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Erindi:  Samstarf við Faxaflóahafnir um umhverfisvernd hafnarsvæða 

 

Í framhaldi af góðum fundum sem við áttum annars vegar þann 19. ágúst 2013 með Helga Laxdal 

og Halli Árnasyni og hins vegar 3. janúar 2014 með Hjálmari Sveinssyni, sendum við inn þetta erindi 

vegna samstarfs um öndvegissetur í grænni tækni og notkun á nýrri tækni til að hafa eftirlit með daglegri 

mengun skipa, bæði í höfnum og úti á rúmsjó.  Tæknin er þróuð af fyrirtækinu ARK technology ehf., sem 

er íslenskt sprotafyrirtæki stutt af Klöppum ehf., sem er í eigu Jóns Ágústs Þorsteinssonar og fjölskyldu en 

Klappir ehf. eru einnig hluthafar í Marorku ehf.  

 

Ný tækni um eftirlit með mengun skipa í höfnum 

Unnið er að þróun ofangreindrar tækni með stuðningi íslenskra og norrænna þróunarsjóða: 

Tækniþróunarsjóðs og NORA (Nordisk Atlantsamarbejde). Um er að ræða eftirlitskerfi sem gerir bæði 

höfnum og eftirlitsaðilum kleift að mæla í rauntíma útblástur skipa. Kerfið tekur við upplýsingum um öll skip 

sem sigla inn fyrir lögsögur og hafnarmörk og veitir hafnaryfirvöldum og eftirlitsaðilum nákvæma yfirsýn yfir 

magn og tegund mengunar sem skip innan lögsögu og hafnarsvæðisins losa hverju sinni í rauntíma. 

Umhverfismál á höfum úti skipa æ stærri sess í alþjóðlegri umræðu vegna þeirrar gríðarlegu 

mengunar sem skipaumferð veldur. Hafnaryfirvöld víðs vegar um heiminn hafa tekið æ virkari þátt í 

þessari umræðu og einstakar hafnir hafa tekið upp samstarf í því augnamiði að minnka mengun á hafi og í 

höfnum (sjá m.a. http://wpci.iaphworldports.org/). Þar má nefna að International Association of Ports and 

Harbours (IAPH), sem Faxaflóahafnir eiga aðild að, hafa sett á fót hið svokallaða World Port Climate 

Initiative (WPCI). WPCI sem er hópur fimmtíu og fimm lykilhafna í heiminum sem hafa skuldbundið sig til 

þess að koma á fót umhverfisvænum kerfum á ýmsum sviðum hafnarstarfsins. Þar ber helst á því verkefni 

sem kallað er Environmental Ship Index (ESI) (http://esi.wpci.nl/Public/Home/AboutESI) en það felst í að 

skilgreina og nota staðal sem mælir hversu umhverfisvæn skipin eru. 

 

Öndvegissetur um vernd hafsins 

  Í dag eru starfandi öflug íslensk hugverkafyrirtæki á sviði grænnrar tækni, þar á meðal Marorka 

sem er leiðandi í heiminum á sviði orkustjórnunarlausna fyrir skip, Carbon Recycling International (CRI) 

sem er að þróa einstaka tækni við framleiðslu á metanóli sem líkur eru á að verði í auknum mæli notað 

sem eldsneyti á skip í framtíðinni, Green Cloud sem þróar tölvuský sem hægt er að nota þegar þörf er á 

miklu reikniafli og síðan ARK technology sem þróar nú hugbúnað fyrir hafnir til að hafa tölvustýrt eftirlit 

með mengunarvöldum á sjó og í höfnunum.   

Í dag starfa rúmlega 100 manns með ýmiss konar tæknimenntun í þessum fyrirtækjum.  Til að ná 

enn frekari árangri í þróun á þessum iðnaði þarf að ná fram þéttari samvinnu þessara félaga ásamt því að 

stærri fyrirtæki á Íslandi nýti sér vörur og þjónustu þessara aðila. Með slíku samstarfi væri á markvissan 

http://wpci.iaphworldports.org/
http://esi.wpci.nl/Public/Home/AboutESI
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hátt hægt að fjölga störfum í þessum iðnaði verulega á komandi árum. Samvinnu væri hægt að ná fram 

með svo kölluðu öndvegissetri þar sem þekkingaruppbygging og miðlun þekkingar ætti sér stað.  

Með þessu erindi viljum við bjóða Faxaflóahöfnum að gerast stofnaðili  og virkur þátttakandi í slíku 

öndvegissetri um umhverfismál skipa, hafna og hafsins.. Faxaflóahafnir myndu með þessu, ásamt öðrum 

samstarfsaðilum,  taka þátt í hraðvaxandi alþjóðlegu samstarfi sem gengur út á að rannsaka lífríki sjávar, 

vernda það og bæta umgengni á höfum og í höfnum. 

Í samstarfinu fælist m.a. eftirfarandi: 

 Að vera stofnaðili Öndvegisseturs um vernd hafsins þar sem meðlimir væru fyrirtæki og háskólar 

sem ynnu að rannsóknum, þróun og sölu á tæknibúnaði til að lágmarka og skrá mengun frá 

skipum í höfnum og úti á rúmsjó og (sjá meðfylgjandi kynningarbækling).  Þeir aðilar sem verða  

þátttakendur í öndvegissetrinu munu taka þátt í alþjóðlegu samstarf á sviði vísinda, þróunar, 

framleiðslu og sölu. Ennfremur er reiknað með að öndvegissetrið verði virkur þátttakandi í ýmsum 

verkefnum sem varða norðurslóðir svo sem Arctic Circle (sjá http://www.arcticcircle.org/).  

