostnaðargögn sett í jöfnuna sem kynnt var í kostnaðarmódeli Martin 

Stopford. 

𝐾 =
𝑅𝐾 + 𝑅𝑉 + 𝐹𝐾 + 𝐹𝑀𝐾 +𝑀𝐾

	𝐹𝑙𝑢𝑡𝑡	𝑇𝐸𝑈	á	á𝑟𝑖 	

(Stopford, 2009, bls. 223) 

Fjöldi	túra 48 48 144
Fjöldi	Skipa 2 2 4

Ferðakostnaður Leið	A	(þús.	kr.) Leið	B	(þús.	kr.) Leið	C	(þús.	kr.)
Eldsneytiskostnaður 661.590																									 479.082																									 1.420.137											
Hafnargjöld 71.621																											 36.066																											 189.882															
Skurðargjöld X X X

Ferðakostnaður	á	túr 15.275																											 10.732																											 11.181																	
Árlegur	ferðakostnaður 733.211																									 515.148																									 1.610.019											
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Tafla 29: Samtals kostnaður flutningaleiðanna þriggja. 

 

Í töflunni hér fyrir ofan má sjá fimm stóru kostnaðarliði Stopford módelsins. Kostnaðurinn er 

sýndur fyrir hverja leið í milljónum króna. Í dálknum lengst til hægri sést munur á kostnaði 

milli flutningaleiðar AB og flutningaleið C. Tvær neðstu línurnar í töflunni sína samtals 

árskostnað og samtals kostnað á túr fyrir hverja flutningaleið fyrir flutningaleiðirnar þrjár. Eins 

og komið hefur fram í niðurstöðum, þá er kostnaður á ári við leið C aldrei minni en samanlagður 

kostnaður leiðar AB. Það er bæði vegna fjölda túra en einnig eru fjögur skip í flutningaleið C 

en aðeins tvö í leið A og í leið B. Rekstarkostnaður af leið C er um 30,7 milljónum króna hærri 

en fyrir leið AB á ári. Leið C hefur um 361 milljónum króna hærri ferðakostnað á ári heldur en 

leið AB. Reglubundinn viðhaldskostnaður og fjármagnskostnaður á ári er sá sami fyrir leið C 

og leið AB vegna þess að skipin á milli leiða eru einsleit og jafn mörg. Meðhöndlunarkostnaður 

er 1,2 milljarði króna hærri fyrir flutningaleið C heldur en flutningaleið AB á ári.  

Flutningaleið C er samtals um 1,6 milljarði króna dýrari í rekstri heldur en samtals kostnaður 

af flutningaleið A og B, eða um 20% meiri á ári. Þessi kostnaðarmunur endurspeglar þá miklu 

aukningu í flutningsgetu sem leið C getur boðið fram yfir flutningaleið A og B. Kostnaður á 

hvern túr er hæstur fyrir flutningaleið A og lægstur fyrir flutningaleið C. Kostnaður leiðar A á 

túr er um 30% hærri heldur en fyrir leið C. Kostnaður á túr fyrir flutningaleið C er tæplega 97,5 

milljónum króna lægri en fyrir flutningaleið AB, m.ö.o. er kostnaður fyrir hvern túr 

flutningaleiðar AB tæplega 149% hærri en kostnaður á túr fyrir flutningaleið C. 

Til þess að taka flutningagetu til greina verður reiknaður kostnaður fyrir hvern fluttan gám. Þá 

er árskostnaður fyrir hverja flutningaleið deilt með burðargetu flutningaleiða.  

  

Fjöldi	túra	á	ári 48 48 144
Samanburður Leið	A	(m.	kr.) Leið	B	(m.	kr.) Leið	C	(m.	kr.) (Leið	AB	-	Leið	C)	(m.	kr.)

Rekstrarkostnaður 430																												 384																							 844																							 31-																																					
Ferðakostnaður 733																												 515																							 1.610																			 362-																																		
Reglubundinn	viðhaldskostnaður 90																															 90																									 181																							 -																																			
Fjármagnskostnaður 608																												 608																							 1.217																			 -																																			
Meðhöndlunarkostnaður 2.212																									 2.148																			 5.576																			 1.215-																															

Samtals	árskostnaður 4.074																									 3.746																			 9.428																			 1.608-																															
Samtals	kostnaður	á	túr 85																															 78																									 65																									 97																																					
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Tafla 30: Kostnaður fyrir hvern fluttan gám. 

