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1. Beiðni frá Alþingi um skýrslu um innlenda eldsneytisframleiðslu. 

Hinn 11. október 2018 samþykkti Alþingi beiðni um skýrslu frá ferðamála-, iðnaðar- og 

nýsköpunarráðherra um innlenda eldsneytisframleiðslu þar sem m.a. komi fram:  

a. yfirlit yfir þá framleiðslu brunavélaeldsneytis sem nú fer fram á Íslandi, þ.m.t. fram-

leiðslu metanóls og lífdísils,  

b. yfirlit yfir framleiðslu vetnis hér á landi sem nýtt er á rafknúin tæki til lands eða sjávar,  

c. mat á ætlaðri þörf hérlendis fyrir hvers kyns orkugjafa í ökutæki, vinnuvélar og báta- og 

skipavélar, aðra en hleðslurafhlöður, fram til ársins 2030,  

d. grunnyfirlit yfir þróun orkugjafa í flugi um þessar mundir,  

e. yfirlit yfir þekkingu á framleiðsluaðferðum eldsneytis á Íslandi, sbr. c-lið,  

f. mat á fýsileika þess að framleiða sem mest af innlendu eldsneyti til notkunar til sjós og 

lands samhliða aukinni rafhlöðubílavæðingu til 2030. 

Beiðnin byggist á stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar og stefnu hennar um kolefnishlutleysi 

landsins fyrir 2040. Þar er áhersla m.a. á rafvæðingu bílaflotans og aukna notkun vetnis og 

vistvæns eldsneytis, t.d. eldsneytis sem framleiða má innan lands. Ritstjórn skýrslunnar var í 

höndum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins og var unnin með sérfræðingum frá 

Orkustofnun, Nýsköpunarmiðstöð og Samorku.  

2. Innlend framleiðsla endurnýjanlegs eldsneytis. 

Stefnt er að því að Ísland verði kolefnishlutlaust árið 2040. Á grundvelli þess var árið 2018 

samþykkt aðgerðaáætlun í loftslagsmálum 2018–2030.1 Markmið hennar er að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum svo að Ísland geti staðið við skuldbindingar sínar 

gagnvart Parísarsamningnum til ársins 2030. Áhersla er á aukinn hlut endurnýjanlegra 

orkugjafa á kostnað jarðefnaeldsneytis, m.a. að árið 2020 skuli hlutdeild þeirra í samgöngum 

vera 10% og 40% árið 2040. Byggt er á lögum nr. 40/2013, um endurnýjanlegt eldsneyti í 

samgöngum á landi, og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB um að hvetja til 

notkunar orku frá endurnýjanlegum orkugjöfum og niðurfellingu tilskipana 2001/77/EB og 

2003/30/EB (RED I, Renewable energy directive2). Allt endurnýjanlegt eldsneyti, m.a. það 

sem blandað er í bensín, fellur þar undir, m.a. metan, lífdísill, metanól og raforka.  

Í lögunum fær eldsneyti unnið úr lífrænum úrgangi tvöfalt vægi í útreikningi á við annað 

eldsneyti, eins og metan unnið úr sorpi og lífdísill unninn úr sláturúrgangi. Þetta er gert til að 

auka vægi eldsneytis sem ekki hefur áhrif á fæðuframleiðslu. Þá er einnig kveðið á um að frá 

ársbyrjun 2015 skuli 5% af heildarorkugildi eldsneytis í samgöngum á landi vera endurnýjan-

legt eldsneyti.  

Tafla 1 sýnir innlenda framleiðendur endurnýjanlegs eldsneytis sem notað er í 

samgöngum. Framleiðendur eru fáir og framleiðslan lítil. Söfnun og vinnsla metans úr 

hauggasi hefur náð góðri fótfestu en urðun sorps gæti verið á undanhaldi vegna umhverfis-

sjónarmiða. Í stað þess mun framleiðsla metans í auknu mæli verða í gasgerðarstöðvum. 

