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Orkuskipti í 

ferðaþjónustu



Staðan í losun gróðurhúsalofts (CO2), helstu málaflokkar 

Heimild: Hagstofa Íslands, Umhverfisstofnun (National Iventory Report, Emissions of Greenhouse Gases In Iceland from 1990-2015. 

Fjölgun farþega um 
Keflavíkurflug var 
37% á árinu 2016 og 
27% í fyrra.

Innflutningur á 
eldsneyti hefur 
aukist um 30-
40% frá árinu 
2015 



Hvert er hlutverk opinberra og einkaaðila
varðandi uppbyggingu innviða?

• Raunhæf  mælanleg markmið

• Opinberar áætlanir verða að fjalla efnislega um orkuskipti með 
skýrum og samræmdum hætti. 

• Þróun á vistvænum innviðum í samgöngum (rafbílahlöður -
ferðamannavegir)

• Fyrirtæki geri sér umhverfisstefnu og orkuáætlun

• Grænt bókhald fyrirtækja



Hvatar (regluverk, álögur og ívilnanir) til að auka
notkun vistvænna orkugjafa í starfsemi tengdri hafi
og flugi? 

• Flugið styðst við ETS og greiðir fyrir heimildir – innbyggður hvati

• Endurnýjanlegt eldsneyti nýtt í almenningssamgöngur á Akureyri

• Tímabundnir styrkir til kaupa á farartækjum sem nota vistvæna 
orkugjafa

• Útboðnar almenningssamgöngur í Svíþjóð hafa náð góðum árangri

Heimild: Bussbranchnytt 28/3 Heimild: Bussbranchnytt 28/3



Hverju þarf að breyta til að auka notkun vistvæns
eldsneytis í samgöngum á hafi og flugi?

• Rafmagn er ekki eina lausnin í orkuskiptum

• Efla og styrkja þarf þróunarstarf og rannsóknir um orkuskipti 
• léttari búnaður og farartæki = minni eldsneytisnotkun

• Endurnýjanlegir orkugjafar

• Innlend fyrirtæki hafa verið að sækja fram sbr. Norðursigling

• Rafvæðing hafna

• Gera þarf ráð fyrir tengingum fyrir 2.000 bílaleigubíla á Keflavíkurflugvelli



Heimild: Samgöngustofa

Vægi bílaleigubíla hefur aukist
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Nýir bílaleigubílar, % af nýjum fólksbílum alls Bílaleigubílar í árslok,  % af fólksbílum alls í lok árs



Heimild: Hagstofa Íslands, Umhverfisstofnun (National Iventory Report, Emissions of Greenhouse Gases In Iceland from 

1990-2015.  

Losun gróðurhúsalofts (CO2) eftir meginflokkum 
Innbyrðis hlutdeild (með alþjóðlegum flugrekstri)

1990 2015
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Þetta snýst allt um að eiga gott 
samstarf og vera í  sambandi

Takk fyrir

2018


