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Fyrirvari
Samantekt þessi inniheldur niðurstöður greininga- og sviðsmyndavinnu um mögulegt framtíðarumhverfi
Grundartanga. Framkvæmd vinnunnar og áhersluatriði eru í samræmi við samning KPMG við Þróunarfélag
Grundartanga.
Vinnan er m.a. byggð á upplýsingum frá stýrihóp, forsvarsmönnum fyrirtækja svæðinu og fulltrúa opinberra
stofnana. Jafnframt aflaði KPMG upplýsinga úr ýmsum opinberum skýrslum og fræðigreinum.
KPMG ber ekki ábyrgð á að uppfæra efni og niðurstöður skýrslunnar í tengslum við atburði eða upplýsingar sem
kunna að koma síðar fram.
Ekki hefur verið framkvæmd sérstök könnun á áreiðanleika þeirra gagna sem byggt er á en miðað er við að um
heimildir traustra aðila sé að ræða. KPMG getur ekki ábyrgst nákvæmni né áreiðanleika þeirra upplýsinga sem
hér koma fram né að þær séu tæmandi.
KPMG ber enga ábyrgð á ákvörðunum sem teknar eru á grundvelli niðurstöðu skýrslunnar. Öll ábyrgð vegna
ákvarðana sem teknar verða á grundvelli skýrslunnar eða niðurstaðna sem í henni eru, er á höndum
sveitarfélaganna eða annarra aðila er að málinu kunna að koma.
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Atvinnusvæðið á Grundartanga
Stór vinnustaður í stöðugri þróun
Grundartangi er iðnaðarhverfi í Hvalfjarðarsveit við utan- og norðanverðan Hvalfjörð. Staðurinn fær nafn sitt af
klettatanga sem skagaði út í fjörðinn en er nú undir landfyllingu. Hverfið er í landi Klafastaða og Katarness.
Járnblendiverksmiðjan á Grundartanga tók til starfa árið 1979, og er nú næststærsti framleiðandi kísiljárns í heimi.
Álverið á Grundartanga tók til starfa árið 1998. Svæðið býr við einhverja mestu umhverfisvöktun á landinu.
Þegar ákveðið var að byggja kísiljárnverksmiðjuna var samhliða ákveðið að byggja nauðsynleg hafnarmannvirki.
Hafnargerð við Grundartanga hófst því árið 1977 og er Grundartangahöfn nú meðal stærstu hafna landsins.
Höfnin er rekin af Faxaflóahöfnum og er í eigu Hvalfjarðarsveitar, Akraneskaupstaðar, Borgarbyggðar,
Reykjavíkurborgar og Skorradalshrepps.
Á staðnum starfa hátt í 1.000 manns þegar allt er talið, þar af um 7-800 hjá stóru fyrirtækjunum tveimur, Norðuráli
og Elkem. Stærstur hluti starfsmanna býr á Akranesi, á Höfuðborgarsvæðinu og í Borgarnesi.