Haldgóð þekking og reynsla er á framleiðslu vetnis, metans, metanóls og lífdísils úr matarolíu. 

Framleiðsla innlends eldsneytis er að sumu leyti á þróunarstigi og er ekki enn komin á þann 

stað að geta sinnt æskilegri innlendri þörf til að mæta alþjóðlegum skuldbindingum.  

                                                        
1 Aðgerðaáætlun í loftlagsmálum 2018–2030. Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, september 2018. ISBN 978-

9935-9390-2-9. 
2 Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of 

the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC 

and 2003/30/EC. 

http://www.nezeh.eu/assets/media/fckuploads/file/Legislation/RED_23April2009.pdf
http://www.nezeh.eu/assets/media/fckuploads/file/Legislation/RED_23April2009.pdf
http://www.nezeh.eu/assets/media/fckuploads/file/Legislation/RED_23April2009.pdf
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Tafla 1: Framleiðendur innlends eldsneytis.  

 

Metan, lífdísill og vetni er innlent eldsneyti. Metanól er einnig framleitt hér en það er að 

mestu leyti flutt úr landi. Vetni er framleitt í litlu magni en áform eru um uppbyggingu á næstu 

árum. Metan er unnið úr hauggasi sem myndast við niðurbrot lífrænna efna í sorphaugum og 

er mikilvægt eldsneyti á bílvélar. Lífdísill4 sem er unninn úr úrgangsfitu og metanóli hefur nær 

eingöngu farið til íblöndunar í skipaolíu en einnig að einhverju marki verið blandaður í dísil 

til notkunar í flutningabílum einstakra fyrirtækja.  

Mynd 1 sýnir þróun notkunar á endurnýjanlegu eldsneyti í samgöngum á landi sem hlutfall 

af heildarorku. Mest ber á lífdísli (lífdísilolíu sem blönduð er á bíla) sem er innflutt 

vetnismeðhöndluð lífræn olía (VLO), framleidd úr jurtaolíum auk vetnis úr jarðgasi og flutt 

inn íblönduð í dísil. Metan hefur verið áberandi frá 2007 og óx á árunum 2010–2012 en 

söluaukning hefur ekki náð verðskulduðu flugi eftir það. Etanól er innflutt blandað í bensín, 

upprunnið að mestu úr korni. Vöxtur rafmagns eftir 2013–2014 hefur verið eftirtektarverður 

og endurspeglar tækniþróun síðustu ára og aukna þekkingu neytenda á mikilvægi 

endurnýjanlegs eldsneytis. 

Framleitt magn innlends lífeldsneytis er enn sem komið lítið í heildareldsneytisbúskap 

landsins. Raforkan hefur mikla sérstöðu og nokkra yfirburði umfram aðra orkugjafa og 

notkunarflokka, en hún er ekki til sérstakrar umfjöllunar í þessari skýrslu og ber að taka tillit 

til þess. Árið 2017 var samanlögð hlutdeild endurnýjanlegrar orku 5,7% í samgöngum á landi 

en 7,7% þegar tekið var tillit til þeirra tegunda sem telja tvöfalt vegna reikniaðferða 

tilskipunarinnar, svo sem metan sem framleitt er úr hauggasi auk endurnýjanlegrar raforku á 

rafbíla sem telur fimmfalt. 

 

                                                        
3 Framleiðslan er nýhafin og óvíst er um nýtingartíma, t.d. kg/ári. 
4 Lífdísill er aðallega metýl ester af fitusýrum, en einnig er til etýl ester af fitusýrum. 