 Að stuðla að því að íslensk stjórnvöld vinni með alþjóðastofnunum í verndun hafsins og vinna að 

því að miðla upplýsingum til þjóðarinnar um mikilvægi umhverfismála hafsins, hafna og borga og 

hlut skipaumferðar í mengun hafsins.  Eitt mikilvægasta verkefni næstu missera verður að þrýsta 

á stjórnvöld að staðfesta viðauka 6 við MARPOL sáttmálann um vernd gegn mengun hafsins í 

samræmi við stefnumótun Alþingis um eflingu græna hagkerfisins. 

 

Beinn ávinningur Faxaflóahafna 

1.  Tækni ARK technologies myndi hjálpa Faxaflóahöfnum að fylgja þeim ákvæðum sem koma 

fram í umhverfisstefnu Faxaflóahafna sf., ekki síst að tryggja umhverfisvöktun á hafnarsvæðum og stuðla 

að minni loftmengun frá skipaumferð.  Hugbúnaðarlausn ARK technology fylgist með allri mengun sem 

kemur frá skipum á leið inn að höfnum Faxaflóahafna. Þannig geta Faxaflóahafnir með lágmarks 

tilkostnaði byggt upp gagnasafn um mengun vegna skipaumferðar sem nýtast mun til rannsókna á 

langtímaáhrifum mengunar í höfnunum. 

2.  Faxaflóahafnir ættu auðveldara með að sinna eftirlitshlutverki sínu með skipaumferð og 

mengun. Með innleiðingu á viðauka 6 við MARPOL sáttmálann verður mögulegt að leiðbeina skipum 

á sjálfvirkan hátt um það hvernig þau geta uppfyllt ákvæði sáttmálans þegar þau koma inn í lögsögu 

Íslands. Ef um sýnileg brot er að ræða er hægt að gera Landhelgisgæslunni samstundis viðvart. 

3. Með ARK technology hugbúnaðinum verður hægt að lækka kostnað við allt 

mengunareftirlit gríðarlega en vinna og kostnaður við slíkt eftilit kemur til með að lenda á höfnum og 

landhelgisgæslum. Faxaflóahafnir verða því í vel í stakk búnar til að taka við þeim verkefnum sem 

lögð verða á hafnirnar á komandi árum vegna eftirlits með skipum. Faxaflóahafnir myndu á 

alþjóðavettvangi verða leiðandi höfn í umhverfismálum Norður-Atlantshafs en hingað til hafa sjónir 

WPCI ekki beinst að Íslandi sem þátttakanda eða leiðandi aðila í umhverfismálum hafsins. 

4.  Að byggja upp verðskrá með innbyggðu hvatningarkerfi sem umbunar þeim skipum sem 

hafa ábyrga stefnu í mengunarvörnum  

 

Framlag Faxaflóahafna: 

 Að hýsa vaktstöð umhverfismála hjá Faxaflóahöfnum þar sem starfsmenn Faxaflóahafna og ARK 

tecnology geta haft eftirlit með umhverfisálagi skipa í íslenskri landhelgi og í Faxaflóahöfn. Hér 

yrði einnig öll gagnasöfnun og úrvinnsla á gögnum. Þessi vaktstöð umhverfismála yrði þá verkefni 

sem væri hluti af WPCI.  

 ARK leggðu til allan hugbúnað Faxaflóahöfnum að kostnaðarlausu.  Áætlað verðmæti þessa 

búnaðar er um 15 milljónir króna.  Vaktstöð þessi gæti fengið það hlutverk að verða ein af 

http://www.arcticcircle.org/
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eftirlitsstöðvum um umhverfismál hafsins á norðurslóðum.  Upplagt er að hafa slíka stjórnstöð  í 

Reykjavík vegna nándar sinnar við bæði vesturleiðina um Grænland og austurleiðina um 

Rússland og Noreg yfir íshafið. 

 

 Að taka þátt í fjármögnun verkefnastjóra Öndvegisseturs og vaktstöðvar umhverfismála. Um er að 

ræða starfsmann sem myndi einnig taka þátt í alþjóðlegum kynningum á verkefninu og stýra 

samstarfi aðila auk þess að afla viðbótarfjármagns til að auka virkni setursins. Reiknað er með að 

opinberar stofnanir eins og Landhelgisgæslan og Hafrannsóknarstofnun og fyrirtæki á borð við HB 

Grandi, Eimskip, Samskip, Brim, Landsbankinn, Íslandsbanki, Arion Banki, auk Háskóla Íslands 

og Háskólans í Reykjavík komi til með að verða virkir þáttakendur auk þeirra sem áður hafa verið 

nefndir. Þá er stefnt að því að draga að erlenda þátttakendur og fjármagn frá Norðurlandaráði og 

Evrópusambandinu til að styrkja enn frekar grunninn í þessu mikilvæga verkefni. 

 

 

Með von um að þessu erindi verði vel tekið. 

 

______________________________ 

Jón Ágúst Þorsteinsson 

stjórnarformaður Marorku ehf., og Klappa ehf. 

 

______________________________ 

Þorsteinn Svanur Jónsson 

 verkefnisstjóri hjá ARK technology 
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