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Útdráttur 

Skemmtiferðaskip í millistærð mengar á sólarhring jafnmikið og 30 litlir fólksbílar gera á einu ári. 

Orkuverð á Íslandi er hagkvæmt og er ekki orðið tímabært að nýta þá grænu orku sem Ísland hefur 

upp á að bjóða til að draga úr mengun og áhrifum hnattrænnar hlýnunar, ekki eingöngu hérlendis 

heldur um allan heiminn, með því að byggja upp nauðsynlega innviði með nokkuð einföldum og 

fljótlegum hætti? Vissulega þarf að kosta til en til framtíðar litið er ávinningurinn það mikill að erfitt 

er að færa rök gegn því að fara í slíkar framkvæmdir. Þekkingin er til staðar, áhrifin eru þekkt og 

skaðinn þegar farinn að gera vart við sig. Ísland er aðili að loftslagssamningi Sameinuðu þjóðanna og 

búið að skuldbinda sig til að taka á þessum málum með ábyrgum hætti. Nú þarf að standa undir 

ábyrgðinni, útvega fjármagnið, grípa til aðgerða og leiða verkefnið.  
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Inngangur 
Íslendingar telja sig gjarnan vera græna þjóð, nota endurnýjanlega orku, jarðhita til húshitunar og eru 

meðvitaðir um gróðurhúsaáhrif og áhrif þeirra á þjóðir Norðurheimskautsins og heiminn allan. En 

erum við að gera eins vel og við getum? 

Hvernig tengjast umhverfismál landtengingum skipa í höfnum landsins? Hversu grænar eru hafnirnar 

okkar? 

Í gegnum tíðina hafa siglingar skipað stóran sess í flutningum til og frá Íslandi, og mun svo verða um 

ókomna tíð. Þá er einnig talað um það að Ísland geti orðið mikilvæg umskipunarhöfn milli Ameríku, 

Evrópu og Asíu samfara mögulegum siglingum yfir Norðurskautið. Um 90% af öllum innflutningi til 

landsins kemur með skipum en sé tekið er mið af CO2 losun á hvert kg sem að flutt er þá verður hann 

að teljast umhverfisvænasti flutningsmátinn sem að til er (12,13). 

Sjávarútvegurinn er ein af undirstöðuatvinnugreinum landsins og eru umsvif hans mikil. Hvað varðar 

losun gróðurhúsalofttegunda þá er hann í 3. sæti á eftir Iðnaði og samgöngum yfir atvinnugreinar 

sem að losa mest út í andrúmsloftið. Spár Umhverfisráðuneytisins gera ráð fyrir 8-12% skerðingu í 

losun þeirra til ársins 2020, og tæplega 30% til ársins 2025, miðað við stöðuna eins og hún var árið 

2007 (1). Losun gróðurhúsalofttegunda hefur farið minnkandi ár frá ári síðan 1990 en þá var hlutfallið 

19,5% af heildarlosun Íslands. Árið 2007 var hlutfallið komið niður í 13% (1). Um 0,6% af heildarlosun 

fiskiskipaflotans á sér stað meðan skipin er í höfn (1). Þar fyrir utan menga ljósavélar meira í höfn en 

úti á sjó þar sem að þær eru undir minna álagi og nýta því verr olíuna sem að þær brenna (2). 

Ríkisstjórn Íslands hefur undirritað Parísarsamkomulagið, sem að er samningur aðildarríkja 

Sameinuðu þjóðanna um aðgerðir í loftslagsmálum. Þar er kveðið á um að halda hlýnun jarðar undir 

2°C á þessari öld. Í sóknaráætlun Íslands í loftlagsmálum, sem lögð var fram áður en samningurinn var 

undirritaður, er eitt af markmiðunum að draga úr losun CO2 frá sjávarútvegi um 40% miðað við 

stöðuna eins og hún var 1990 (3). Þarna kemur landtenging skipa sterkt inn.  

Sjávarútvegurinn hefur reyndar náð að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda meðal annars með 

endurnýjun flotans, breyttum sóknarfærum og landtengingum skipa. En hér má gera betur. Brennsla 

á svartolíu mengar til dæmis mun meira en brennsla á hefðbundinni díselolíu enda er 

brennisteinsinnihald hennar mun hærra. Stór skip sem liggja hér við bryggju hafa í raun ekki 

möguleika á því að fá rafmagn frá landi þar sem núverandi kerfi anna ekki aflþörfinni og keyra því 

ljósavélar sínar í staðinn.  

Hér eru miklir hagsmunir í húfi, og því skylda okkar að grípa til viðeigandi ráðstafana.  
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Ástæðan fyrir valinu á þessu verkefni er fyrst og fremst umhverfisleg. Ísland, græna eyjan í 

Atlantshafinu ætti að vera í farabroddi er kemur að aðgerðum sem draga úr hlýnun jarðar með 

notkun á grænni orku og orkuskiptum fyrir skip er liggja við bryggju. Við eigum orkuna, við eigum 

þekkinguna, við þekkjum áhrifin og við eigum allt undir.  

Við getum gert miklu betur og vonandi get ég lagt mitt af mörkum með þessari ritgerð. Skip í 

lausagangi mengar. 
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Hönnunin 

Landtengingu skipa er skipt upp í tvo flokka: 

 LV-Lágspennukerfi (e. Low Voltage), spennusvið 50-1000V AC. 

 HV-Háspennukerfi (e. High Voltage), spennusvið >1000V AC. 

Það kerfi sem að við þekkjum hér á landi notar 400V AC spennu og flokkast því sem lágspennukerfi. 

Þetta kerfi var hannað upp úr 1980 og hentar ágætlega fiskiskipaflotanum og minni skipum en þegar 

kemur að stærri skipum svo sem ferjum, flutninga- og skemmtiferðaskipum þá dugar það skammt. Til 

að bregðast við þessu hófu nokkrir af helstu framleiðendum í raforkugeiranum að þróa búnað fyrir 

háspennutenginar. Í upphafi hófu framleiðendurnir að þróa kerfin sitt í hvoru lagi en árið 2012 kom 

loksins út staðall sem í dag er þekktur sem  IEC/ISO/IEEE 80005-1 (26). 

Háspennukerfin eru nefnd ýmsum nöfnum m.a.: HVSC, OPS, AMP og Cold Ironing. 

Fyrsta háspennukerfið fyrir skip var tekið í notkun árið 2000 í Gautaborg og kom það frá ABB. 

Meðfylgjandi skýringarmynd er fengin af heimasíðu þeirra. 

 Mynd 1 (8) 

Strengurinn og tengin eru engin smásmíði og er því í öllum tilvikum notast við hífingarbúnað til að 

taka þau um borð, sjá mynd 2.  
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  Mynd 2   Mynd3 

Á mynd 3 sést hvernig breyta má og setja upp háspennubúnað í gámaskip án þess að gera stórar 

breytingar á skipinu sjálfu (36) 

Þar sem skemmtiferðaskip getur þurft á mun meira afli en einn 

11kV strengur getur annað, þá geta þeir orðið allt að fjórir, sjá 

mynd 4 hér til hliðar sem fengin er af heimasíðu Princess 

Criuses (34). Það skipafélag gerir út 18 skip, þar af eru 14 með 

landtengimöguleika nú þegar.  