 

Hér má sjá kostnað af fluttum gám fyrir hverja flutningaleið. Árskostnaður er gefinn í 

milljónum króna og kostnaður á flutningseiningu er gefinn í krónum. Þegar tekin er til greina 

flutningsgeta allra siglingarleiða sést flutningskostnaður á hvern gám. Yfirburða flutningsgeta 

leiðar C leiðir til þess að kostnaður fyrir hvern fluttan gám er hlutfallslega lægri fyrir leið C. 

Kostnaður fyrir hvern fluttan gám í leið A er rúmlega 29,6% hærri en fyrir flutningaleið C og 

kostnaður fyrir hvern fluttan gám í leið B er rúmlega 19,2% hærri en fyrir flutningaleið C. 

Tafla 31: Flutningsgeta og kostnaður á flutningseiningu. 

 

Í töflunni hér að ofan má sjá samanburð á flutningaleið AB og flutningaleið C og má glöggt sjá 

að leið C er hagkvæmari. Kostnaður á TEU, eða hvern fluttan gám, fyrir leið AB er miðgildið 

á milli kostnaðar fyrir leið A og leið B, tæplega 41.000 krónur. Leið C er næstum 8.000 krónum 

ódýrari á hverja einingu eða um 20% ódýrari. 

Flutningageta	á	túr	(TEU) 2.000																									 2.000																			 2000
Flutningageta	leiðar	á	ári	(TEU*túrar) 96.000																						 96.000																	 288.000															

Samanburður Leið	A Leið	B Leið	C
Samtals	árskostn.																								(m.	kr.) 4.074																									 3.746																			 9.428																			
Kostnaður	á	flutningseiningu								(ISK) 42.437																						 39.022																	 32.735																	

Flutningageta	á	túr	(TEU) 4.000																			 2.000																			 TEU
Flutningageta	leiðar	á	ári	(TEU*túrar) 192.000															 288.000															 TEU

Samanburður Leið	AB Leið	C Mismunur
Samtals	kost.	á	ári																														 (m.	kr.) 7.820																			 9.428																			
Kostnaður	á	flutningseiningu														(ISK) 40.729																	 32.735																	 7.994																																		
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Mynd 13: Samanburður á flutningaleið AB og flutningaleið C fyrir alla kostnaðarliði Stopford módelsins. 

Hér að ofan má sjá kostnaðarliði fyrir leið AB og leið C setta fram í súluriti. Munur 

kostnaðarliðanna er ekki svo mikill og er að mestu tilkominn vegna meðhöndlunarkostnaðs.  

 

Mynd 14: Línurit sem sýnir kostnað flutningaleiðanna fyrir hvern fluttan gám. 

Rekstrarkostn. Ferðakostn. Reglubundinn	
viðhaldskostn. Fjármagnskostn. Meðhöndlunar-

kostn.
Leið	AB 814	 1,248	 181	 1,217	 4,360	

Leið	C 844	 1,610	 181	 1,217	 5,576	
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Hér að ofan má sjá kostnað fyrir hvern fluttan gám fyrir leið A, leið B, leið C og leið AB. Leið 

C getur flutt 238.000 gáma á sama kostnað og leið AB flytur 192.000 gáma. M.ö.o. getur leið 

C klárað 119 túra á sama kostnaði og leið A og leið B klára saman 96 túra. 

Niðurstöður greiningarinnar hafa leitt í ljós að kostnaður við flutningaleið C er meiri heldur en 

samanlagður kostnaður við flutningaleið AB. Hins vegar er hagkvæmni flutningsleiðar C mun 

meiri. Þegar tekið er tillit til aukinnar flutningsgetu C, þá skýrist ábatinn af flutningaleið C. 

Kostnaður fyrir hvern túr flutningaleiðar C er lægri en bæði flutningaleið A og flutningaleið B. 

Þ.a.l. eins og hugmynd höfunda er að leið C getur tekið við af leið A og leið B, virðast vera 

tækifæri til þess að lækka flutningskostnað til og frá Íslandi. 
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8.  Umræður 
Niðurstöður kostnaðargreiningarinnar sýna að mögulegt er að lækka flutningskostnað á hvern 

gám til og frá Íslandi. Það er þó ekki hægt að gera grein fyrir því hvort sú lækkun sé nægjanlega 

mikil til að standa undir kostnaði við að flytja allar vörur á endastöð þar sem það er farið á færri 

hafnir í flutningaleið C. Niðurstöðurnar sýna að mögulegt er að lækka alla kostnaðarliði á hvern 

túr en kostnaður á ársgrundvelli er hærri þar sem það eru 48 fleiri túrar á ári. Flutningsgetan er 

þar af leiðandi að aukast um 50% miðað við fulla nýtingu á öllum leiðum í samanburðinum. 

