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Icelandair Group og umhverfið
Björgólfur Jóhannsson forstjóri 



80%
erlendra

ferðamanna
koma til að

upplifa náttúru
Íslands



Á 75 ára afmæli 
félagsins árið 2012
var tekin ákvörðun
um að Icelandair 
Group myndi verða
leiðandi á sviði  
umhverfismála



5 árum síðar þegar 80 ára afmælinu er fagnað hafa öll fyrirtæki innan
Icelandair Group samstæðunnar hlotið alþjóðlega umhverfisvottun

4

2012

2013

2014 2016

2017

2015



Faggildar vottunarstofur staðfesta að við uppfyllum kröfur til vottunar 



Stefna Icelandair Group:

Minnka kolefnis-
spor félagsins

og auka 
umhverfisvitund



Icelandair hefur farið í ýmsar aðgerðir til að draga úr
eldsneytisnotkun flugvéla sem skilað hafa sýnilegum árangri
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2014 2016

0,283

0,296

2013

0,297

0,275

-7%

2017 9M2015

0,290

Eldsneytis-
eyðsla á hvern

seldan
tonn kílómeter

(RTK)



Áhersla er lögð á flutninga með frakt í farþegaþotum félagsins 






-39%

1,38

Keflavík - Liege                                
Farþegavél

Keflavík - Liege                                   
Fraktvél

2,25

Ef flutningur á þorski á milli Keflavíkur og Liege í Frakklandi er skoðaður sést að 
39% minna af koltvísýringi berst út í andrúmsloftið ef flutt er með farþegavél í stað 
fraktvélar
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Á næstu 4 árum
mun félagið taka í 

notkun alls 16 
Boeing 737 MAX 

flugvélar sem er ný 
og sparneytnari 

flugvélagerð



Stefna Icelandair Group: 

Minnka kolefnis-
spor félagsins

og auka 
umhverfisvitund

Auka
endurvinnslu

og minnka
sorp
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Meðaltal af sorpi per gistinótt hjá Icelandair Hotels 
1,4 kg árið 2014 - 1,3 kg árið 2015 - 1,2 kg árið 2016 



Icelandair
Hotels sendi

52 tonn af
bylgjupappa í
endurvinnslu
árið 2016 sem

jafngildir
verndun 844 trjáa



Stefna Icelandair Group:

Minnka kolefis-
spor félagsins

og auka 
umhverfisvitund

Auka
endurvinnslu

og minnka
sorp

Stuðla að
ábyrgri
notkun

auðlinda



Árlegur rafmagns-
sparnaður

Icelandair Hótel 
Reykjavíkur Natura

er á við 102
íslensk heimili



Árlegur 
vatnssparnaður
Icelandair Hótel 

Reykjavíkur Natura
kalt vatn:

109 heimili
heitt vatn:
260 heimili



Stefna Icelandair Group

minnka kolefnis-
spor félagsins

og auka 
umhverfisvitund

auka
endurvinnslu

og minnka
sorp

stuðla að
ábyrgri
notkun

auðlinda

auka notkun
á umhverfis-

vænum vörum 
og þjónustu



40%
færri hættuleg
efni í notkun

á tækjaverkstæði
IGS



Umhverfisstefna Icelandair Group er skýr og er farin að sýna árangur 

Minnka kolefnis-
spor félagsins

og auka 
umhverfisvitund

Auka
endurvinnslu

og minnka
sorp

Stuðla að
ábyrgri
notkun

auðlinda

Auka notkun
á umhverfis-

vænum vörum 
og þjónustu
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