Þar sem notkun skemmtiferðaskipa getur orðið allt að 16MW 

þá getur þurft að fjölga tengingum í skipið, en á myndinni hér 

til hliðar sjáum við fjóra 11kV strengi koma inn í 

rafmagnstöfluna. 

Mynd 4 (34) 

Þess ber að geta að 3 af skipum Princess Cruises munu eiga viðdvöl í Reykjavík í sumar og þar af er að 

minnsta kosti eitt þeirra búið háspennubúnaði. 

Aðferðafræðina við tengingu skips við land má sjá á mynd 5 hér að neðan (30) 
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  Mynd 5 (30) 

Samkvæmt heimasíðu Princess Cruises, þá tekur það ekki nema um það bil 40 mínútur að tengja 

skemmtiferðaskip við landrafmagn, (34) 

Helstu framleiðeindur búnaðar eru: 

 ABB 

 Schneider 

 Siemens 

 Cavotek 

 SAM Electronics (Wartsila) 

 Cochran Electric 

Hafnir sem bjóða upp á háspennutengingar 

Í dag eru 20 hafnir víðs vegar um heiminn búnar að koma sér upp búnaði til háspennutenginga, sjá 

töflu 1. Einnig eru 14 hafnir til viðbótar að koma sér upp búnaði, sjá töflu 2. Reykjavík myndi sóma sér 

vel á þessum listum. (35) 
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Tafla 1 

 

 

 

 

 

Tafla 2 

 

Tekið í 

notkun Höfn Land 

Afl 

(MW) 

Tíðni 

(Hz) 

Spenna 

(kV ) 

2000- 

2010 
Gothenburg Sweden 

1.25-

2.5 50 & 60 6.6 & 11 

2000 Zeebrugge Belgium 1.25 50 6.6 

2001 Juneau  U.S.A 7-9 60 6.6 & 11 

2004 Los Angeles U.S.A 7.5-60 60 6.6  

2005 Seattle U.S.A 12.8 60 6.6 & 11 

2006 Kemi Finland   50 6.6 

2006 Kotka Finland   50 6.6 

2006 Oulu Finland   50 6.6 

2008 Antwerp Belgium 0.8 50 & 60 6.6 

2008 Lübeck Germany 2.2 50 6 

2009 Vancouver Canada 16 60 6.6 & 11 

2010 San Diego  U.S.A 16 60 6.6 & 11 

2010 San Francisco U.S.A 16 60 6.6 & 11 

2010 Verkö, Karlskrona Sweden 2.5  50   

2011 Long Beach U.S.A 16 60 6.6 & 11 

2011 Oslo Norway 4.5 50 11 

2011 Prince Rupert Canada 7.5 60 6.6 

2012 Rotterdam Netherlands 2.8 60 11 

2012 Ystad Sweden 6.25-10 50 & 60 11 

2013 Trelleborg Sweden 0-3.2 50 10.5 

Hafnir að undirbúa háspennutengingar 

Amsterdam Nagoya Houston Tacoma 

Barcelona Oakland Kaohsing Tallinn 

Bergen Oslo Los Angeles Tokyo 

Civitavecchia Richmond Le Havre Venice 

Georgia Riga Livorno Yokohama 

Genoa Rome Marseille Philppines 

Helsinki South Carolina Hong Kong Stockholm 
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Hvar erum við stödd í dag? 
Landtenging skipa er ekki nýtt fyrirbrigði á Íslandi. Þetta kerfi hefur verið við líði síðan um 1980 og 

hefur í raun ekki mikið breyst á undanförnum áratugum. Kerfið er byggt upp sem 400V, og er mesta 

afl sem í boði er í höfnum landsins almennt 125A (78kW), nema í Hafnarfirði þar sem að einnig boðið 

er upp á 250A tengla (155KW), sjá töflu 6 hér að neðan. Undanfarin ár hafa hafnirnar keypt raforku 

beint af veitufyrirtækjunum en séð sjálfar um sölu, uppbyggingu innviða, dreifingu og tengingar innan 

hafnarsvæðanna. 

Íslensk fiskiskip geta í dag tengst landrafmagni. Það er þó ekki algilt að sú tenging ráði við orkuþörf 

skipsins, til að mynda meðan verið er að ferma eða afferma. Flest stærri skip taka 2*125A tengingar, 

þar sem að það er í boði til að reyna að draga úr því að keyra ljósavélar. Ljósavél er þá aðeins keyrð í 

höfn að orkuþörf sé meiri en fæst með landtengingu. Eftir samtal við Ingimund Ingimundarson 

útgerðarstjóra uppsjávarskipa hjá HB Granda, kemur meðal annars fram að orkuþörf í löndun geti 

farið upp í 600-800kW hjá uppsjávarskipum. Talsvert minni orkuþörf er hjá ísfisktogurum við bryggju, 

og sér landtengingin þeim flestum fyrir nægjanlegu afli. 

Til samanburðar má geta þess að varðskipið Þór, tengist með 2x200A tengingum meðan það liggur 

við bryggju í heimahöfn. Örkuþörfin við bryggju er að meðaltali um 200KW, en allt að 320KW á sjó. Til 

að mæta aukinni orkunotkun þegar skipið liggur við bryggju var settur auka skilrofi í skipið, og er 

hann tengdur við ljósavélar skipsins. Þegar nota þarf krana skipsins er ljósavélin ræst og sér hún þá 

krananum fyrir afli. Öll önnur notkun skipsins er fædd frá landi um annan skilrofa óháð ljósavélunum. 

(14) 

Hér að neðan, í töflu 3 og 4 má sjá yfirlit yfir meðalaflnotkun og spennur helstu skipagerða. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerð skips 

 Meðal aflþörf 

(kW) 

 Mesta aflþörf 

(kW) 

 Mesta aflþörf fyrir 95 % 

af skipum (kW) 

Flutningaskip (< 140 m) 170 1.000 800 

Flutningaskip (> 140 m) 1.200 8.000 5.000 

Flutningaskip (heild) 800 2.000 4.000 

Ferjur og bílaflutninga skip 1.500 2.000 1.800 

Olíu-, vöru- og tankskip 1.400 2.700 2.500 

Skemmtiferðaskip (< 200 m) 4.100 7.300 6.700 

Skemmtiferðaskip (> 200 m) 7.500 11.000 9.500 

Skemmtiferðaskip (heild) 5.800 11.000 7.300 

       
 

                                                           Tafla 3 (15) 
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Gerð skips /Skipting spennu  380V  400V  440V  450V  460V  6,6kV  10kV  11kV 

Flutningaskip (< 140 m) 42% 16% 42% 0% 0% 0% 0% 0% 

Flutningaskip (> 140 m) 6% 79% 0% 3% 0% 12% 0% 0% 

Flutningaskip (heild) 19% 6% 64% 2% 0% 9% 0% 0% 

Ferjur og bílaflutningaskip 0% 30% 20% 43% 7% 0% 0% 0% 

Olíu-, vöru- og tankskip 13% 0% 40% 47% 0% 0% 0% 0% 

Skemmtiferðaskip (< 200 m) 14% 18% 59% 9% 0% 0% 0% 0% 

Skemmtiferðaskip (> 200 m) 0% 0% 12% 0% 0% 48% 4% 36% 

Skemmtiferðaskip (heild) 6% 9% 34% 4% 0% 26% 2% 19% 

       
Tafla 4 (15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 5 (15) 

Spenna 

V 

Straumur 

A 

U*I*√3*0,9 

kW 
 

400 125 77.942 
 

400 250 155.885 
 

440 125 85.737  

440 250 171.473  

Tafla 6 (15) 

Með samanburði á töflu 3 sem að sýnir okkur aflþörfina og töflu 6 sem að sýnir það afl sem að í boði 

er í dag sést glöggt að þörfin er mun meiri en framboðið. Hér þarf að auka aflið svo um munar og þá 

horfum við til háspennunnar.  