Framleiðandi Tegund eldsneytis Hráefni Framleitt magn Framleiðslugeta á ári 

SORPA Metan Hauggas 1.700.000 Nm3 3.000.000 Nm3 

Norðurorka Metan Hauggas    163.000 Nm3    600.000 Nm3 

Orkey Lífdísill Matarolía    300.000 lítrar 

Íslenska Gámafélagið  Lífdísill Matarolía   150.000 lítrar  

Lífdísill Lífdísill Dýrafita  1.000 tonn 

CRI Metanól CO2+H2  4.000 tonn 

Orka náttúrunnar Vetni H2O   13 kg/klst.3 
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Mynd 1. Þróun notkunar endurnýjanlegs eldsneyti í samgöngum á landi sem hlutfall af heildarorkunotkun. 

 

Á mynd 2 eru sýnd þau markmið sem Ísland þarf að ná á næstu árum þegar ný tilskipun 

ESB (RED II, Renewable energy directive 2018/2001/EU) verður innleidd hér á landi. Þá þarf 

endurnýjanlegt eldsneyti árið 2020 að hafa vaxið í 10% af heildarorkunotkun í samgöngum á 

landi og í 14% árið 2030. Á myndinni eru sýnd tvö viðmið sem eru sett til að ýta undir eða 

takmarka ákveðnar tegundir eldsneytis. Lífeldsneyti sem tiltekið verður í viðauka IXa 

(„advanced biofuels“) skal árið 2030 að lágmarki vera 3,5% af heildarorkunotkun í 

samgöngum. Þak er sett á lífeldsneyti sem framleitt er úr sláturúrgangi eða notaðri 

steikingarolíu og má það að hámarki vera 3,4% af heildarorkunotkun í samgöngum á landi. 

Að auki er hámark sett á eldsneyti sem er framleitt úr fóðurplöntum. Það má ekki vera meira 

en 1% umfram gildi ársins 2020 en þó ekki hærra en 7% af heildarorkunotkun í samgöngum 

á landi.  
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Mynd 2. Lágmarkshlutfall (14%) endurnýjanlegs eldsneytis (árin 2020 og 2030) af heildarnotkun í 

samgöngum á landi eins og fram kemur í drögum að RED-II tilskipun ESB. 

 

Í þeim tilgangi að ná markmiðum um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda af 

mannavöldum svo að Ísland geti staðið við skuldbindingar sínar gagnvart Parísarsamningnum 

til ársins 2030 þarf að taka mið af uppruna losunarinnar. Mynd 3 sýnir eldsneytisnotkun eftir 

notkunarflokkum. Fram til ársins 2005 var fiskiskipaflotinn stærsti mengunarvaldurinn en 

kvótakerfið og stöðugar nýjungar í hönnun, þróun og stýringu búnaðar hefur leitt til minni 

eldsneytisnotkunar og þar af leiðandi verulegs samdráttar í losun flotans. Eldsneytisnotkun og 

losun frá samgöngum á landi (bifreiðum) fór fram úr fiskveiðiflotanum 2005 en dróst saman 

eftir hrun en óx hratt aftur frá og með 2014. Mikill vöxtur hefur verið í eldsneytisnotkun og 

losun frá flugsamgöngum frá 2009 sem varð mesti losunarvaldurinn frá 2015. Tækniframfarir 

í vélbúnaði flugvéla hafa þó vegið nokkuð á móti. Athygli vekur að frá 2014 hefur aftur orðið 

veruleg aukning í eldsneytisnotkun og losun frá bifreiðum. Vöxtur í losun frá flugi og bifreið-

um er talinn tengjast auknum fjölda ferðamanna.  
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Mynd 3. Eldsneytisnotkun eftir notkunarflokkum. 

3. Samantekt. 

Eldsneytisspá orkuspárnefndar frá 2016 gerir ráð fyrir að sala jarðefnaeldsneytis haldist að 

mestu óbreytt til ársins 2050 (14. kafli). Þó mun innlend notkun dragast saman og færast yfir 

á nýja orkugjafa, einkum í samgöngum á landi og síðar skipa og loks flugvéla. Sala til 

millilandasamgangna mun aukast.  