Heimild: http://www.faxafloahafnir.is/wp-content/uploads/Grundartangah%C3%B6fn-starfsemi-og-skipulag.pdf
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Um verkefnið
Vinnuferlið
Verkefnið sviðsmyndir um framtíð atvinnulífs og uppbyggingar á Grundartanga til ársins 2040 er unnið af KPMG
fyrir Þróunarfélag Grundartanga.
— Verkefnið hófst með viðtölum við lykilaðila sem tengjast starfseminni á Grundartanga.
— Haldinn var drifkraftafundur í lok ágúst þar sem greindir voru megin drifkraftar sem taldir eru hafa áhrif á
starfsumhverfi Grundartanga til framtíðar. Drifkraftarnir voru svo nýttir sem undirstöður á vinnufundi
(sviðsmyndaverkstæði) sem haldið var í september með breiðri þátttöku sveitarstjórnarmanna, fulltrúa
fyrirtækja, háskóla og stofnana. Þar voru mótaðar sviðsmyndir sem lýsa fjórum mismunandi „framtíðum“ í
starfsumhverfi Grundartanga.
— Að lokum var vinnan hnýtt saman í skýrslu sem greinir frá helstu niðurstöðum.
Stýrihóp skipuðu eftirtaldir:
Björgvin Helgason, oddviti Hvalfjarðarsveitar
Gísli Gíslason, hafnarstjóri Faxaflóahafna
Guðjón Steindórsson, framkvæmdastjóri Þróunarfélags Grundartanga
Ólafur Adolfsson, formaður bæjarráðs Akraneskaupstaðar
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Hvað er sviðsmyndagreining?
Sviðsmyndagreining nýtist öllum
Sviðsmyndagreining er leið til þess að horfa inn í framtíðina og sjá hvernig hún getur þróast fyrir ákveðin fyrirtæki,
atvinnugreinar, stofnanir eða félagasamtök. Hún er tilraun sem ætlað er að skilgreina hvaða drifkraftar eru líklegir
til að móta framtíðina og kanna hvaða áhrif þróun þeirra mun hafa á starfsumhverfi okkar. Í stað þess að einblína
á línulega þróun út frá sögulegum staðreyndum segir sviðsmyndagreining mismunandi sögur um líklegt eða
mögulegt framtíðarstarfsumhverfi.

STARFSUMHVERFI

ÓVISSA

FRAMTÍÐAFRÆÐI

SVIÐSMYNDIR

ÞRÓUN

ÁKVARÐANATAKA

DRIFKRAFTAR

STEFNUMÓTUN

Sviðsmyndir eru ekki framtíðarsýn, spá, stefna eða
framreikningur. Þær eru öflug aðferð til að skilja
umhverfið og skapa sameiginlegan skilning á því hvað
rétt sé að gera í dag til að undirbúa framtíðina.

ATBURÐARÁSIR

Sviðsmyndir eru tól sem hjálpa okkur að viðurkenna eða ögra viðteknum ályktunum um framtíðina. Ferlið við að
móta sviðsmyndirnar krefst greininga á lykilbreytum og kröftum sem geta og eru að breytast. Að lokum eru
dregnar upp myndir eða sögur sem sýna breitt svið óvissu um framtíðina. Þessar sögur geta í framhaldinu verið
notaðar til þess að máta núverandi stefnu og áætlanir við mismunandi framtíðarstarfsumhverfi.
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Að skoða nútímann í gegnum framtíðina..
Sviðsmyndir eru ekki framtíðarsýn, spá,
stefna eða framreikningur.

Þær eru öflug aðferð til að skilja
umhverfið og skapa sameiginlegan
skilning á því hvað þarf að gera í
dag til að undirbúa framtíðina.
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Niðurstöður
netkönnunar

Mikilvægir áhrifaþættir
Niðurstöður netkönnunar KPMG

Mikilvægustu áhrifaþættir atvinnuppbyggingar á Grundartanga

Í vinnuferlinu var send út rafræn netkönnun m.a. á
fulltrúa háskóla, rannsóknastofnana, sveitarfélaga
og fyrirtækjanna á Grundartanga. Helstu
niðurstöður hennar eru eftirfarandi

Orkuframboð
Aðstæður á alþjóðlegum mörkuðum
Orkuverð
Viðhorf almennings til stóriðju

Mikilvægustu áhrifaþættir
atvinnuuppbyggingar á Grundartanga

Viðhorf alþingis og ríkisstjórnar
Viðhorf sveitarstjórna
Umhverfisvernd

Þátttakendur voru beðnir um að raða völdum
áhrifaþáttum í mikilvægisröð.

Almenn tækniþróun og nýsköpun

Framboð og verð á raforku auk aðstæðna á
alþjóðlegum mörkuðum voru taldir mikilvægustu
áhrifaþættirnir ásamt viðhorfi almennings, alþingis,
ríkisstjórnar og sveitastjórna til stóriðju og/eða
stóriðnaðar.