Gerð skips / Tíðni skipa Stærð 50 Hz 60 Hz 

Flutningaskip <140m 63% 37% 

Flutningaskip >140m 6% 94% 

Flutningaskip Heild 26% 74% 

Ferjur og bílaflutningaskip   30% 70% 

Olíu-, vörufl.- og tankskip   20% 80% 

Skemmtiferðaskip <200m 36% 64% 

Skemmtiferðaskip >200m -- 100% 

Skemmtiferðaskip Heild 17% 83% 
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Samkvæmt OHMslögmálinu gildir P=U*I. Það þýðir að ef auka þarf aflið (P) þá þarf að auka spennuna 

(U) eða strauminn (I) líka. Hinsvegar vitum við að með því að auka spennu þarf að auka/stækka 

strengi umtalsvert og því er hagkvæmast að hækka spennuna frekar. 

Faxaflóahafnir hafa í undirbúningi að auka spennu á lágspennuhluta upp í 440V. Það er breyting sem 

ekki er kostnaðarsöm en mun auka aflið sem nemur um 10%, sjá töflu 4. Fyrir stórnotendur eins og 

flutninga- og skemmtiferðaskip hefur það ekkert að segja en kemur fiskipskipunum eflaust til góða. 

Tafla 7 (16) 

Í töflu 7, hér að ofan, sést að komum fiskiskipa hefur fækkað á undanförnum árum, en komum 

flutninga- og skemmtiferðaskipa hefur aftur á móti aukist umtalsvert. Þarna má sjá að markhópurinn 

fyrir háspennutengingar er ekki bara til staðar, heldur fer hann stækkandi jafnt og þétt.  

Ef skoðað er línurit yfir forgangsálag á dreifiveiturnar sést glöggt að álagið á veitufyrirtækin er mest í 

skammdeginu, en minnst á sumrin, sjá mynd 5 hér að neðan. 

Mynd 5 (10) 
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Berum mynd 5 saman við mynd 6, hér að neðan, sem sýnir sundurliðun á skipakomum milli mánaða 

til landsins. Þar má glöggt sjá að komur skemmtiferðaskipa hefjast í maí og lýkur í október, en 

hámarkinu er hinsvegar náð í júlí. 

Mynd 6 (16) 

Með því að setja þetta í samhengi má færa rök fyrir því að nægt afl sé til staðar í orkukerfinu yfir 

háannatíma skemmtiferðaskipanna til að mæta fyrirliggjandi orkuþörf, þar sem að verulega hefur 

dregið úr notkun heimilinna á sama tíma. 

Fjöldi bókaðra heimsókna skemmtiferðaskipa fyrir árið 2017 hjá Faxaflóahöfnum eru 155 talsins (32). 

Samtals munu þau stoppa í 2554 klst, eða um 16 klst að meðaltali sjá mynd 7 hér að neðan. 

 Mynd 7 

Það þýðir í raun að á meðan þessi skip liggja við bryggju blása þau um það bil 13.000 tonnum af 

gróðurhúsalofttegundum yfir borgarbúa, sjá töflu 11. 
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Faxaflóahafnir sjá um orkusölu til skipa eins og áður hefur komið fram. Með því að setja söluna á 

línurit og bera saman milli ára, sjá mynd 8 hér að neðan, sjáum við að hún hefur verið stigmagnandi. 

Sala á rafmagni til skipa á Akranesi hófst um mitt ár 2010 og er hún inni í þessum tölum. 

  Mynd 8 (18) 

Orkusalan hefur verið að aukast jafnt og þétt, enda hagkvæmt fyrir rekstraraðila skipa að tengjast 

landrafmagni eins og sýnt er fram á í kaflanum, Samanburði Orkugjafa síðar í þessari ritgerð.  

 

 

 

 

 

Tafla 8  

Í töflu 8, hér að ofan er borin saman rafmagnskostnaður á meðalstóru heimili í Hafnarfirði við 

smásölu Faxaflóahafna. Öll verð eru án virðisaukaskatts. Kostnaður vegna kaupa af raforku frá HS 

Orku og dreifingu frá HS Veitum eru samkvæmt reikningi fyrir mars 2017. Smásöluverð Faxaflóahafna 

er tekið af gjaldskrá fyrirtækisins (23).  Hér má sjá að álagning Faxaflóahafna er um 43%. Inni í þessari 

álagningu er allur kostnaður við rekstur dreifiveita hafnanna sjá meðfylgjandi texta sem að tekinn er 

úr minnisblaði frá Faxaflóahöfnum: 

,,Sá háttur hefur verið hafður á að hafnirnar fjárfesta í rafdreifikerfum og kaupa rafmagn af 

orkufyrirtækjum til endursölu. Það hefur þýtt að álagning hafnanna leggst ofan á heildsöluverðið, en 

mismunurinn hefur almennt ekki staðið undir veigamikilli fjárfestingu. Verðlagning á hafnarrafmagni 
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Kostnaður vegna raforkunotkunar á heimili í Hafnarfirði 

Dreifing  (kr/kWh) 3,38 

Flutningur (kr/kWh) 1,9 

Jöfnun (kr/kWh) 0,3 

HS Orka (kr/kWh) 6,06 

Verð miðast við 540kWh á mánuði eða 6.480 kWh á ári 

Samtals kr(til Heimila) (kr/kWh) 11,64 

Smásala Faxaflóahafna (kr/kWh) 16,73 

Mismunur Heimila og Faxaflóahafna % 43,7285223 
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til skipa gerir í dag lítið meira en að standa undir raforkukaupum og dugar almennt ekki fyrir 

rekstrarog viðhaldskostnaði rafdreifikerfa…“ (21) 

Með því að skoða ársreikning Faxaflóahafna fyrir árið 2016 þá reiknast hagnaður af raforkusölu 

14.285.000 kr. eða 2% af heildarhagnaði Faxaflóahafna. Rekstrargjöld vegna raforkukaupa eru 

63.721.000 kr. og  rekstrartekjur vegna sölu á Rafmagni eru 78.006.000. kr. (22). Eins og fyrr segir er 

allur rekstrarkostnaður hafnanna vegna umfangsins á því að reka dreifikerfið, launakostnaður og 

fastur rekstrarkostnaður hluti af þessum hagnaði. Hreinn hagnaður af þessari starfssemi er því ekki 

veigamikill hvað þá að hann standi undir fjárfestingum upp á hundruð milljóna við háspennukerfi. Í 

grein Morgunblaðsins fyrir um ári síðan er haft eftir Gísla Gíslasyni hafnarstjóra Faxaflóahafna að 

Ríkið þurfi að koma að uppbyggingu lágspennukerfa í 10 stærstu höfnum landsins (31). Það liggur því 

ljóst fyrir að ekki verður ráðist í uppbyggingu háspennukerfa nema til komi stuðningur frá Ríkinu og 

viðeigandi sveitarfélögum. 