Mat og samanburður á eldsneytistegundum þarf að taka mið af orkugildi þeirra sem segir 

til um hversu langt það dugar í akstri (15. kafli). Einnig þarf að taka mið af bílgerð. Vetnisbílar 

komast t.d. um 50–60% lengra á orkueiningu en bensínbílar og rafbílar komast þrisvar til fimm 

sinnum lengra á orkueiningu en bensínbílar. Að teknu tilliti til þessa og verðs eldsneytis án 

virðisaukaskatts kemur í ljós að verð á metani í smásölu, sem unnið er úr hauggasi, og 

heimilisrafmagni á rafbíla er lægst5 en verð á bensíni er talsvert hærra.6  

Verð á orkueiningu vetnis í smásölu er nú um tvöfalt hærra en bensínverð. Með tillit til 

orkunýtni er verðið þó svipað á hverja ekna 100 km.7 Verð á vetni og metani gæti lækkað með 

aukinni framleiðslu, t.d. vegna stærðarhagkvæmni og hagstæðara raforkuverðs ef það byðist 

vegna mikillar og jafnrar notkunar. Þar sem nú stefnir í að urðun sorps verði hætt innan fárra 

ára mun söfnun metans af urðunarstöðvum smátt og smátt leggjast af og mun gösun úrgangs 

til eldsneytisframleiðslu þá verða líklegur kostur. Gösun er dýrari vinnsluaðferð sem gæti leitt 

til hærra eldsneytisverðs (sjá nánar um gösun í 8. kafla). Metan má framleiða með mismunandi 

aðferðum, t.d. úr lífrænum úrgangi, lífrænum efnum í landbúnaði og sjávarfangi og með 

framleiðslu á orkuplöntum. Fræðilega er hægt að framleiða metan og fleiri eldsneytistegundir 

á allan bílaflota landsmanna. 

                                                        
5 Verð án VSK á orkueiningu: metan = 87 €/MWst. eða 620 kr./100 km; heimilisrafmagn = 90 €/MWst. eða 

246 kr./100 km. 
6 Verð án VSK á orkueiningu: 95-oktan bensín = 147 €/MWst. eða 1.447 kr./100 km. 
7 Smásöluverð án VSK á orkueiningu: vetni = 308 €/MWst. eða 1.404 kr./100 km. 
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Söluverð lífdísils8 er heldur lægra en smásöluverð á bensíni9 án virðisaukaskatts sem gerir 

lífdísil áhugaverðan kost. Kostir lífdísils tengjast þó ekki síður umhverfisþáttum eins og 

förgun dýrafitu og fiskolíu og sjálfbærri þróun á lögbýlum þar sem ræktun orkuplantna og 

uppskera matarolíu, dýrafóðurs og áburðarefnis styður afkomu þeirra. Þá stefnir söfnun 

metans úr mykju og öðrum húsdýraskít að sama markmiði um sjálfbærni. Framleiðsla 

lífeldsneytis leiðir óhjákvæmilega til kolefnisfótspors nema hagnýting mykju úr lokuðu rými, 

sem leiðir af sér neikvætt kolefnisfótspor (jákvæða bindingu).  

Framleiðsla lífdísils með ræktun orkuplantna, einkum repju, hefur verið í þróun í nokkur 

ár. Ræktun fóðurjurta til framleiðslu lífdísils og metans eru áhugaverðir kostir sem hafa fengið 

aukna athygli á síðustu árum, m.a. í tengslum við sjálfbæran landbúnað en framleiðsla 

eldsneytis úr fóðurjurtum er takmörkunum háð.10 

Metanól og etanól eru nú aðallega notuð sem íblöndunarefni í bensín og dísil en munu 

ólíklega skipta miklu máli sem sjálfstæðir orkugjafar fyrir minni bíla. Engu að síður er unnt 

að nota þau óblönduð á aðlagaðar bensínvélar. Metanól getur haft hlutverk í þungaflutningum 

