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EimskipEimskip::
Leiðandi fyrirtækiLeiðandi fyrirtæki í í íslensku viðskiptalífi íslensku viðskiptalífi

Alhliða flutningafyrirtæki og
virkur fjárfestir í íslensku
atvinnulífi
Starfsmenn voru árið 2001
1.145 á Íslandi og  354 utan
Íslands
Velta árið 2001 var 18.392
milljónir króna
Eimskip rekur 22 skrifstofur
og fyrirtæki í 12 löndum í
Evrópu og Norður-Ameríku -
auk reksturs á Íslandi
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Starfssvæði Eimskips í Sundahöfn
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Í Í takt við nýja tímatakt við nýja tíma
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Bygging Bygging á á nýja vöruhótelinunýja vöruhótelinu

Vöruhótelið verður byggt þar sem
Sundaskáli 1 og 2 standa nú

  Áætlað er að taka húsið í notkun í
     febrúar 2003

  Stærð er alls 19.300 m2

  Brettapláss verða um 21.000
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Skip í rekstri
              Burðargeta TEU

Ísland-Rotterdam-Hamborg
Goðafosss 1.457
Dettifoss 1.457

-Immingham-Rotterdam
Selfoss    724
Brúarfoss    724

Mánafoss    518

Skógafoss    413
Lagarfoss    541

leigu erlendis
Lyra    732
Bakkafoss    413
Ljósafoss kæliskip

     Heildarburðargeta          6.979

Ludvig Andersen og Florinda með 1200-1400 tonna flutningsgetu
Trinket með 1750 tonna flutningsgetu

Goðafoss og Dettifoss í farþegaflutningum frá 1. maí 2001
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Alhliða flutningaþjónustaAlhliða flutningaþjónusta

Flutningar til og frá Íslandi
Flutningur innanlands

landflutningar
strandflutningar

Flutningar milli erlendra hafna
milli Evrópu og Ameríku m.a.

Frystiflutningar
Stórflutningar
Stærri verkefni, s.s. virkjanir og álver

? Birgðahald og dreifing

? Heimakstur

? Flugfrakt

? Tollskjalagerð

? Umboðsþjónusta

? Frísvæði

? Farþegaflutningar
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MillilandaflutningarMillilandaflutningar

Til Evrópu þrjár siglingaleiðir í viku

  Til USA á tveggja vikna fresti

  Fjórar mismunandi siglingarleiðir
Ísland-Rotterdam-Hamborg -  Norðurlönd

Ísland - Immingham – Rotterdam

Ísland – Norður Ameríkuleið

Ísland – Strandleið

  Fullkomin gámaskip – alls 9 í rekstri

Inn- og útflutningur á vörum

  Flutningur milli hafna erlendis
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StrandsiglingarStrandsiglingar

Eimskip eina flutningafélagið með
strandsiglingaskip
Vikulegar ferðir á 11 hafnir

Frá Reykjavík á föstudögum
Siglt til Patreksfjarðar og þaðan
norður hringinn í kringum landið

Nýlegt og fullkomið skip í
strandsiglingum

Mánafoss
518 gámaeiningar

Góð lausn fyrir stærri og smærri
flutninga

 afgreiðslur og umboðsmenn
um land allt



EIMSKIP

Þjónusta Þjónusta áá landsbyggðinni landsbyggðinni

Svæðaskrifstofur.
Þjónustumiðstöðvar í öllum
landshlutum

Eimskip Vestfirðir á Ísafirði
Eimskip Norðurland á Akureyri
Eimskip Austurland á Eskifirði
Eimskip Vestmannaeyjar
Eimskip Hafnarfjörður

Auk þess eigin skrifstofur á mörgum
stöðum

Egilsstöðum, Neskaupstað, Seyðisfirði,
Dalvík

Fjöldi umboðsmanna um land allt

? Fjölbreytt þjónusta

? Reglulegar strandsiglingar

? Landflutningar  - Flytjandi
? 80 áfangastaðir

? Birgðahald og dreifing
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Svæðaskipting starfsstöðva 
EIMSKIPS innanlands

Svæði Akureyrar 
skrifstofu

Svæði 
Eskifjarðar 
skrifstofu

Svæði Ísafjarðar 
skrifstofu

Svæði Vestmannaeyja

Starfsmenn
svæðaskrifst

2001 = 80

1998 = 38
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Strandflutningur - landflutningur

Strandflutningur - Flutningsmagn
500 gáma skip
Fækkun skipa í strandsiglingum

80% for- og áframflutningur tengdur millilandaflutningum

Landflutningur, Flytjandi - Flutningsmagn
Sambærilegt magn eins og í strandskipinu.

Um 30% tengist millilandasiglingunum

Frumflutningur í strandsiglingum fer minnkandi
(Drykkjavöruframleiðendur og byggingavöruverslanir, steinull)
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Innanlandsflutningakerfi
Eimskips

Flutningakerfi Eimskips myndar eina samofna heild sem saman
stendur af skipum, bílum af ýmsum stærðum og vöruhúsum
Þarfir viðskiptavina eru mismunandi og þess vegna þarf
flutningakerfið að geta boðið upp á ýmsa möguleika
Styrkur skipsins miðað við landflutningakerfið er í
þungaflutningi og þá er flutningur með skipinu  ódýrari.
Flutningstíminn er þó lengri hjá skipinu og lægri tíðni ferða
Ör tíðni ferða í landflutningi hefur lækkað kostnað fyrirtækja úti
á landi í birgðahaldi
Það eykur sveiganleika flutningakerfisins að vera bæði með skip
og bíla.  Þá er hægt að velja það flutningsform sem hæfir best
þörfum viðskiptavinarins.  Stór hluti af skipafraktinni hentar illa
inn í landflutningakerfið
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Flytjandi Flytjandi - á - á réttri leiðréttri leið

Víðtækt þjónustunet í landflutningum
25 aðilar í netinu
80 áfangastaðir um land allt

Daglegar ferðir til allra helstu
þéttbýlisstaða

Allt að fjórar ferðir á dag á suma staði, t.d.
Akranes

Samræmd þjónusta um land allt

Fullkomið upplýsinga- og farmskrárkerfi
Aukið upplýsingastreymi til viðskiptavina
Bætt flutningastýring

Áhersla á góða og örugga þjónustu - alla leið
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Flytjandi
Innanlands flutningakerfið
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Flytjandi - Flutninganetið