Höfuðborgarsvæðið 

Meðfylgjandi mynd, mynd 8 hér að neðan, sem að tekin er af kortasjá Veitna, gefur yfirlit yfir 

háspennulagnir innan höfuðborgasvæðisins. 132kV stofninn sem fæðir höfuðborgarsvæðið er 

auðkenndur með fjólubláum lit og 11kV háspennulagnirnar með rauðum lit. 

 Mynd 8 (19)  

Aukið álag samfara landtengingum skemmtiferðaskipa við Skarfabakka kalla jafnframt á framkvæmdir 

hjá Veitum. Vissulega hlýtur það að vera freistandi að reyna að nýta þá 11kV jarðstrengi sem liggja 

inn á hafnarsvæðið í dag en í raun er það ekki fýsilegur kostur. Þeir strengir sem liggja þangað í dag 

eru allir nýttir að einhverju leyti og ef tilgangurinn er að tengja skemmtifeðaskip þá kallar það á alla 

þá orku sem að 11kV strengur getur flutt sem er um 5MW.  

Hvað er þá til ráða? Hér þarf annað hvort að leggja nýja strengi frá næstu aðveitustöð, sem þegar 

þessi ritgerð er skrifuð í apríl 2017 er í Borgartúni, um 2000m fjarlægð frá Skarfabakka, eða bæta við 

nýrri aðveitustöð inn á 132 kV hringinn, t.d. samfara stækkun/þéttinu byggðar. 
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Veitur eru einmitt með í undirbúningi nýja 132/11 kV aðveitustöð við Vatnagarða, sjá mynd 9 hér að 

neðan. Til að byrja með verður sett upp eitt 11kV úttak og einn strengur lagður niður að bryggju 

Eimskipa en hinsvegar munu Veitur gera ráð fyrir því að geta bætt við fjölda annara úttaka meðal 

annars fyrir skemmtiferðaskip. Tímasetningar þessara aðgerða eða kostnaður liggja hinsvegar ekki 

fyrir á þessari stundu.  

 Mynd 9 (20) 

Ekki er óalgengt að 2-3 skemmtiferðaskip liggi við Skarfabakka, sjá mynd 10,  en hámarksfjöldinn 

hefur fram að þessu verið 4 á sama tíma.  

 Mynd 10 

 

Landsbyggðin 

Suðvesturland og þar með talið Höfuðborgarsvæðið er vel tengt rafmagni og afhendingaröryggi 

raforku því vel tryggt. Einnig er vel hægt að mæta skyndilegri aflaukningu sem nemur nokkrum 

stórum skipum, af hvaða tegund sem er en hvernig er staðan á landsbyggðinni? 

Eyjafjörður. 

Eyjafjarðarsvæðið virðist vel tengd eins og sjá má, á mynd 11 hér að neðan. Þarna koma þrjár 

háspennulínur inn í bæinn úr ólíkum áttum og því auðvelt að draga þá ályktun að staða Akureyrar sé í 
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raun sú sama og á höfuðborgarsvæðinu. Svo er í raun ekki, umframgeta kerfisins í Eyjafirði er í raun 

ekki til staðar. Kalt mat er í raun það að ekki sé hægt að tengja nýja stórnotendur inn á kerfið í 

núverandi mynd og því má segja að Eyjafjörður sé raforkulega gjaldþrota. Af hverju er ekki brugðist 

við þessu, spyrja einhverjir?  Svarið er einfalt, Landsnet er búið að hanna nýja háspennulínu inn á 

svæðið frá Blönduvirkjun, Blöndulínu 3,  en þeir fá hinsvegar ekki leyfi til að reisa hana vegna 

andstöðu landeigenda.  Nánari upplýsingar um verkefnið er að finna hér. 

  Mynd 11 (24) 

Seyðisfjörður. 

Hver er staðan á Seyðisfirði? Með því að skoða mynd 12, hér að neðan, sjáum við að þangað liggur 

aðeins ein 66kV háspennulína og því auðvelt að draga þá ályktun að þar sé ástandið jafnvel verra en í 

Eyjafirði. En svo er í raun ekki.  

 

  Mynd 12 (24) 

Með því að skoða álagið á Seyðisfjarðarlínu 1, (SF1), mynd 13  hér að neðan sýnir að öllu jafna er lítið 

mál að bæta við nýjum stórnotenda. Aflnotkun er að meðaltali um 3MW, en fer upp í 15MW þegar 

bræðslan er sett í gang. Þarna mætti því auðveldlega landtengja skemmtiferðaskip sem að legði að 

bryggju svo ekki sé talað um ferjuna Norrænu sem að heimsækir Seyðsifjörð reglulega eða einu sinni í 

mailto:https://landsnet.is/landsnet/framkvaemdir/verkefni/stakar-framkvaemdir/2017/02/23/Blanda%20-%20Akureyri/?proId=e05d6a1c-f9c0-11e6-80c8-005056bc217f
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viku allt árið (10). Þess ber þó að geta að ferjan Norræna er ekki búin HVSC búnaði og þyrfti því að 

gera breytingar á skipinu til þess að gera það mögulegt.  

 Mynd 13 

Fyrir bæjarfélag eins og Seyðisfjörð er ávinningur þess að landtengja skip sem leggjast að bryggju 

mikill. Þegar veður er stillt þá finna íbúar bæjarins margir hverjir fyrir óþægindum er stafa að keyrslu 

ljósavéla allan þann tíma sem skipið liggur við bryggju. Hafa þeir kvartað yfir bæði hávaða og mengun 

frá Norrænu, sjá grein í Austurfréttum (7). Hefur viðkomu skemmtiferðaskipa fjölgað þar eins og 

annarstaðar og eru þær nú að nálgast 40 yfir árið. 
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Hvaða áhrif hefur brennsla skipaoliu á umhverfið. 

Það er ekki einungis gróðurhúsaloftegundin CO2 sem m.a. veldur hlýnun jarðar sem að myndast við 

bruna á skipaolíu heldur einnig efnasamböndin SOX og NOX ásamt svifryki (e. PM). Þessi efni eru ekki 

síður varasöm þar sem að þau eru skaðleg heilsu manna og tengd sjúkdómum á borð við astma, 

hjartveiki, lungnasjúkdóma o.fl.(27). Efnainnihald skipaolíu er misjafnt, og þar stendur svartolía (HFO) 

upp úr hvað varðar innihald á súlfíðum, eða brennisteinssameindum sjá mynd 14. 

Mynd 14. (29) 

Skuldbindingar Íslands er varða umhverfismál 

Ríkisstjórn Íslands hefur eins og fyrr segir undirritað Parísarsamkomulagið, þar sem að kveðið er á um 

það að halda hlýnun jarðar undir 2°C á þessari öld. 