Þegar horft er til þeirra niðurstaða sem höfundar setja fram að ofan, vakna margar spurningar. 

Ein þeirra gæti verið: kann að vera að fákeppni á íslenskum flutningamarkaði á sjó hafi haft í 

för með sér óskilvirkni og óhagkvæmni í rekstri fyrirtækjanna? Þeirri spurningu verður ekki 

svarað hér að fullu en markmið þessarar rannsóknar er að varpa frekara ljósi á þann möguleika. 

Ljóst er þó að nokkur tækifæri liggja í þessari atvinnugrein ef marka má ofangreindar 

niðurstöður.  

8.1. Rannsóknarspurningar ritgerðar 
Eftir ítarlega rannsókn og samanburðargreiningu á flutningakerfum Samskipa hafa höfundar 

fengið svör við rannsóknarspurningum sínum.  

“Er hægt að lækka flutningskostnað Samskip með einföldun flutningakerfa þeirra?” 

Niðurstöður samanburðargreiningarinnar benda til þess að hægt sé að draga úr 

flutningskostnaði með einföldun flutningakerfa. Með því að fækka viðkomustöðum og fjölga 

túrum á ári verður til staðar hagkvæmari nýting á skipunum, í formi lægri kostnaðs fyrir hvern 

túr. Heildarkostnaðurinn við flutningaleið C sem er hönnuð af höfundum er hærri en 

kostnaðurinn við þær flutningaleiðir sem eru til staðar. Það er vegna þess að flutningaleið C fer 

50% fleiri túra á ári. Hægt er að halda kostnaði óbreyttum með því að sigla 119 túra í stað 144 

sem er hámarksfjöldi túra sem flutningaleið C getur lokið á einu ári. Vegna þess að ekki fleiri 

flutningaleiðir Samskips voru rannsakaðar, er ekki hægt að alhæfa niðurstöður höfunda fyrir 

allt flutningakerfið sem heild, þó svo að niðurstöður rannsóknarinnar bendi í þá átt. 

 

 “Er ákjósanlegt frá rekstrarlegu sjónarmiði, að flytja flestar innflutningsvörur frá sama 

stað?” 
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Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að hægt sé að spara kostnað með einföldun 

flutningakerfa Samskipa. Það eitt og sér gefur hugmynd um rekstrarlegan ávinning af því að 

flytja allar innflutningsvörur frá sama stað. Hins vegar er nauðsynlegt að taka til greina mun 

fleiri þætti til þess að geta svarað þeirri rannsóknarspurningu með meiri vissu. Þættir eins og 

flutningskostnaður á innflutningsvörum til Rotterdam, flækjustig við skipulagningu á þeim 

flutning o. fl. Rannsóknin nær ekki yfir þá þætti og höfundar geta því ekki sagt til um hvort 

ávinningur sé meiri en kostnaður. 

Höfundar eru þeirrar skoðunar að flutningakerfið sem var skoðað getur verið hagkvæmara í 

uppsetningu og mætti skoða fleiri leiðir til þess að svara ofangreindum rannsóknarspurningum 

með meiri vissu. 

8.2. Aukin samkeppnishæfni Íslands 
Íslenski flutningsmarkaðurinn er að mestu bundinn tveimur flutningafyrirtækjum, Eimskip og 

Samskip. Á undanförnum árum hefur þó færeyska fyrirtækið Smyril Line Cargo verið að vinna 

sér markaðshlutdeild á Íslandi. Helstu útflutningsvörur Íslands eru fiskur og ál. Íslendingar er 

þó ekki mikil útflutningsþjóð og flytur inn töluvert meira en flutt er út. Mikið af þeim vörum 

sem verslaðar eru daglega úti í búð eru fluttar inn. Vörur eins og Doritos, Cheerios, Nocco, 

Coca Cola og svona mætti lengi telja. Einnig eru fluttar inn stærri vörur eins og heitir pottar, 

sjónvörp, bílar og fleiri neysluvörur. Ísland myndi standa betur að vígi í erlendri skuldasöfnun 

ef útflutningur væri meiri. 

Það er dýrt frá rekstrarlegu sjónarmiði að sigla langa leið til meginlands Evrópu. Þessi 

kostnaður endurspeglast í verðlaginu á útflutningsvörum. Eins og staðan er í dag eru 

vöruflutningar með skipum lang hagkvæmasti og umhverfisvænasti kosturinn sem völ er á. 