Ákvarðanir erlendra móðurfélaga
Erlend samkeppni
Nýsköpun í úrvinnslu áls og/eða kísilmálms
Mengunarvarnir
Stækkun og umbætur hafnarsvæðisins

Samhæfing/sérhæfing á starfsemi á Grundartanga
Endurnýting og endurvinnsla

Skilvirkar almenningssamgöngur til og frá Grundartanga
Íbúaþróun
Innlend samkeppni
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Heimild: KPMG greining, netkönnun
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Starfsemi á Grundartanga árið 2040
Spurt var: Hvað af eftirfarandi starfsemi verður á Grundartanga árið 2040?
Hitaveita

Málmendurvinnsla

Álver
3%

Já

Já

Já

Nei

Nei

Nei

38%

41%
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62%
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Nýsköpunarfyrirtæki í iðnaði

Járnblendiverksmiðja
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10%

Nei
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Kísilver

Ferðaþjónusta/skemmtiferðaskip

Endurvinnsla

Já
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19%

12%
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81%
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Heimild: KPMG greining, netkönnun
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Mikilvægustu áhrifaþættirnir
Orkumál

Endurvinnsla

— Framboð á orku

— Málmendurvinnsla

— Orkuverð

— Endurvinnsla sorps

— Aðstæður á alþjóðlegum mörkuðum

— Fullnýting - „Waste-to-value“

Viðhorf til framleiðsluiðnaðar

Þróun samgangna

— Viðhorf almennings

— Skipaflutningar

— Viðhorf alþingis og ríkisstjórnar

— Almenningssamgöngur

— Viðhorf sveitastjórna

Atvinnu- og íbúaþróun

Tækni og nýsköpun

— Afleidd störf

— Betri framleiðsluaðferðir

— Nýbúar

— Minni orkunotkun og mengun

— Aukin menntun og sérhæfing

— Tækniþróun

Efnahagsmál á Íslandi

Aðstæður á alþjóðamörkuðum

— Gengismál

— Ákvarðanir erlendra móðurfélaga

— Verðbólga

— Þróun hrávöruverðs á heimsmarkaði

— Þörf fyrir störf

— Hagvöxtur erlendis
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Sviðsmyndir

Framtíð Grundartanga til ársins 2040

Sviðsmyndir 2040
Framtíð atvinnusvæðisins á Grundartanga
Eftirfarandi eru fjórar sviðsmyndir um framtíð Grundartanga til ársins 2040.
Myndirnar lýsa þeirri framtíðarþróun sem hugsanlega geti orðið miðað við framangreinda drifkrafta. Hverri mynd
hefur verið gefið lýsandi nafn í takt við við þá þróun sem hún fjallar um.
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Grunngerð sviðsmyndanna
Drifkraftar
Fjölmargir þættir hafa áhrif á þróun
atvinnusvæðisins á Grundartanga á
komandi árum.
Þeir óvissuþættir sem taldir eru hafa
mest áhrif eru: „Samkeppnishæfni“ og
„Viðhorf íbúa til framleiðsluiðnaðar“.
Þessir þættir mynda ásana í grunngerð
sviðsmyndanna.
Þegar óvissuþáttunum er steypt saman
myndast fjórar sviðsmyndir.

Samkeppnishæfni

Lítil
Ósamkeppnishæft orkuverð
Lítið orkuframboð
Skortur á hæfu starfsfólki

Mikil
Samkeppnishæft orkuverð
Nægt framboð orku
Framboð af hæfu starfsfólki

Viðhorf íbúa til framleiðsluiðnaðar

Jákvæð
Jákvæð umræða
Gott orðspor
Stolt

Neikvæð
Neikvæð umræða
Lélegt orðspor
Lítið álit á starfseminni
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Sviðsmyndirnar í hnotskurn

-

+

Detroit/Djúpavík

Dettifossvirkjun

Lítil samkeppnishæfni

Mikil samkeppnishæfni

Neikvætt viðhorf til framleiðsluiðnaðar

Neikvætt viðhorf til framleiðsluiðnaðar

Í þessari sviðsmynd hefur átt sér stað mikil tekjusamdráttur
samhliða fækkun starfa og minni umsvifum iðnfyrirtækja á
svæðinu. Önnur not hafa verið fundin fyrir iðnaðarsvæðið og
land í nágrenninu er nýtt fyrir búsetu og landbúnað.
Ferðaþjónusta hefur aukist m.a. með komu
skemmtiferðaskipa.