Við sama tækifæri var lögð fram aðgerðaráætlun landsins til að mæta þessum skuldbindingum. Þar 

segir meðal annars: 

,, Orkuskipti í samgöngum: Aðgerðaáætlun til næstu ára vegna orkuskipta, jafnt á landi sem á hafi, 

verður lögð fram á Alþingi sem tillaga til þingsályktunar á vorþingi 2016.“ (3) 

 

Í Samgönguáætlun fyrir árið 2015-2016 segir meðal annars: 

Orkuskipti í skipum. Markvisst skal unnið að orkuskiptum og stuðningi við nýjungar til bættrar 

orkunýtni, þ.m.t. tilraunir með rafvæðingu og notkun umhverfisvænna og endurnýjanlegra orkugjafa, 

svo sem lífdísil. Þá þarf að styrkja raftengingar í höfnum og á flugvöllum þannig að skip og flugvélar 

nýti sé rafmagn í stað ljósavéla. Áherslur í tillögu að samgönguáætlun styðja við þessa aðgerð með 

stuðningi samgöngustofnana við rannsóknir og nýsköpun í loftslagsvænni tækni. 
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Líta verður sérstaklega til loftgæða í höfnum þar sem fjöll hindra loftskipti. Of algengt er að skipsvélar 

séu keyrðar í höfnum með tilheyrandi mengun í stað þess að tengja skipin rafmagni. Í langflestum 

höfnum er boðið upp á landtengingar og er lagt til að gert verði átak í að koma upp slíkum 

tengingum í öllum höfnum. Lagt er til að öll skip sem stoppa í landi lengur en til dæmis. tvær 

klukkustundir verði tengd við rafmagn (sbr. tilmæli 2006/339/EB), það með talið skemmtiferðaskip. 

(28). Spyr sá sem ekki veit, hvað á að gera og hvenær? Er ekki kominn tími aðgerða? 

Hvað má gera betur? 

Móta þarf heildstæða orkustefnu fyrir Ísland til framtíðar, á vorfundi Landsnets sem haldinn var 4. 

apríl 2017 kom fram í máli Iðnaðarráðherra að sú vinna væri nú hafin (11). Þar þarf sérstaklega að 

taka mið af yfirlýsingum Ríkisins með tilliti til Parísarsáttmálans og tækifærum framtíðarinnar. 

Skilgreina þarf markmiðin og setja fram áætlun hvernig við ætlum að ná þeim. Kynna þarf betur kosti 

400V landtenginga fyrir erlendum útgerðum og umboðsmönnum. Gera þarf kerfið skilvirkara ásamt 

því að setja fram sameiginlegar reglur og viðurlög milli hafna. Fjölga þarf 250A tenglum í 400V 

kerfinu. Aðeins höfnin í Hafnarfirði bíður upp á 250A tengla í dag. Undirrita þarf Viðauka 6 við Marpol 

samkomulagið, sjá kaflann Viðauki. Nýta allar framkvæmdir í og við hafnir til að undirbúa innleiðingu 

háspennutenginga seinna meir. Markaðssetja sölu á heitu vatni til skipa til hitunar.  Setja á hvata til 

að auka landtengingar, sem dæmi afslátt á hafnargjöld. 

Hvert er markmiðið? 

Markmiðið er að styrkja stöðu Íslands sem grænt land og gera okkur jafnframt kleift að standa undir 

þeim skuldbindingum sem að samþykktar voru meðal annars við undirritun Parísarsáttmálans.  Með 

því að setja upp 11kV háspennu dreifistöðvar fyrir skip er stigið stórt skref í áttina að því. Þannig má 

draga verulega úr loft- og hávaðamengun í og við hafnir landsins er stafa frá ljósavélum skipa. Spenna 

má niður 11kV til skipa sem að ekki geta tengst háspennu. Gangi þetta eftir opnast einnig möguleikar 

á því að þétta byggð í nágrenni við hafnirnar. 

Hver er ávinningurinn? 

Umhverfismál 

Með því að landtengja öll skip er fara um Faxaflóahafnir mætti draga úr losun CO2 lofttegunda sem 

nemur um það bil 4% af heildarútstreymi íslenska sjávargeirans (37). Losun frá skemmtiferðaskipum 

er ekki inni í þessum tölum. Þá eru ótaldar hafnirnar á Ísafirði, Akureyri, Seyðisfirði og á Reyðarfirði. 

Þarna er klárlega hægt að gera betur, bæði er varðar sölu á grænu rafmagni til skipa er hingað koma í 

stað þess að keyra mengandi ljósavélar og um leið að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Þar fyrir 

utan geta útgerðir sparað umtalsverða fjármuni við það að landtengja skipin, eins og sjá má í 
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kaflanum, Samanburður Orkugjafa. Þar er einnig sýnt fram á með útreikningi hvað hvert kW sem að 

framleitt er með ljósavél mengar. 

Öryggismál? 

Eftir náttúruhamfarirnar á Vestfjörðum árið 1995, þar sem að víða varð straumlaust eftir snjóflóð og 

óveður, var fljótlega farið að velta fyrir sér hvernig bregðast mætti við álíka aðstæðum, kæmu þær 

upp aftur. Mikilvægt er að geta komið á rafmagni fyrir nauðsynleg tæki og búnað, meðal annars á 

vegum löggæslu-, heilbrigðis- og björgunaraðila. Ein af hugmyndunum sem að komu upp var að nýta 

varðskip Landhelgisgæslunnar til framleiðslu á varaafli og senda í land. Var þessi hugmynd meðal 

annars höfð til hliðsjónar við hönnun á nýjasta varðskipi Gæslunnar V/S Þór. Um borð eru 4x550kW 

ljósavélar, þar fyrir utan er skipið búið áhugaverðum búnaði. Það er kúpling við skrúfuásinn, þannig 

að skipið getur keyrt aðalvélina og ásrafalinn án þess að snúa skrúfunum. Þetta er sambærilegt því að 

hafa bíl í hlutlausum gír, með vélina í gangi. Ásrafall skipsins er 2x1600kw á 60Hz. Þá getur skipið 

einnig framleitt 2X1000kw á 380/50Hz. Einnig er verið að skoða það að að setja 11kV spenni um borð 

í skipið, og væri því vel mögulegt að framleiða 11kV frá skipinu inn á einangrað dreifikerfi við svipaðar 

aðstæður og voru uppi 1995, væri 11kV tengibúnaður til staðar við bryggjuna.  

Ef álag verður of mikið 

Til að bregðast við þeim aðstæðum sem gætu komið upp, ef álag á raforkukerfið er það mikið að 

skerða þurfi stórnotendur, þá mætti með snjallnetstækni á auðveldan hátt aftengja skipin frá 

landrafmagni. Við tæki þá hefðbundin framleiðsla með ljósavél. 

Hvað kostar þetta? 

Sé markmiðið að koma upp 11kV kerfi við hafnirnar, þá þarf að koma til framlag frá Ríkinu. Hafnirnar 

einar og sér geta ekki staðið undir þessum fjarfestingarkostnaði, nema þá með því að hækka 

álagningu á raforkusölu það mikið að fjárhagslegur ávinningur útgerða að tengjast landrafmagni verði 

að engu.  