Raunhæft má telja að Ísland gæti staðið framar á sviði útflutningsmarkaðar ef 

flutningskostnaður væri lægri. Ef hægt er að einfalda flutningakerfi Íslands og þar með lækka 

heildarkostnað flutningafyrirtækja eins og Samskip og Eimskip, ætli fleiri lönd í Evrópu myndu 

leita til Íslands eftir vörum? 

Ísland stendur flestum löndum framar hvað varðar ódýra og umhverfisvæna framleiðslu á 

rafmagni. Hér er einnig að finna hreint vatn í miklum mæli. Umhverfisvænt grænmeti í stórum 

gróðurhúsum gæti talist aðsóknarverð útflutningsvara með vaxandi vitundarvakningu um 

samfélagslega ábyrgð gagnvart umhverfinu. Hugsanlegt er að með lægri flutningskostnaði 
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myndi íslenskt grænmeti verða eftirsóknarverð útflutningsvara. Ef það gengi eftir myndi 

samkeppnishæfni Íslands á útflutningsmarkaði í Evrópu tvímælalaust aukast.  

8.3.  Ný tækifæri 
Höfundar velta því fyrir sér hvort viðskiptatækifæri skapist á markaði með innleiðingu á 

flutningaleið C. Tækifærið felst í því að flytja allar helstu innflutningsvörur Íslands til Evrópu. 

Aðili sem nýtir sér það tækifæri, dregur úr flækjustigi íslenskra innflytjenda og getur líklega 

innleitt ákveðna skalahagkvæmni. Innlend fyrirtæki greiða aðilanum þjónustugjöld fyrir að 

flytja allar vörur til Rotterdam og greiða lægri flutningsgjöld til Samskip vegna lægri 

flutningsgjalda. 

Liggur þá viðskiptatækifæri í því að stofna milliliða fyrirtæki sem tekur saman helstu 

innflutningsvörur Íslands frá löndum víða í Evrópu og tekur þær allar saman á einum stað. 

Vörur væru þá sendar frá Danmörku, Þýskalandi, Frakklandi og fleiri löndum til Rotterdam í 

Hollandi. Þá er ekki dregið úr þjónustuskilyrðum fyrir innflutningsaðila á Íslandi. Þá getur 

myndast sparnaður fyrir flutningafyrirtæki í formi, tíma-, olíu- og launakostnaðs.  

8.4. Framtíð skipaflutninga 
Flutningakerfi hafa lítið breyst í gegnum tíðina og er enn haldið í mikið af gömlum hefðum, 

t.d. að á farmbréfum er notast við mikið af óskiljanlegum skammstöfunum fyrir fólk án reynslu 

af flutningamarkaðnum. Ástæðan fyrir því er að á sínum tíma var rukkað fyrir hvern staf í 

prentun, því var notað mikið af skammstöfunum til þess að spara kostnað. Það er nokkuð ljóst 

að kominn er tími á breytingar og aðlögun að breyttum tímum og líklegt er að það muni gerast 

í litlum skrefum á næstu árum. Tæknilegar breytingar til einföldunar á núverandi kerfi gætu 

einnig haft mikil áhrif á skipaflutninga og þ.a.l. minnkað kostnað á vinnu í kringum flutninga. 

Martin Stopford hefur talað um í fyrirlestrum sínum að á næstu árum muni verða breyting á 

hugmyndafræði flutningafyrirtækja. Fleiri minni skip munu sjá um flutninga á milli styttri 

siglingaleiða og sigla til minni hafna. Stærri skipin munu tækla lengri siglingar og sjá um stærri 

flutninga á milli landa og heimsálfa. Þessi breyting á flutningakerfinu sem höfundar leggja til 

er í takt við hugmyndir Stopford, þar sem höfundar leggja til að sigla á færri hafnir í Evrópu 

og hafa frekar reglulegri ferðir. Það ætti að henta Íslandi betur að sigla frekar á 1-2 hafnir í 

Evrópu vegna fjarlægðar Íslands við Evrópu. Flutningafyrirtæki á Íslandi gætu þá nýtt sér aðrar 

flutningaleiðir innan Evrópu til þess að koma vörunni á áfangastað.  
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8.5. Fórnarkostnaður af lægri kostnað 
Þegar dregið er úr fjölda hafna sem skipin munu stoppa á, drögum við að einhverju leyti úr 

þjónustustigi. Einhverjir viðskiptaaðilar vilja flytja vöruna sína til Danmörku, og eykst 

flækjustig þeirra vegna fækkunar á höfnum. Viðskiptaaðilar gætu þá leitað með viðskipti sín 

annað vegna þess. Það er til staðar flutningakerfi frá Rotterdam sem getur flutt vörur til allra 

landa. Þótt þjónustustigið skerðist, fylgir nýju siglingarleiðinni bætt þjónustuskilyrði. 