Í þessari sviðsmynd hefur orðið talsverð uppbygging á
Grundartanga þrátt fyrir neikvætt viðhorf. Miklar kröfur eru
gerðar til umhverfismála og laga- og reglugerðaumhverfi er
þungt. Fleiri og fjölbreyttari störf hafa orðið til en neikvæð
umræða hefur fælt frá ný, stærri verkefni.

„Groundhog Day“

Auðlindatangi

Lítil samkeppnishæfni

Mikil samkeppnishæfni

Jákvætt viðhorf til framleiðsluiðnaðar

Jákvætt viðhorf til framleiðsluiðnaðar

Í þessari sviðsmynd er mikill vilji til uppbyggingar en
forsendur skortir vegna skertrar samkeppnisstöðu. Ásýnd
svæðisins fer versnandi sökum minni áhuga og
fjárhagslegrar getu. Enginn vöxtur er fyrirséður og lítil
endurnýjun. Stjórnvöld hafa hlutlaust viðhorf og stefnuleysi
er ríkjandi í málefnum svæðisins.

Í þessari sviðsmynd er mikill uppgangur á svæðinu og
ásókn í að hefja starfsemi á svæðinu þar sem allar
aðstæður eru eins og best verður á kosið. Tekjuaukning er
mikil samhliða stöðugri fjölgun starfa. Álag á nærumhverfi
og innviði hefur aukist talsvert og dregið hefur úr áherslu á
ótengdar greinar.
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Yfirlit - Sviðsmyndir 2040
Detroit/Djúpavík

Lítil samkeppnishæfni
og neikvætt viðhorf
Lítil
Ósamkeppnishæft orkuverð
Lítið orkuframboð
Skortur á hæfu starfsfólki

Samkeppnis„Groundhog Day“

Lítil samkeppnishæfni
og jákvætt viðhorf

Viðhorf íbúa til framleiðsluiðnaðar

Neikvæð
Neikvæð umræða
Lélegt orðspor
Lítið álit á starfseminni

Dettifossvirkjun

Mikil samkeppnishæfni
og neikvætt viðhorf

hæfni
Auðlindatangi

Mikil
Samkeppnishæft orkuverð
Nægt framboð orku
Framboð af hæfu
starfsfólki

Mikil samkeppnishæfni
og jákvætt viðhorf

Jákvæð
Jákvæð umræða
Gott orðspor
Stolt
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Sviðsmynd 1 – Detroit/Djúpavík
Lítil samkeppnishæfni og neikvætt viðhorf íbúa til
framleiðsluiðnaðar
— Almenn hnignun og fækkun starfa.
— Tekjusamdráttur hjá fyrirtækjum og sveitarfélögum
á svæðinu.

Detroit/Djúpavík

Lítil samkeppnishæfni
og neikvætt viðhorf

Samkeppnis-

— Aðeins lágmarks iðnaðarstarfsemi og þjónusta á
svæðinu.

Viðhorf íbúa til framleiðsluiðnaðar

Einkenni árið 2040

hæfni

— Sveitarfélögum í nálægð við Grundartanga hefur
verið fækkað.
— Fjöldi starfa í eftirliti og ferðaþjónustu.
— Lítill vilji til að uppfylla umhverfiskröfur.
— Framleiðsla hefur í auknum mæli færst úr landi.
— Ferðaþjónusta hefur aukist t.a.m. með komu
skemmtiferðaskipa að Grundartanga.
— Lítið nýsköpunarstarf og hæg tækniþróun.
— Íbúaþróun stendur í besta falli í stað, fólk sækir
atvinnu annað.

— Önnur not fundin fyrir iðnaðarsvæðið.
— Aukin landnýting til búsetu og landbúnaðar.
— Fækkun starfa og tekjusamdráttur.
— Vannýtt tækifæri.