Gerð var úttekt af Mannvit árið 2012 (15) þar sem að fengin voru tilboð meðal annars frá ABB og 

Schneider. Þar kom fram áhugaverð lausn sem samanstóð af spennistöð við höfnina 12MVA 

(,,shorebox“) með þremur undirdreifistöðvum, þar af tveimur sem voru stillanlegar frá 400V-11kV og 

einni sem var aðeins 400V. Það tilboð hljómaði upp á 540 milljónir íslenskra króna miðað við gengi 

DKR 2012 eða um 380 milljónir á núverandi gengi. Þá er ótalinn háspennustrengurinn inn á 

hafnarsvæðið sem og aðrar framkvæmdir á hálfu veitufyrirtækjanna.   

Kostnaðurinn við að leggja einn, 11kV jarðstreng er áætlaður um 30.000 kr/m án VSK. 

Viðbótarstrengur kostar um 6.000 kr/m sömu leið. Ef leggja ætti, sem dæmi, tvo nýja jarðstrengi 
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2000 m leið frá aðveitustöð Veitna við Borgartún að Skarfabakka þá myndi strenglögnin ein og sér 

kosta um 72 milljónir.  

Eins og komið hefur frá hér að ofan, þá hyggja Veitur á að byggja nýja 132kV/11kV aðveitustöð við 

Vatnagarða, sjá mynd 9 hér að ofan, sem að mun stytta strenglögnina niður í allt að 500 m sem er 

sparnaður upp á 54 milljónir, sé miðað við dæmið hér að ofan. Mikið hefur áorkast á síðustu 5 árum, 

frá því Mannvit gerði sína úttekt. Búið er að setja staðla varðandi háspennubúnaðinn. Meðvitund 

skipafélaga varðandi umhverfisáhrifin hafa aukist, stöðug þróun í framleiðslu búnaðar hefur átt sér 

stað og byrjað er að taka hann í notkun í vaxandi mæli.  

Mikið hefur verið fjallað um orkuskipti í almenningssamgöngum og er ekki langt síðan borgarstjóri 

Reykjarvíkur og aðrir háttsettir embættismenn lögðu land undir fót til að kanna uppbyggingu 

sporvagna í Kaupmannahöfn, Strassborg og Vancouver. Vissulega þarft verkefni sem undirbúa þarf 

vel. Hér erum við hinsvegar að tala um kerfi sem er mun auðveldara að setja í framkvæmd, kostnaður 

við uppsetningu er vel innan þess sem ríki og sveitarfélög geta leyft sér og ávinningurinn er mikill. Er 

ekki þess virði að bóka ferð og kanna þetta til hlítar?   

Samanburður orkugjafa 
Heildarkostnaðurinn við það að breyta fiskiskipi með þeim hætti að skipið geti tengst rafmagni úr 

landi, er talinn geta borgað sig upp á 2 árum (17). Það er í samræmi við þá kostnaðarútreikninga sem 

að verða sýndir hér á eftir að það er umtalsvert hagkvæmara fyrir útgerðirnar að tengjast 

landrafmagni heldur en keyra ljósavélar.  

Hagkvæmnisútreikningar 

Í eftirfarandi útreikningum, dæmum 1-3 verður stuðst við gögn og aðferðafræði úr skýrslu er unnin 

var fyrir Hafnarfjarðarhöfn af Sætækni ehf. (5)  

Verð eru uppfærð miðað við apríl 2017. Öll Verð eru án VSK. 

 

Til að framleiða 1 kWh þarf 0,3 ltr af díselolíu       

Skv verðskrá Skeljungs (25) í apríl 2017 kostar 1 ltr 97,03 kr án VSK     

       ltr kr/ltr samtals kr  

Til að framleiða 1 kWh þarf því:   0,3 97,03 29,109  

Kostnaður við að kaupa 1 kWh af landrafmagni (38)   17,8   

   

Landrafmagn er því 63,53 % ódýrara heldur en ljósavélin    

Verð á olíu þarf því að kosta 59,3 krónur til að verða jafn hagkvæmt.   Dæmi 1 
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Það verður að teljast afar ólíklegt að verð á olíu muni falla verulega í náinni framtíð og að framleiðsla 

rafmagns með ljósavélum geti náð landrafmagninu. 

Fjármagnskostnaður við framleiðslu á landrafmagni er töluverður, þar sem að kostnaðurinn við að 

reisa virkjanir er talinn í milljörðum. Afskrifartími vatnsaflsvirkjana er að meðatali 40-60 ár og 

jarðgufuvirkjana 30-40 ár.  Líftíminn er aftur á móti mun lengri eða allt að 70 ár. (33) 

Orkukostnaðurinn á bak við virkjun sem að framleiðir rafmagn úr endurnýjanlegum orkugjöfum eins 

og gert er hér á landi er hinsvegar mjög lítill, þar sem að auðlindin sem býr til rafmagnið endurnýjar 

sig sjálf, vatnið eða vindurinn. Við framleiðslu á rafmagni með rafstöð þá breytist hlutfallið, 

fjármagnskostnaðurinn minnkar verulega en orkukostnaðurinn vex hins vegar mun meira.  

Skoðum nú kostnaðinn fyrir skip er er liggur við bryggju, með notkun upp á 50kW.  

Öll verð eru án VSK. Stuðst er við útreikninga úr dæmi 1 hér að ofan. 

Reiknum einnig út hve mikið magn af olíu þarf til framleiðslunnar og jafnframt losun á CO2. 

 

50 kW í einn sólarhring      

Meðalnotkun  50 kW   

Tími   24 klst(h)   

Samtals notkun  1200 kWh   

      

Framleiðsla  kr  tengigjald kr Samtals kr  

Með ljósavél  34.931  Á ekki við 34.931  

Með landrafmagni 21.360  3.010  24.370  

Mismunur      10.561  

      

Rafstöðin er því  43,34% dýrari en landtengingin  

Notkun á olíu eru  360 ltr   

Losun á Co2 eru  964,8 kg    Dæmi 2 

 

Skoðum nú sama dæmi en nú liggur skipið við bryggju í 14 sólarhringa. 

50 kW í 14 sólarhringa      

Meðalnotkun  50 kW   

Tími   336 klst(h)   

Samtals notkun  16800 kWh   
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Framleiðsla  kr  tengigjald Samtals  

Með ljósavél  489.031 Á ekki við 489.031  

Með landrafmagni 299.040 3.010  302.050  

Mismunur      186.981  

Rafstöðin er því  61,90 dýrari en landtengingin   

Notkun á olíu eru  5040 ltr   

Losun á Co2 eru  13.507 kg    Dæmi 3 

 

Útreikningar á CO2 losun. 

Með einföldum útreikningi má einnig sýna fram á samhengi milli framleiðslu á raforku með 

ljóslavélum og losun gróðurhúsalofttegunda. 

Samkvæmt skýrslu Sætækni, (5) þá framleiðir bruni á 1 lítra af skipagasolíu 2,68 kg af CO2 

loftegundum, sjá töflu 9 hér að neðan. Það hefur í för með sér að brennsla á 300 ltr fyrir 1 MW losar 

um 804 kg, og brennsla á 1 tonni af gasolíu losar yfir 3 tonn af CO2. 

