
Vistvænar 
almenningssamgöngur



Ísland aðili að Parísa-
samkomulaginu um 
loftslagsmál.
Skuldbundið sig til að 
minnka losun um 40% frá 
1990 til 2030.

Samfélagsleg ábyrgð okkar
allra að ná markmiðum
Íslands
- ekki bara fyrir okkur
heldur börn okkar og
barnabörn



Hvað er Strætó að gera til 
að stuðla að vistvænum 
almenningssamgöngum?

Stjórn Strætó er að vinna 
stefnu fyrir félagið. 



Fjárfest í 14 rafvögnum (tæp 
10% af vagnafjölda á hbs).

Er að bjóða út 5 vagna 
knúna vetni. 

2016 fjölgaði vögnum skv. 
EURO VI staðli



Reynslan af rafvögnum er 
góð.
Farið var rólega af stað og 
notkun á rafvögnum aukin í 
smáum skrefum.
Hleðslutæknin er „plug in“ 
þ.e. stungið í samband við 
hleðslustöðvar í bækistöð. 
Hefur gengið vel.
Innviðafjárfesting í upphafi 
var um 68 milljónir kr. Þar af 
hleðslustöð um 54 milljónir 
kr.



Er verið að skoða að 
setja upp „hraðhleðslu-
stöðvar“ á einhverri af 
stærri skiptistöðinni.
Í dag er verið að skipta 
vögnum út yfir daginn 
og hlaða í bækistöð
Akstur aukist úr rúmlega 
5000 km. á mán. í 8000 
km á mán..
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Dísel notkun minnkaði 
um 26.000 lítra milli 
áranna 2017 og 2018 
m.v. 2017.
Gert ráð fyrir 
tugmilljóna sparnaði í 
eldssneytiseyðslu á 
árinu 2019.
Losun gróðurhúsa-
lofttegunda minnkar um 
tæp 1800 tonn á ári
Annar rekstrarkostnaður 
lítill.



Áskoranir:
Olíumiðstöð sem notuð 
er á köldum dögum, 
smitar lykt inn í vagninn.
Þarf að finna vistvænni 
orkugjafa á olíumiðstöð.
Tengjast mælaborði 
vagnsins.
Hitun rafgeyma í 
bækistöð.



Mælikerfið í bílum gefur 
mjög góðar upplýsingar 
um orkunotkun, nýtingu, 
o.fl.

Eyðsla á olíumiðstöð er 
árstíðarbundin og eykst 
á mjög köldum dögum



Strætó fær reynslu af 
rekstri og kostnað við 
notkun á mismunandi 
orkugjöfum sem mun 
nýtast vel þegar horft er 
til framtíðarorkugjafa og 
útskiptingu alls 
vagnaflotans yfir í 
vistvæna orkugjafa.



Næstu skref eru að halda 
áfram á sömu braut eftir 
því sem fjármagn leyfir.
Stórt verkefni að skoða 
hvort hægt sé að hraða 
eitthvað innleiðingu 
vistvænna orkugjafa.
Uppfærsla á greiðslukerfi, 
þægindi og einfaldleiki.
Endurskoðun á 
leiðarkerfi.
Samtenging vistvænna 
ferðamáta.