í langkeyrslu og sem eldsneyti á sjó. Sama máli gegnir um DME (dímetýl eter) og FT-dísil 

sem bæði má framleiða úr vetni og koldíoxíði (7. kafli). Þá má framleiða metanól og FT-dísil 

með gösun á úrgangi (8. kafli). Notkun metanóls og lífdísils sem skipaeldsneytis hefur aukist 

erlendis og tækifærin hér á landi eru þau sömu. Aukin vetnisframleiðsla myndi styðja vel við 

framleiðslu metanóls og FT-dísils og gæti t.d. hentað vel sem hluti fjölstraumaframleiðslu í 

lífmassaverum (13. kafli). Þá opnast einnig möguleikar á því að hagnýta verulegt magn af 

súrefni sem losnar við vetnisframleiðslu og mætti t.d. nýta fyrir fiskeldi. Framtíð etanóls er 

óljós vegna þess að framleiðsla þess byggist að miklu leyti á fóðurjurtum en það má einnig 

framleiða úr syngasi með viðbótarrafgreiningarvetni eða jafnvel með hjálp örvera. Lífetanól 

úr þörungum gæti komið til greina í framtíðinni. 

Verulegt magn af kolefni losnar frá háhitavirkjunum og við framleiðslu áls og kísilmálma 

sem unnt er að fanga úr útstreymi frá ofnum. Hægt er að nýta þetta kolefni við framleiðslu 

eldsneytis með hvörfun CO2 við H2 til framleiðslu metans, metanóls og afleiddra tegunda eins 

og FT-dísils og DME sem báðar eru áhugaverðar tegundir eldsneytis. Kostir metans, metanóls 

og DME eru margvíslegir. Við bruna losnar minna af óæskilegum efnum, t.d. er nánast engin 

sótmyndun, lítil CO2 losun, ekkert SOx, mjög lítið NOx og betri orkunýtni en við notkun 

hefðbundins dísils. FT-dísil, metanól og DME má einnig framleiða með gösun á hvers konar 

úrgangi og er því álitlegur kostur ef urðun úrgangs verður hætt. 

Þróun á eldsneyti fyrir skip og flugvélar byggist að miklu leyti á sama fræðilega grunni og 

gildir um annað lífeldsneyti, en þröng skilyrði um gæði í framleiðsluferli og áhrif 

umhverfisþátta á þotueldsneyti eru nýir áhrifaþættir. Val á eldsneyti mun m.a. byggjast á 

notkunarsviði og þörf fyrir drægni. Margs konar skipaeldsneyti er í sjónmáli, t.d. rafmagn fyrir 

ferjur, strandveiðar og stuttar strandsiglingar; metan fyrir millivegalengdir, t.d. fyrir 

strandsiglingar; vökvagert metan, metanól og vetni á lengri leiðum, t.d. í strandflutningum og 

fyrir stærri fiskiskip. FT-dísill, metanól og DME eru áhugaverðir kostir fyrir millilanda-

siglingar og ef til vill ammoníak einnig. 

                                                        
8 Söluverð á lífdísli án VSK = um 170 kr./líta (upplýsingar frá farmleiðanda). 
9 Söluverð á 95-oktan bensíni í smásölu án VSK = 181 kr./lítra. 
10 Það má ekki vera meira en 1% umfram gildi ársins 2020 en þó ekki hærra en 7% af heildarorkunotkun í 

samgöngum á landi.  

 
. 
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Framleiðsla lífræns þotueldsneytis er enn sem komið er lítil erlendis og engin hér á landi. 