  

 

 

 

Tafla 9 

Berum þessa aðferðarfræði saman við aðra sem ég fann við leit á netinu og birtist hér í töflu 10 til 

samanburðar. 

 

 

Tafla 10 

 

Sjáum hér að gögnin úr töflu 9 og töflu 10 ber saman. 

Til að framleiða 1 kWh þarf eins og áður segir að brenna 0,3 lítrum af skipagasolíu. 

Til að framleiða 1 MWh þarf því 1000 meira magn eða 300ltr. 

Brennsla 

af olíu (ltr) 

losun CO2 

í kg 

1 2,68 

0,3 0,80 

300 804,00 

1176 3151,68 

Gal ltr 

gr 

Carbon Gr Co2 % samtals kg Co2 

1 3,79 2778 3,66 0,99 10.066 

  1 732,9815 3,66 0,99 2.656 

  300 219894,5 3,66 0,99 796.766 
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Eins og fram kemur í töflu 3, þá er aflþörf skipa mismunandi. Setjum þetta nú í samhengi við stopp 

skemmtiferðaskips er leggst að bryggju og reiknum út losun á CO2 miðað við ákveðin gildi, það er 

tíma í stoppi og orkunotkun í MW, sjá töflu 11. 

 

 

 

Tafla 11 

 

Miðað við að heildartími í skemmtiferðaskipa í Faxaflóahöfnum er 2554 klst og 95% skipa undir 200 m 

notar 6,7 MW þá má draga þá ályktun að meðan á dvöl þessara skipa stendur í sumar, þá verði 

13.000 tonnum af gróðurhúsalofttegundum blásið yfir Reykvíkinga og út í andrúmsloftið. Þar fyrir 

utan standa áhrifin af stoppi í öðrum höfnum en Faxaflóahöfnum til dæmis Ísafirði, Seyðisfirði og 

Akureyri. Það er því mikilvægt að stemma stigu við þessu sem fyrst og huga að sameiginlegum 

hagsmunum okkar allra sem eru að draga úr hlýnun jarðar, og koma Íslandi aftur í fremstu röð sem 

grænt Land. 

 

  

Stopp í 

landi (klst) MW 

Ltr 

olía 

Losun á 

Co2 (ton) 

10 5,8 1740 47 

12 7,3 2190 70 

16 7,3 2190 94 

2554 6,7 2010 13.719 
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Samantekt 

Raforkunotkun heimila hefur verið að dragast saman frá árinu 2007-2008. Árið 2009 var meðalnotkun 

á hverja íbúð um 4,9MWh og var hún komin í 4,34 MWh árið 2015. Í Raforkuspá Orkustofnunar er 

gert ráð fyrir því að þessi þróun muni halda áfram og árið 2014 verði meðalnotkunin komin  niður í 

4,0MWh árið 2040. (10-Raforkunotkun Heimila). Sú orka sem að hér sparast gæti að einhverju leiti 

nýst fyrir háspennutengingar fyrir flutninga- og skemmtiferðaskip.  

Þó það hafi færst í vöxt að fisksiskip hafi tengst landrafmagni þegar legið er við bryggju þá hefur 

komum þeirra jafnframt fækkað, og því er ekki fyrirséð að markhópur þeirra muni aukast verulega á 

næstu árum. Hinsvegar þarf að fjölga 250A tenglum á hafnarsvæðunum til að nægt afl sé í boði. 

Einnig mætti íhuga það að setja auka skilrofa í fiskiskip líkt og gert var í VS Þór, þannig að öll almenn 

raforkunotkun sé fengin með landrafmagni, en ef komi til þess að nýta þurfi búnað sem að þurfi 

meira afl en landtenging anni þá sé ljósavélin keyrð beint inn á þennan auka skilrofa meðan á vinnu 

stendur og svo slökkt aftur um leið og vinnu lýkur.  

Í skýrslu Orkuveitunnar, fyrir Faxaflóahafnir, (6), kemur fram að árleg orkusala við Faxaflóahafnir er í 

dag um 4,8GWh . Fari svo að öll skip tengist landrafmagni eykst sú notkun upp í allt að 29.000MWh á 

ári, en það kallar á um 3MW í orkuöflun, sem er í raun ekkert vandamál. Sú umframorka er til í 

kerfinu í dag auk þess sem að orkunotkun á landinu er í lagmarki meðan fjölda heimsókna 

skemmtiferðaskipa er í hámarki. Eigi landtenging þessara skipa að verða að veruleika munu þurfa að  

styrkja dreifikerfi veitufyrirtækjanna, ásamt endurhönnun og uppbyggingu á rafdreifikerfi hafnanna. 

Heildarkostnaður Faxaflóahafna er áætlaður allt að  4,2 milljarðar og hluti Veitna allt að 1,5 milljarður 

(15). Þess ber að geta að sá kostnaður innifelur að einhverju leyti uppbyggingu vegna annara þátta 

eins og þéttingu byggðar. Ef horft er á tölurnar þá eru þetta miklir fjármunir, en þegar við stöndum 

frammi fyrir afleiðingum hlýnunar jarðar, þá er það skylda okkar að gera allt sem í okkar valdi stendur 

til að draga úr afleiðingunum. 

Komum skemmtiferða- og flutningaskipa hefur fjölgað verulega á undanförnum árum, sjá töflu 5, án 

möguleika að tengjast landrafmagni meðan á dvölinni stendur. Þetta er markhópurinn sem að við 

þurfum að horfa til. Setja þarf áætlanir hvernig á að tryggja græna orku til þessara stórnotenda. Í 

raforkuspá Orkustofnunar fyrir 2016-2050 er aðeins minnst á landtengingar skipa, undir 

raforkunotkun við þjónustustarfsemi, en hinsvegar kemur þar ekki fram neinn útreikningur eða spá 

þar að lútandi. Það er gífurlegt magn gróðurhúsalofttegunda sem þessi skip dæla upp meðan þau 

liggja við bryggju, eins og áður hefur komið fram. Þetta er í sumum löndum orðin plága fyrir íbúa 

nálægt höfnunum og má finna nokkrar greinar á netinu þar um, sjá Viðauka. Gott dæmi sem reyndar 

hefur farið lágt er kvörtun íbúa á Seyðisfirði, sjá Viðauka. 
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Íslenska ríkið verður að draga vagninn þegar kemur að því að hugsa um umhverfið, náttúruna og 

hagsmuni þjóðarinnar. Auk þess þurfa borgar- og bæjaryfirvöld að verja hagsmuni íbúa sinna og 

bregðast við vandanum áður en það er orðið of seint. Þessi skip eru komin til að vera. 

