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  Háspennutengingar til skipa í Sundahöfn 1 

Inngangur 
Mikið hefur verið rætt og ritað um losun gróðurhúsalofttegunda með útblæstri skipa í höfn og þann 

samdrátt sem ná mætti með tengingum skipa við rafmagn í landi. Nýlega var kynnt skýrsla sömu 

höfunda um aðgerðaáætlun um landtengingu skipa sem unnin var fyrir Atvinnu- og 

nýsköpunrráðuneytið. Samtímis hefur umræða verið vaxandi um mögulega landtengingu 

skemmtiferðaskipa en ljóst er að vegna stærðar og lítils landtengingartíma má ætla að þar væri um 

verulega stóra fjárfestingu að ræða sem erfitt væri að réttlæta í samanburði við aðrar lausnir.  

Í þessu verkefni var ákveðið að skoða möguleika á 

landtengingu annarra skipa á athafnasvæði 

Sundahafnar, þ.e. fyrst og fremst flutningaskipa 

Eimskips og Samskipa en vel er hugsanlegt að minni 

skemmtiferðaskip gætu einnig notað samskonar búnað.  

Höfundar fengu ýmsar trúnaðarupplýsingar frá 

skipafélögunum til að áætla hagkvæmni þess að byggja 

slíkan búnað svo sem um; olíunotkun, viðlegutíma, 

stærð ljósavéla o.s.frv. Uppúr þeim gögnum voru unnar 

skýrslur með nákvæmari útreikningum sem eru 

trúnaðargögn. Hins vegar er hér farið yfir 

lykilniðurstöður verkefnisins án þess að birta 

trúnaðarupplýsingar.  

Í verkefninu er leitast við að ná fram raunkostnaði við 

uppbyggingu innviða um leið og sett er fram mynd af 

þeim samdrætti í losun sem fjárfesting í viðkomandi 

innviðum í landi væri. Þannig má fá fram mynd af því 

hvaða ávinningi fjárfesting í innviðum til landtenginga 

flutningaskipa í Sundahöfn myndi skila og samtímis 

áætla samdrátt í koltvísýringslosun. Einungis var horft 

til uppbyggingar innviða hafnarmegin, þ.e. ekki var 

litið til kostnaðar um borð í skipum þar sem hann væri 

ólíkur eftir skipum. Nokkrar hindranir standa í vegi 

fyrir að gera almenna kostnaðaráætlun fyrir búnað í 

skipin þar sem fjöldi skipa eru leiguskip og ólíklegt 

verður að telja að þau verði gerð tilbúin til raftengingar 

(e. electric ready) enda flóknara mál heldur en þegar 

skip eru í eigu skipafélaganna. Hins vegar ef skipt 

verður um slík skip og nýlegri skip tekin inn í stað 

eldri þá eru flestar nýsmíðar í dag tilbúnar fyrir 

raftengingar. Ef búnaður yrði settur upp á næstu árum 

mun taka nokkurn tíma þar til stór hluti skipanna 

verður raftengdur. Dregur þetta að sjálfsögðu úr  

hagkvæmni verkefnisins miðað við þessar  

forsendur, þar sem notkun yrði ekki eins mikil í upphafi.  

Landtengingu skipa við rafmagn í höfnum er 

gjarnan skipt í tvo flokka: lágspennukerfi 

(spennusvið 50-1000 V) og háspennukerfi 

(spennusvið yfir 1000 V). Frá 1980 hafa íslenskar 

hafnir boðið upp á 400 V kerfi með tenglum sem 

gefa ýmist 63 A, 125 A eða 250 A straum. Kerfið 

mætir þörfum flestra fiskiskipa, varðskipa og 

annarra skipa sem knúin eru af vélum með minna 

afl en 500 KW og undir 300 brúttótonnum. Sum 

fiskiskip og önnur stór skip þurfa þó að nota tvær 

125 A tengingar í landi en önnur, t.d. 

uppsjávarskip, þurfa meira afl í löndun en fæst 

með landtengingu. Stærri skip, til dæmis 

farþegaskip, geta ekki nýtt sér lágspennukerfi. 