— Erlend móðurfélög draga mikið úr starfsemi hér á
landi og flytja starfsemi úr landi.
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Detroit/Djúpavík
Dæmi um það hvernig þessi sviðsmynd gæti orðið að veruleika.

Detroit / Djúpavík
Áhrifaþáttur

Umhverfisslys

Orkuverð í
Evrópu og
Kanada lækkar

Neikvætt viðhorf
stjórnvalda til
stóriðnaðar

2017

2040
Viðhorf almennings
verður neikvætt

Samkeppnishæfni
Íslands minnkar

Lítil samkeppnishæfni og
neikvætt viðhorf

Orkumál

Orkuverð ósamkeppnishæft.
Ótryggir orkusamningar.

Umhverfismál

Lítill vilji til að uppfylla
umhverfiskröfur.

Tækniþróun og
nýsköpun

Lítið nýsköpunarstarf og
hæg tækniþróun.

Erlend
samkeppni

Lítill áhugi á fjárfestingu á
Íslandi.

Viðhorf
almennings

Neikvætt m.a. vegna
umræðu í samfélaginu.

Viðhorf
stjórnvalda

Stefna stjórnvalda og
aðgerðir hamla
uppbyggingu.

Atvinnu- og
íbúaþróun

Íbúaþróun stendur í besta
falli í stað, fólk sækir atvinnu
annað. Samdráttur og
stöðnun í efnahag

Ákv. erl.
móðurfélaga

Draga mikið úr starfsemi /
flytja úr landi.
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Sviðsmynd 2 - Dettifossvirkjun
Mikil samkeppnishæfni og neikvætt viðhorf íbúa til
framleiðsluiðnaðar.
— Aukin aðsókn orkufrekra verkefna að
Grundartanga og áhugi á fjárfestingu á Íslandi.

Samkeppnis-

— Bætt ásýnd svæðisins.
— Endurvinnsla og áframvinnsla blómstra.
— Íbúaþróun breytist lítið. Næg atvinna í boði.

Viðhorf íbúa til framleiðsluiðnaðar

Einkenni árið 2040
Dettifossvirkjun
Mikil samkeppnishæfni
og neikvætt viðhorf
hæfni

— Nægt framboð af vinnuafli með menntun við hæfi.
— Takmörkuð áhersla á nýsköpunarstarf og
tækniþróun.
— Orkuverð mjög samkeppnishæft og nægt framboð
af orku.
— Neikvæð umræða og viðhorf stjórnvalda.
— Umhverfiskröfur og neikvætt viðhorf fæla frá ný,
stærri verkefni.

— Fleiri og fjölbreyttari störf.

— Erlend móðurfélög halda að sér höndum og breyta
starfsemi lítið.

— Dreifðari fjárfesting.

— Kröftug uppbygging.
— Þungt laga- og reglugerðaumhverfi.
— Mögulega of hraður vöxtur.
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Dettifossvirkjun
Dæmi um það hvernig þessi sviðsmynd gæti orðið að veruleika.

Dettifossvirkjun
Áhrifaþáttur

Krónan veikist og
heimsmarkaðsverð
á olíu hækkar

Aukinn
efnahagslegur
stöðugleiki

Umræðan um
starfsemina verður
neikvæð.

2017

2040
Samkeppnishæfni
Íslands eykst

Mengunarslys veldur enn
neikvæðara viðhorfi

Mikil samkeppnishæfni og
neikvætt viðhorf

Orkumál

Orkuverð samkeppnishæft.
Stöðugt framboð til lengri
tíma.

Umhverfismál

Umhverfiskröfur fæla frá
stærri verkefni.

Tækniþróun og
nýsköpun

Takmörkuð áhersla á
nýsköpunarstarf og
tækniþróun.

Erlend
samkeppni

Aukinn áhugi á fjárfestingu
á Íslandi.

Viðhorf
almennings

Neikvætt viðhorf til
uppbyggingar í stóriðju.

Viðhorf
stjórnvalda

Frekar neikvætt og lítill
áhugi.