Það er hafið yfir allan vafa, hvaða áhrif gróðurhúsalofttegundir hafa á lífríki jarðarinnar, og við erum 

að leyfa það að ljósavélar upp á nokkur MW séu keyrðar allan sólarhringinn í nágrenni við íbúabyggð 

og blási þar út mengandi efnum. Yfirvöld þurfa að setja markmið strax, útvega fjármagn til að styrkja 

innviðina því annars verður það ekki að veruleika að skemmtiferðaskip geti tengst landrafmagni. Það 

er hreinlega ekki nóg að skrifa bara undir Parísarsáttmálann og ekki gera neitt, vandinn er enn til 

staðar.  Við þurfum líka að standa undir þeirri ábyrgð sem að því fylgir.   
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Viðaukar 

MARPOL Annex VI 

Íslenska ríkið hefur ekki enn undirritað Viðauka 6 við Marpol samninginn, um varnir við loftmengun 

frá skipum. Hér stendur hin græna þjóð Ísland, langt að baki hinna Norðurlandanna sem að við 

gjarnan berum okkur saman við. Það vekur furðu að þjóð sem að á svo mikið undir hafinu skuli ekki 

vera í fararbroddi í þessum flokki (6). 

Útgerðir og skipafélög hafa sýnt frumkvæði upp á sitt einsdæmi og jafnvel kallað á það að Ríkið að 

undirrita viðaukann, en án árangurs.  

Eitt af markmiðum Viðauka 6, er að skilgreina og setja á eftirlitssvæði, Emission Controlled Area, 

(ECA),  en innan þess svæðis er gerð skýr krafa um aukingæði eldsneytis sem að nota skal innan þess. 

Gera mætti 200 mílna landhelgina að einu ECA svæði þ.a. draga megi úr loftmengun allra skipa innan 

hennar. (4) 

Það virðist því sem svo að ráðamenn Íslands séu ekki vandir að virðingu sinni þegar kemur að því að 

efna loforð og standa við skuldbindingar sínar.  

Hvernig á að uppfylla ákvæði Parísarsamkomulagsins? 

Hvernig stendur á því að við rekum lestina þegar kemur að umhverfismálum á hafinu? 

Hvernig stendur á því að við tökum fagnandi á móti mengandi stóriðju og erum að stórauka losun 

gróðurhúsaloftegunda af þeirra völdum sjá mynd 14 hér að neðan sem að fengin er úr skýrslu HHÍ 

fyrir Umhverfis- og Auðlindamálaráðuneytið (9). 

Þar fyrir utan bætist við aukin útblástursmengun frá risavöxnum skipum sem að keyra ljósavélar sínar 

allan sólarhringinn meðan á dvölinni stendur? 

 

Mynd 14 (9) 
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Evrópusambandið-Reglugerð 

Úr Reglugerð Evrópusambandsins: DIRECTIVE 2014/94/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL of 22 October 2014 

Shore-side electricity facilities can serve maritime and inland waterway transport as clean power 

supply, in particular in maritime and inland navigation ports where air quality or noise levels are 

poor. Shore-side electricity can contribute to reducing the environmental impact of sea-going ships 

and inland waterway vessels. 

Member States shall ensure that the need for shore-side electricity supply for inland waterway 

vessels and seagoing ships in maritime and inland ports is assessed in their national policy 

frameworks. Such shore-side electricity supply shall be installed as a priority in ports of the TEN-T 

Core Network, and in other ports, by 31 December 2025, unless there is no demand and the costs are 

disproportionate to the benefits, including environmental benefits. 

Shore-side electricity supply for seagoing ships Shore-side electricity supply for seagoing ships, 

including the design, installation and testing of the systems, shall comply with the technical 

specifications of the IEC/ISO/IEEE 80005-1 standard. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094&from=en 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094&from=en
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Fréttir tengdar efninu 

 

 Frétt úr The Guardian. Mengun skemmtuferðaskipa í Southampton. 

o https://www.theguardian.com/environment/2016/may/21/the-worlds-largest-

cruise-ship-and-its-supersized-pollution-problem 

 Frétt úr The Daily Telegraph í Australíu. Mengun skemmtiferðaskipa í White Bay 

o http://www.dailytelegraph.com.au/newslocal/inner-west/the-federal-government-

can-act-immediately-to-make-cruise-ships-use-low-polluting-fuel-in-sydney-harbour-

albanese-tells-parliament/news-

story/7683ff1bdb68f479e9c32a7037802a5a?sv=cf4814f986f1c031935e0cc7388f0e9

c 

 Frétt úr Austurglugganum. Mengun af völdum Norrænu á Seyðisfirði. 

o http://www.austurfrett.is/umraedan/mengun-storskipa-i-seydisfjardarhofn 

 Rúv-Ekki nóg rafmagn fyrir skip 

o http://www.ruv.is/frett/ekki-nogu-mikid-rafmagn-fyrir-oll-skip 

 

 

  

https://www.theguardian.com/environment/2016/may/21/the-worlds-largest-cruise-ship-and-its-supersized-pollution-problem
http://www.dailytelegraph.com.au/newslocal/inner-west/the-federal-government-can-act-immediately-to-make-cruise-ships-use-low-polluting-fuel-in-sydney-harbour-albanese-tells-parliament/news-story/7683ff1bdb68f479e9c32a7037802a5a?sv=cf4814f986f1c031935e0cc7388f0e9c
http://www.austurfrett.is/umraedan/mengun-storskipa-i-seydisfjardarhofn
http://www.ruv.is/frett/ekki-nogu-mikid-rafmagn-fyrir-oll-skip
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a. http://www.princess.com/news/backgrounders_and_fact_sheets/factsheet/Princess

-Ships-Clear-the-Air-with-Shore-Power-Connections.html  

(35)  Samtök hafna sem vinna að betri umhverfisáhrifum 

a. http://www.ops.wpci.nl/ 

(36)  SAM Electronics-HVSC 

a. http://www.sam-electronics.de/products/high-voltage-shore-connection/ 

(37) Faxaflóaahafnir-Forkönnun Orkumál í höfnum. 

a. http://www.faxafloahafnir.is/wp-content/uploads/Forkonnun-Orkumal-i-hofnum-

240816.pdf 

(38)  Hafnarfjarðarhöfn-Gjaldskrá 

a. http://www.hafnarfjardarhofn.is/Upplysingaveita/Gjaldskra/ 

 

 

  

http://www.nea.is/media/annad-umsagnarferli/Landsvirkjun_umsogn.pdf
http://www.princess.com/news/backgrounders_and_fact_sheets/factsheet/Princess-Ships-Clear-the-Air-with-Shore-Power-Connections.html
http://www.ops.wpci.nl/
http://www.sam-electronics.de/products/high-voltage-shore-connection/
http://www.faxafloahafnir.is/wp-content/uploads/Forkonnun-Orkumal-i-hofnum-240816.pdf
http://www.hafnarfjardarhofn.is/Upplysingaveita/Gjaldskra/
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Helstu skammstafanir 

 

CO2  Carbon diOxide 

ECA   Emission Control Area 

HFO  Heavy Fuel Oil 

HV   High Voltage 

HVSC  High Voltage Shore Connection 

IMO  International Maritime Organization 

LV   Low Voltage 

MARPOL MARine POLlution/International Convention for the Prevention of Pollution from Ships  

NOX  Nitrogen Oxide 

OPS   Onshore Power Supply 

PM  Partical Matter/Svifryk 

SOX  Sulfur Oxide 

WPCI   World Port Climate Initiative 

AMP  Alternative Marine Power 

kWh  kiloWatt hour/KílóWattstund  

MWh  MegaWatt hour/MegaWattstund 

 


