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Hver er staðan og
hvað hefur
breyst?
• 80% af orkuþörf heims er 

mætt með ósjálfbæru 
jarðefnaeldsneyti

• Jarðefnaeldsneyti er 
endanleg auðlind sem klárast.

• Vandamálið er að það er of 
mikið til



Breyting 1

• Loftslagsvandinn er staðreynd

• Brennsla á fyrirliggjandi 
jarðefnaeldsneytis auðlindum 
gengur ekki upp með tilliti til 
loftslagsstefnu ríkja



Breyting 2

• Áhugaverðasta breytingin er 
að grænar eru að verða 
ódýrasti kosturinn

• Rangar ákvarðanir eru að 
verða enn rangari





Lásinn

TIME

$ $ $ $













Breyting 3

• Orkuöryggi er og verður 
margfalt meiri áhrifaþáttur en 
nokkurn tíma áður. 





Endurnýjanleg orka





Fæðuöryggi 
og orkuöryggi

• Afar mikilvægir þættir
• Hvað ef matvælainnflutningur stöðvast

algerlega?
• Hvað ef olíuinnflutningur stöðvast algerlega?



Aukið flækjustig
fjárfestingaákvarðana

• Ekki lengur nóg að rýna í 
excel og ársreikninga

• Miklu flóknari mynd sem þarf
að greina í ákvörðun um 
fjárfestingar



Dæmi

• Verðmætasta bílafyrirtæki
heims

• Tesla er ekki hefðbundið
bílafyrirtæki

• Fremstir í glænýju kapphlaupi

• Rafhlöðuframleiðendur

• Hleðslustöðva framleiðendur

• 0 $ í auglýsingakostnað



S -kúrfan





Dæmi

• Eitt stærsta flutningafyrirtæki
heims

• Dýrari skip

• Nýjunga áhætta

• Dýrara eldsneyti

• Vanþroskaðir innviðir

• Hmm……
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Dæmi

• Eitt stærsta flutningafyrirtæki
heims

• Dýrari Trukkar

• Nýjunga áhætta

• Óýrari orku- og
viðhaldskostnaður

• Vanþroskaðir innviðir



Stærra hlutverk fjármögnunarfyrirtækja

Fjármögnun



Dæmi

• Ekki nóg að framleiða
umhverfisvæna rafbíla

• Virkt markmið að gera
umhverfisvæna vöru enn
umhverfisvænni

• Keðjuverkun sem hefur áhrif á 
birgja

• Ál og Ál ekki lengur það sama



Bílalán fyrir 
bensín og 
dísilbíl

• Er stuðningur fyrir 30 til 60 tonna CO2
framtíðarlosun

• Sem fljótlega verður örugglega yfirskot á 
lágmarks Parísarskuldbindingar

• Er líka lán fyrir
• Minna orkuöryggi
• Meiri losun heilsuspillandi efna
• Minni efnahagstöðuleika
• Dýrara raforkukerfi



Af hverju orkuskipti?

• Orkuöryggi
• Gjaldeyrissparnaður
• Minni heilsuspillandi mengun
• Minni hávaði
• Bætt nýting raforkukerfis
• Minni losun gróðurhúsalofttegunda

• Rekstrarsparnaður

Samfélagsávinningur



Glænýr markaður

• Ósýnilegt loft orðið að
verðmæti

• Bylting ef markaður þroskast
enn frekar samhliða lausnum

CO2



Mótvægisaðgerðir

Vélrænn niðurdráttur Skógrækt Landgræðsla Endurheimt votlendis

VOTTUN

Einfaldur
kolefnismarkaður
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