Atvinnu- og
íbúaþróun

Íbúaþróun breytist lítið.
Næg atvinna í boði.
Stöðugleiki í
efnahagsmálum.

Ákv. erl.
móðurfélaga

Halda óbreyttri starfsemi.
Vilji til uppbyggingar en
forsendur skortir.
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Sviðsmynd 3 – „Groundhog Day“
Lítil samkeppnishæfni og jákvætt viðhorf íbúa til
framleiðsluiðnaðar.
— Ákveðin stöðnun og lítil endurnýjun.
— Íbúaþróun stendur í stað. Engin ný störf og óvissa í
efnahagsmálum.
— Áhersla lögð á núverandi starfsemi og lítið um ný
verkefni.

Samkeppnis„Groundhog Day“
Lítil samkeppnishæfni
og jákvætt viðhorf

Viðhorf íbúa til framleiðsluiðnaðar

Einkenni árið 2040

hæfni

— Starfsemin straumlínulöguð og dregið úr sóun.
— Stöðugt vinnuafl og lítil starfsmannavelta.
— Lítill áhugi á fjárfestingu á þrátt fyrir mikinn vilja
innanlands.
— Jákvætt viðhorf og vilji til að byggja upp en
forsendur skortir að mörgu leyti.
— Mikil áhersla á starfstengt nám.
— Orkuverð er ósamkeppnishæft og orkusamningar
ótryggir.

— Ákveðinn stöðugleiki.

— Stjórnvöld hafa hlutlaus viðhorf og ákveðið
stefnuleysi er ríkjandi.

— Enginn vöxtur og lítil endurnýjun.

— Umhverfiskröfur til staðar en eftirfylgni er umdeild.

— Gott viðhorf almennings.
— Versnandi ásýnd svæðisins og lítil uppbygging.
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„Groundhog Day“
Dæmi um það hvernig þessi sviðsmynd gæti orðið að veruleika.

Groundhog Day/
Endurtekið efni
Áhrifaþáttur

Óstöðugleiki og
óhagstætt
raforkuverð

Lofslagsskuldbindingar þyngja
rekstur í iðnaði

2017

Skortur á hæfu
starfsfólki

2040

Aukin eftirspurn eftir
orku – orkuframboð
til stóriðju minnkar

Nýting glatvarma
o.fl. bætir viðhorf
almennings

Sæstrengur dregur
enn frekar úr
framboði á raforku

Lítil samkeppnishæfni og
jákvætt viðhorf

Orkumál

Orkuverð ósamkeppnishæft.
Ótryggir orkusamningar.

Umhverfismál

Umhverfiskröfur til staðar en
eftirfylgni umdeild.

Tækniþróun og
nýsköpun

Takmarkað nýsköpunarstarf
og tækniþróun.

Erlend
samkeppni

Lítill áhugi á fjárfestingu á
Íslandi þrátt fyrir vilja
innanlands.

Viðhorf
almennings

Umdeilt viðhorf. Vilji til að
byggja upp en litlar forsendur
til þess.

Viðhorf
stjórnvalda

Hlutlaust viðhorf og
stefnuleysi ríkjandi.

Atvinnu- og
íbúaþróun

Íbúaþróun stendur í stað.
Engin ný störf. Óvissa í
efnahagsþróun.

Ákv. erl.
móðurfélaga

Halda óbreyttri starfsemi
hérlendis. Óviss framtíðarsýn.
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Sviðsmynd 4 - Auðlindatangi
Mikil samkeppnishæfni og jákvætt viðhorf íbúa til
framleiðsluiðnaðar.
— Mikill uppgangur á svæðinu. Fjölbreytt atvinnulíf og
lítið atvinnuleysi.
— Mikil áhersla á orkufrekan iðnað og ásókn í
fjárfestingu á Íslandi.
— Orkuverð samkeppnishæft og stöðugt framboð til
lengri tíma. Tryggir langtímasamningar.