Flutningaleið C mun sigla 50% fleiri túra á ári. Viðskiptaaðilar munu því hafa reglulegri 

flutninga til og frá Evrópu. 

8.6.  Hvati flutningafyrirtækja  
Miðað við þær niðurstöður sem kostnaðargreiningin hefur leitt í ljós, ætti að vera tækifæri fyrir 

Samskip að draga verulega úr kostnaði. Höfundar átta sig þó á að til staðar eru margir þættir 

sem ekki er hægt að taka til greina í þessari rannsókn. Árið 2020 er fákeppni á íslenskum 

flutningsmarkaði. Því er lítil pressa á flutningafyrirtæki til þess að ráðast í róttækar breytingar 

á flutningakerfum sínum. Mikill kostnaður fylgir því að breyta flutningakerfi. Sá kostnaður er 

m.a. í formi vinnu við skipulagningu, að mynda viðskiptatengsl við nýja viðskiptavini og 

endursemja við gamla viðskiptavini, og að lokum áhætta af breyttum markaðsaðstæðum eftir 

innleiðingu. Höfundar telja því ólíklegt að fyrirtæki munu láta reyna á nýtt flutningakerfi þó 

mögulegur ábati er til staðar. 

8.7. Takmarkanir 
Ritgerð þessi er alfarið með áherslu á kostnaðarhlið við rekstur flutningafyrirtækja og horfir 

framhjá tekjuhliðinni í greiningunni. Tekjur af gámaflutningum ráðast af ótal þáttum s.s. 

innihaldi, endastöð, o.fl. Flækjustigið samfara tekjugreiningunni er of hátt til þess að hafa þær 

í þessari rannsókn, þó vissulega væri forvitnilegt að taka þetta saman. Höfundar telja þó að 

niðurstöður kostnaðargreiningar geti staðið án tekna. 

Hægt er að gera ráð fyrir að tekjur af leið C verði töluvert hærri vegna aukinnar flutningsgetu. 

Ekki er hægt að fullyrða hvort út- og innflutningur sé nægjanlegur til þess að nýta alla 

flutningsgetu af leið C. Samkvæmt lögmálum framboðs og eftirspurnar, ætti eftirspurn að 

aukast að einhverju leyti vegna lægri kostnaðar. 

Í upphafi rannsóknarinnar settu höfundar sig í samband við Samskip í þeirri von um að fá 

raunveruleg kostnaðar- og jafnvel tekjugögn frá þeim. Samskip var ekki tilbúið að deila þeim 
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gögnum og því er óvíst að greiningin túlki raunverulegan kostnað Samskipa. Óháð því hvort 

raunverulegur kostnaður sé sá sami og sett eru hér fram, þá eru kostnaðargögnin fyrir allar 

leiðir byggðar á sömu forsendum og leiðirnar því sambærilegar frá kostnaðarlegu sjónarhorni. 

Höfundar þessarra greiningar gera sér einnig grein fyrir að framangreindar niðurstöður eru 

byggðar á allnokkurri einföldun sem endurspeglar ekki að fullu raunveruleikann í kostnaði 

flutningafyrirtækjanna. Flækjustigið getur verið mikið og birtingarmyndir þess margar. Svo 

nokkur dæmi séu tekin:  

• Olíunotkun. Mismunandi olía er notuð eftir mismunandi landhelgislögum varðandi 

útblástur skipa. Notast var við meðaltal á öllum olíuverðum til að áætla 

eldsneytiskostnað.  

• Hafnargjöld. Höfundar hafa ekki aðgang að raunverulegum kostnað sem fylgir aðkomu 

í hverri höfn. Það hefur einnig áhrif á gjöld í höfnum hve mikil fermun og affermun á 

sér stað. 

• Flutningseftirspurn. Ekki er nákvæmlega hægt að vita hver flutningseftirspurn á vörum 

er eða til hvaða landa sú eftirspurn nær. Því er áætlun um fermun og affermun í höfnum 

byggð að mestu á innsæi reynslumikla aðila. 

Rekstur fyrirtækja gengur út á jafnvægið milli kostnaðar og tekna og til þess að ná sem bestum 

árangri þurfa þau að rýna alla þætti síns rekstrar og leita leiða til þess að besta bæði tekju- og 

kostnaðarhlið. Í ritgerð þessari hefur höfundum vonandi tekist að varpa ljósi á nokkur þeirra 

tækifæra sem liggja kostnaðarmeginn í rekstri flutningafyrirtækjanna. 
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