
Ráðstefna um landtengingar skipa  

Minnisblað 

 

Faxaflóahöfnum var boðið að taka þátt í ráðstefnu sem haldin var í aðsetri danska þingsins, 

Kristjánsborgarhöll, í Kaupmannahöfn þann 24. September síðastliðinn. Alls voru um hundrað manns 

skráðir á ráðstefnuna. Yfirskrift ráðstefnunnar var Landtengingar farþegaskipa. Undirritaður sótti 

ráðstefnuna ásamt fundi um sama málefni sem haldinn var síðar sama dag.  

Ráðstefnuna sóttu fulltrúar eftirtalinna hafna: 

Rönne, Danmörku 
Gautaborg, Svíþjóð  
Tallin, Eistlandi 
Kaupmannahöfn/Malmö, Danmörku/Svíþjóð 
Helsinki, Finnlandi 
Kristiansand, Noregi 
Aarhus, Danmörku 
Osló, Noregi 
Helsingör, Danmörku 
Rostock, Þýskalandi 
Hamborg, Þýskalandi 
Kiel, Þýskalandi 
Faxaflóahafnir, Íslandi 
 
Auk þess sátu ráðstefnuna fulltrúar, ýmissa samtaka, fyrirtækja, bæjarfélaga auk stjórnmálamanna frá 
Noregi, Færeyjum og Danmörku, fjölmiðla auk almennra borgara af Kaupmannahafnarsvæðinu. 
 
Ráðstefnan var haldin að frumkvæði frjálsra danskra félagsamtaka sem kalla sig Det ökologiske råd  
samtök á svipuðum grunni og hin íslenska Landvernd og einbeita sér að umhverfismálum. Upphafið kom 
þó frá hverfasamtökum Austurbrúar sem er borgarhverfið næst viðlegum farþegaskipanna í 
Kaupmannahöfn. Þar er mikil óánægja með að farþegaskipin séu ekki landtengd við bakka vegna 
nálægðar við íbúðabyggð.  
 
Opnunarávarpið flutti talskona umhverfismála fyrir Danskra demókrata á danska þinginu Mette Gjerskov 
 
Á ráðstefnunni kom fram að hafnir eru byrjaðar að huga að uppsetningu landtenginga fyrir farþegaskip. 
Þróunin á þessu svæði er í stórum dráttum þessi: 
 
2016  Tenging var sett upp í Hamborg fyrir 1 skip 
2018  Tenging sett upp í Kristiansand fyrir 1 skip 
2020  Bergen / Plug AS, tenging fyrir 3 skip 
2020 Kiel, tenging fyrir 1 skip, fjárfesting 7-8 milljónir EUR (1 milljarður ISK) 
2020  Rostock, tenging fyrir 2 skip 
2020 Ålesund / Plug AS, tenging fyrir 2 skip 



 
Plug AS er norskt fyrirtæki sem mun eiga og reka landtengingar og er í eigu Bergen hafnar og BKK 
stærsta orkusala vesturstrandar Noregs. 
 

 
 
Útgerðir farþegaskipa eru einnig farnar að huga að uppsetningu búnaðar til þess að geta lendtengst og 
t.d. hefur útgerð AIDA gefið út að öll þeirra skip verði tilbúin til landtenginga árið 2020. 
 

 
 
Orkuþörf skipa Princess útgerðarinnar 



Fulltrúi hafnarinnar í Kristiansand sagði frá reynslu sinni af rekstri landtenginga. Þeir hafa landtengt 
ferjur síðan 2014 og eru að selja þeim 2,8 milljónir kWst. árlega. Landtengingar farþegaskipa hófust á 
árinu 2018.  
 
2015  Lágspennukerfi 1200kVA, 50 / 60 Hz, 440/480/690 V fyrir þjónustuskip 
2016 Lágspennukerfi 1400kVA, 50 /60 Hz, 400-690 V fyrir þjónustuskip 
2018 Háspennukerfi 16 MVA, 60 Hz, 11kV eða 6,6 kV fyrir farþegaskip, kostnaður 4 milljónir EUR (542 
 milljónir ISK) 
 
Gjald fyrir að tengja farþegaskip í Kristiansand er 30.000 NOK (407.000 ISK). Fimm til sex menn þarf til 
þess að koma rafstrengjunum um borð.   
 
Höfnin reiknar með að selja alls 8,5 milljónir kWst. á þessu ári. 
 
Allar þessar tengingar eru gámalausnir og hafa notið styrkja frá ENOVA sjóðnum Norska og 
háspennutengingin var auk þess styrkt af EU Horizon hjá Evrópusambandinu.  
 
 

 
 
 



 
 
Tenging farþegaskips er mannaflsfrek í Kristiansand 
 

 
 
 
 
 
 



Að ráðstefnunni lokinni hittust fulltrúar flestra hafnanna og skiptust á skoðunum um hvernig stuðla 
mætti að framgangi þessa verkefnis að landtengja farþegaskip. 
 
Áætlanir ganga út á að allt rafmagn í Danmörku verði framleitt með vindmyllum árið 2030. 
Dönsku félagasamtökin birtu útreikninga sem miðuðust við að búnaður vegna landtenginga yrði 
afskrifaður á tíu árum og bæru 7% vexti. Söluverð rafmagnsins þyrfti þá að vera 0,23 EUR/kWst. (31,16 
ISK/kWst). (Faxaflóahafnir eru að selja rafmagn á 17,51 ISK/kWst) 
Þau reiknuðu með að framleiðslukostnaður um borð væri 0,18 EUR/kWst (24,50 ISK/kWst).  
Ef skipin greiddu farþegagjald sem næmi 2 EUR á mann  ( 271 ISK/mann)  myndi kostnaður við 
landtenginguna standa undir sér. 
Samtökin höfðu látið framkvæma könnum meðal farþega þar sem í ljós koma að mikill meirihluti farþega 
var tilbúinn til þess að greiða slíka upphæð aukalega ef það yrði til þess að skipið yrði landtengt við 
bakka.   
 
Orkuverð er mjög mismunandi milli landa og þessar tölur því mismunandi. Þjóðverjar búa t.d. við hærra 
orkuverð en eru Þó framarlega í uppsetningu landtenginga. 
 
Höfnin í Bergen er með umhverfisviðmið í gjaldskrá. Viðmiðin byggjast á svokölluðum EPI stuðli 
(Enviromental Port Index) sem notaður er í Noregi  þar sem hvert einstakt skip fær sína einkunn og nýtur 
góðrar frammistöðu í afsláttum á gjöldum. Einnig mætti hugsa  sér að skip með góða frammistöðu nytu 
forgangs á eftirsóttum viðlegum.  
Hafnirnar voru almennt á því að mikilvægt væri að slík umhverfiviðmið væru stöðluð þ.a. útgerðir 
skipanna sæju sér hag í að fjárfesta í hagstæðum umhverfisviðmiðum.  
 
Fjórtán stærstu hafnir Noregs í móttöku farþegaskipa hafa búið sér til sameiginlegri stefnuyfirlýsingu í 
umhverfismálum. Yfirlýsingin er búin  að vera nokkurn tíma í smíðum og var samþykkt af 
aðildahöfnunum í janúar á þessu ári.   
 
 
 
Reykjavík 2. október 2019. 
 
Helgi Laxdal 