Ekki er það þó einungis há aflþörf skipa sem 

kemur í veg fyrir að þau geti landtengst heldur 

hafa þau einnig mismunandi rafmagnstíðni, 50 eða 

60 Hz. Til að tengjast landrafmagni, þurfa skip á 

borð við fraktflutningaskip, farþegaskip og erlend 

rannsókna- og herskip kerfi á hærri spennu og sem 

veitir meira afl en það sem er almennt til staðar í 

íslenskum höfnum í dag en þetta á einnig víða við 

á Norðurlöndum og í Evrópu. Staðan er þó að 

breytast hægt og hægt í höfnum Evrópu (Bergen, 

Kristiansand, Gautaborg, Rotterdam og Hamborg 

eru á meðal þeirra) en einnig á Vesturströnd 

Bandaríkjanna og í Asíu. 
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Raftengingabúnaður við Sunda- og Vogabakka 

Þarfir skipafélaganna tveggja, Eimskips og Samskipa, voru kortlagðar með tilliti til orkuþarfar. Ljóst 

er að nokkuð öflugri búnað þyrfti fyrir Sundabakka en á Vogabakka. Eimskip þyrfti a.m.k. 1.600 kVA 

kerfi en væntanlega mundi 1.000 kVA kerfi duga vel við Vogabakka. Slíkur búnaður er nú fáanlegur í 

gámalausnum og algengast er að þannig búnaður sé settur upp á hafnarbakka. Dæmi um slíkan búnað 

má sjá á mynd 1 og mynd 21. 

 
Mynd 1. 1000 kV/1500A S2S kerfi í 20 feta gám.  

 
Mynd 2. 1600 kVA/2400A S2S kerfi í 40 feta gám.  

All nokkur fyrirtæki bjóða nú uppá slíkar lausnir og oft er um að ræða staðlaðar einingar sem raðað er 

saman eftir þörfum. Algengt er að slíkar einingar séu 500-550 kVA. 

Einnig er hægt að byggja slíkan búnað og hafa í föstu húsi og má þá raða saman einingum eftir 

þörfum.  

Flest nýleg skip í dag hafa rafkerfi á 60 riða (Hz) tíðni og því þarf að breyta spennunni úr 50 riðum, 

sem er tíðni landstraums á Íslandi, í 60 rið. Þetta á þó ekki alltaf við enda eru nokkur skip Samskipa á 

50 riðum og einfaldar það tengingu auk þess sem lítið sem ekkert orkutap verður í búnaðnum.  

Við tíðnibreytingu úr 50 í 60 rið má gera ráð fyrir u.þ.b. 10% tapi.  

Kostnaður við landtengi-gámalausn reiknast vera um 100 milljónir fyrir 1000 kVA lausn en um 150 

milljónir fyrir 1600 kVA lausnina. Í verkefninu var reynt að leggja mat á annan kostnað en ekki var 

fært að meta kostnað við tengibúnað í skipunum og þann hjálparbúnað sem hugsanlega þyrfti til að 

tengja skipin (e. cable management). Aldur og útbúnaður skipa er ólíkur og um að ræða ýmist skip í 

eigu skipafélaga eða leiguskip og því ekki hægt að alhæfa um kostnað eða fýsileika þess að rafvæða 

hvert tiltekið skip nema með upplýsingum frá skipafélögunum sjálfum en þau geta að sjálfsögðu metið 

slíkan kostnað. nákvæmlega Endanleg staðsetninga eininganna á hafnarsvæði hefur einnig áhrif, þ.e. 

hversu langt frá hafnarbakka búnaðurinn yrði staðsettur.  

                                                           
1 Myndir ©ABB. 
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Orkunotkun 

Algengt er að skip af þeirri stærðargráðu sem hér um ræðir, noti 60-250 lítra af olíu á klukkustund 

þegar legið er í höfn. Munurinn er umtalsverður og skiptir þar mestu máli stærð skips og hvort kæli- 

og frystigámar eru tengdir um borð eða ekki. Til einföldunar má segja að skipin noti tæplega 100 lítra 

á klukkustund í höfn. Á sama hátt má áætla aflþörf og er hér gert ráð fyrir að orkunotkun sveiflist frá 

120-1.200 kW fyrir hvert skip sem aftur stjórnast af stærð skips og fjölda kæli- og frystigáma.  