Samkeppnis-

Viðhorf íbúa til framleiðsluiðnaðar

Einkenni árið 2040

hæfni
Auðlindatangi
Mikil samkeppnishæfni
og jákvætt viðhorf

— Fyrirtæki sem þjónusta orkufrekan iðnað blómstra.
— Viðhorf almennings er afar jákvætt gagnvart
starfseminni á Grundartanga.
— Aukin eftirspurn eftir menntuðu vinnuafli s.s.
iðnaðarmönnum og sérfræðingum.
— Aukinn fjöldi innflytjenda.
— Fyrirmyndar umhverfiskröfur og ríkur vilji til að
uppfylla þær.

— Uppgangur í atvinnulífinu.
— Auknar tekjur sveitarfélaga.

— Jákvæð íbúaþróun og fjölgun atvinnutækifæra.

— Nýting tækifæra/endurnýjanlegrar orku.

— Erlend móðurfélög auka við starfsemi á Íslandi og
vilja byggja upp.

— Áhersla á aðrar greinar gæti minnkað.

— Aukið álag á nærumhverfi og innviði.
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Auðlindatangi
Dæmi um það hvernig þessi sviðsmynd gæti orðið að veruleika.

Auðlindatangi
Áhrifaþáttur

Miklar hamfarir í
Kína draga úr
NIMBY* viðhorfi

Alþjóðlegt bann
við kolefnisbruna

Framleiðsla á
íhlutum fyrir rafbíla
hefst á
Grundartanga

2017

2040
Samkomulag þjóða
um auknar álögur á
útblástur

*Not In My Back Yard

Framleiðsla færist til
Íslands sem verður
„Nýja - Græna Kína“

Mikil samkeppnishæfni og
jákvætt viðhorf

Orkumál

Orkuverð samkeppnishæft.
Stöðugt framboð til lengri
tíma.

Umhverfismál

Fyrirmyndar umhverfiskröfur
og ríkur vilji til að uppfylla þær.

Tækniþróun og
nýsköpun

Forsendur fyrir
nýsköpunarstarf og
tækniþróun.

Erlend
samkeppni

Ásókn í fjárfestingu á Íslandi.

Viðhorf
almennings

Jákvætt. Mikill vilji til
uppbyggingar og nægar
forsendur.

Viðhorf
stjórnvalda

Stefna og aðgerðir stjórnvalda
styðja við uppbyggingu.

Atvinnu- og
íbúaþróun

Íbúaþróun jákvæð og fjölgun
atvinnutækifæra. Uppgangur í
efnahag.

Ákv. erl.
móðurfélaga

Auka við starfsemi á Íslandi
og byggja meira upp.
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Yfirlit - Sviðsmyndir 2040
Detroit/Djúpavík

Lítil samkeppnishæfni
og neikvætt viðhorf
Lítil
Ósamkeppnishæft orkuverð
Lítið orkuframboð
Skortur á hæfu starfsfólki

Samkeppnis„Groundhog Day“

Lítil samkeppnishæfni
og jákvætt viðhorf

Viðhorf íbúa til framleiðsluiðnaðar

Neikvæð
Neikvæð umræða
Lélegt orðspor
Lítið álit á starfseminni

Dettifossvirkjun

Mikil samkeppnishæfni
og neikvætt viðhorf

hæfni
Auðlindatangi

Mikil
Samkeppnishæft orkuverð
Nægt framboð orku
Framboð af hæfu
starfsfólki

Mikil samkeppnishæfni
og jákvætt viðhorf

Jákvæð
Jákvæð umræða
Gott orðspor
Stolt
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Samanburður á
helstu áhrifaþáttum

Detroit / Djúpavík

Dettifossvirkjun

Groundhog Day/
Endurtekið efni

Auðlindatangi

Lítil samkeppnishæfni og
neikvætt viðhorf

Mikil samkeppnishæfni og
neikvætt viðhorf

Lítil samkeppnishæfni og
jákvætt viðhorf

Mikil samkeppnishæfni og
jákvætt viðhorf

Orkumál

Orkuverð ósamkeppnishæft.
Ótryggir orkusamningar.

Orkuverð samkeppnishæft.
Stöðugt framboð til lengri
tíma.

Orkuverð ósamkeppnishæft.
Ótryggir orkusamningar.

Orkuverð samkeppnishæft.
Stöðugt framboð til lengri
tíma.

Umhverfismál

Lítill vilji til að uppfylla
umhverfiskröfur.

Umhverfiskröfur fæla frá
stærri verkefni.

Umhverfiskröfur til staðar en
eftirfylgni umdeild.

Fyrirmyndar umhverfiskröfur
og ríkur vilji til að uppfylla þær.

Tækniþróun og
nýsköpun

Lítið nýsköpunarstarf og
hæg tækniþróun.

Takmörkuð áhersla á
nýsköpunarstarf og
tækniþróun.

Takmarkað nýsköpunarstarf
og tækniþróun.

Forsendur fyrir
nýsköpunarstarf og
tækniþróun.

Erlend
samkeppni

Lítill áhugi á fjárfestingu á
Íslandi.

Aukinn áhugi á fjárfestingu
á Íslandi.

Lítill áhugi á fjárfestingu á
Íslandi þrátt fyrir vilja
innanlands.

Ásókn í fjárfestingu á Íslandi.

Viðhorf
almennings

Neikvætt m.a. vegna
umræðu í samfélaginu.

Neikvætt viðhorf til
uppbyggingar í stóriðju.

Umdeilt viðhorf. Vilji til að
byggja upp en litlar forsendur
til þess.

Jákvætt. Mikill vilji til
uppbyggingar og nægar
forsendur.

Viðhorf
stjórnvalda

Stefna stjórnvalda og
aðgerðir hamla
uppbyggingu.

Frekar neikvætt og lítill
áhugi.

Hlutlaust viðhorf og
stefnuleysi ríkjandi.

Stefna og aðgerðir stjórnvalda
styðja við uppbyggingu.

Atvinnu- og
íbúaþróun

Íbúaþróun stendur í besta
falli í stað, fólk sækir atvinnu
annað. Samdráttur og
stöðnun í efnahag

Íbúaþróun breytist lítið.
Næg atvinna í boði.
Stöðugleiki í
efnahagsmálum.

Íbúaþróun stendur í stað.
Engin ný störf. Óvissa í
efnahagsþróun.

Íbúaþróun jákvæð og fjölgun
atvinnutækifæra. Uppgangur í
efnahag.

Ákv. erl.
móðurfélaga

Draga mikið úr starfsemi /
flytja úr landi.

Halda óbreyttri starfsemi.
Vilji til uppbyggingar en
forsendur skortir.

Halda óbreyttri starfsemi
hérlendis. Óviss framtíðarsýn.

Auka við starfsemi á Íslandi
og byggja meira upp.

Áhrifaþáttur
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Næstu skref og nýting sviðsmynda
Margþætt notagildi sviðsmynda
Notagildi sviðsmyndanna getur verið mismunandi eftir
því hver notandinn eða lesandinn er.
— Fyrirtæki á svæðinu rýna sviðsmyndirnar í þeim
tilgangi að máta núverandi stefnu sýna við
mismunandi sviðsmyndir eða við að móta sér nýja
stefnu. Þau geta greint hvar tækifæri liggja til og
eru þannig viðbúin breytingum í starfsumhverfinu.
— Fjármálafyrirtæki sem stunda lánveitingar og/eða
fjárfestingar í starfsemi á svæðinu geta nýtt þær til
að greina mismunandi áhættu af fjárfestingum
sínum.
— Stjórnvöld og sveitarfélög nýta sviðsmyndirnar til
að greina hvar, hvenær og hvernig þau geta stutt
við og skapað gott starfsumhverfi og regluverk til
þess að starfsemin geti blómstrað í sátt við
samfélagið.
Ekki síst skapa sviðsmyndirnar grundvöll fyrir samræðu
milli aðila á svæðinu og helstu hag- og hagsmunaaðila
um þá þætti sem þessir aðilar þurfa að vinna saman að
til framtíðar.
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