Sá búnaður sem hér er settur fram gæti nýst tveimur skipum í einu nema á afltoppum. Tengibúnaður af 

þessu tagi, ef byggður bæði á Sunda- og Vogabakka, ætti því að geta annað 7-10 skipum (þeirra 

viðlegu) yfir vikuna hjá skipafélögunum.  

Losun koltvísýrings, sem afleiðing eldsneytisbruna um borð, er einnig breytileg milli skipa. Til 

einföldunar má gera ráð fyrir að hvert skip losi um 350 tonn af CO2 á ári við hafnarbakka í Sundahöfn 

(hvert skip er því með álíka mikla losun og 100-125 bílar). Séu 7-10 skip tengd við raforku í landi má 

áætla að samdráttur í losun koltvísýrings geti numið 2.000 -3.500 tonnum af CO2 á ári hverju. Hér er 

ekki lagt mat á aðra þætti loftgæða eða annnara umhverfisþátta (t.d. hljóðvist) sem einnig myndu batna 

við minni eldsneytisbruna í Sundahöfn.  

 

Niðurstöður   

Útreikningar, eftir ofangreindum forsendum, sýna að ef eingöngu er horft til fjárhagslegar hagkvæmni 

slíkrar uppbyggingar þá er sparnaður vegna orkuskipta ekki nægjanlegur, þ.e. að enn er ódýrara að 

nota jarðefnaeldsneyti en að skipta yfir á raforku. Hins vegar er munurinn þess eðlis að hann er 

yfirstíganlegur. Nýtingartími búnaðarins er lykill að hagkvæmni. Það er ljóst að ef af slíku verkefni 

ætti að verða og það að verða árangursríkt, þyrftu allir lykilaðilar að koma að verkefninu þ.e. 

Faxaflóahafnir, orkufyrirtæki, og skipafélögin en þátttaka skipaeigenda og samstarfsvilji er lykilþáttur 

til árangurs. Ávinningur slíkra aðgerða ræðst alfarið af því hversu mörgum skipum verður breytt 

þannig að þau geti tekið við raforku í höfn.  

Mikilvægt er einnig að skoða eignarhald á búnaði á höfn. Á búnaðurinn að vera í eigu hafnar, 

skipafélaga, orkufyrirtækja eða í einhvers konar sameign aðila? Ábyrgð og fjármögnun á rekstri og 

viðhaldi þarf að vera skýr og áhersla þarf að vera á öruggt rekstrarumhverfi búnaðar sem kallar á 

sértækar fjárfestingar einkaaðila og aðlögun þeirra. 

Í nágrannalöndum eru veittir opinberir styrkir til slíkrar uppbyggingar. Í Noregi eru veittir styrkir sem 

geta numið 70-80% af fjárfestingu bæði búnaðar á höfn og fjárfestinga vegna breytinga á skipum. 

Væri slíkt í boði hérlendis myndi það styðja verulega við ákvarðanatöku varðandi uppbyggingu 

innviða og breytingar á skipum eins og hér er um rætt. Ef litið er til framkvæmda á bæði Sunda- og 

Vogabakka gætu fjárfestingarstyrkir að upphæð 100-150 milljónir gjörbreytt hagkvæmni framkvæmda 

(vel undir 50% heildarkostnaðar). Rétt er að benda á að þá er gert ráð fyrir að einhver hluti 

fjármagnsins renni til skipafélaganna vegna kostnaðar við breytingar á skipum2.     

  

 

                                                           
2 Í dag styrkir hið opinbera bæði innkaup vistvænna bíla (VSK afsláttur) og hefur veitt fjárfestingastyrki til 
uppbyggingar innviða fyrir slíka bíla. 
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