Stækkun framleiðslueininga í hagkvæmar iðnaðarstærðir eiga nokkuð í land. Reiknað er með 

að árleg aukning í framleiðslu lífræns þotueldsneytis í heiminum verði aðeins um 1,4% á 

tímabilinu 2015–2050. Takmarkandi þættir fyrir framleiðslu þotueldsneytis eru m.a. of lítið 

framboð á heppilegum lífmassa og hár framleiðslukostnaður. Miðað við að olíuverð sé 50 $ á 

tunnu er álitið að umhverfisvænt þotueldsneyti verði um tvisvar til fimm sinnum dýrara en 

jarðefnaþotueldsneyti. Meðan þessi staða er ríkjandi er ekki mikilla frétta að vænta af 

orkuskiptum í flugi á næstu árum (10. kafli). 

Til lengri tíma litið er ræktun örvera (þörunga og baktería) til framleiðslu lífeldsneytis 

áhugaverð. Þær geta bundið koldíoxíð í frumum sínum með allt að 60% hlutfall olíu af eign 

þyngd en úr henni er lífeldsneyti unnið. Úr þeim má einnig vinna fóður, matvæli og ýmsar 

verðmætar afurðir. Vetni er hægt að framleiða með loftfirrtum bakteríum, lífetanól má 

framleiða með gerjun örvera og lífdísil má framleiða úr fituríkum plöntum, úrgangsfitu og 

þörungum sem geta verið frá einfrumungum upp í stóra fjölfrumunga. Bruni lífeldsneytis sem 

unnið er úr þörungum er því sem næst án losunar og ekki myndast NOx eða SOx efni við 

brunann. Losun annarra hættulegra efna er minni en frá bruna annarra tegunda lífeldsneytis. 

Endurnýjanlegir orkugjafar sem náð hafa fótfestu hér á landi eru rafmagn, metan, vetni, 

metanól og lífdísill. Síðar meir er mögulegt að hagnýting jarðhitaorku í tengslum við eldi 

hitakærra baktería og framleiðslu lífeldsneytis úr örverum (12. kafli). Innlendir framleiðendur 

telja farsælt að huga fyrst að þessum eldsneytistegundum og tryggja stöðu þeirra áður en 

takmarkaðri getu er dreift um of og ráðist er í ný verkefni.  

Framleiðsla innlends eldsneytis er vafalítið hagkvæm fyrir þjóðarbúið þar sem 

umhverfisvitund og sjálfbærni í atvinnulífi mun aukast, orkuöryggi landsins vex, gjaldeyrir 

sparast og eftirsóknarverð störf skapast í þekkingariðnaði.  

4. Vetni. 

Frá því um síðustu aldarmót hefur vetni sem orkuberi í samgöngum verið ofarlega á baugi 

og áhersla verið á efnarafala sem gætu leyst núverandi brunavélar af hólmi.11 Vetni sem notað 

er í samgöngum er orkuberi12 sem geymir rafmagn á svipaðan hátt og rafhlöður sem gefa frá 

sér rafmagn við notkun13. Vetni er einnig orkugjafi sem má brenna í flestum gerðum véla sem 

nota bensín eða dísil og hefur það m.a. verið gert í orkukreppum fyrri tíma. Rúmfrek geymsla 

vetnis í ökutækjum setti þróuninni nokkrar skorður áður fyrr, en í þeim bílum sem nú eru að 

koma á markað er það geymt samþjappað við allt að 830 bara þrýsting.  

Um 96% alls vetnis í heiminum er framleitt úr jarðefnaeldsneyti (48% úr jarðgasi, 30% úr 

olíu og 18% úr kolum). Aðeins mjög lítill hluti þess er framleiddur með rafgreiningu á vatni, 

aðallega vegna þess að ódýrara hefur verið að framleiða það úr jarðefnaeldsneyti í stórum 

verksmiðjum. Auk þess er unnt að framleiða vetni með örverum og með gerjun lífrænna efna 

eins og kolvetna, fitu og próteina. 

                                                        
11 Yfirlýsing ríkisstjórnarinnar frá 1998 um nýtingu vetnis í samgöngutækjum. 
12 Orkuberi er efni sem getur geymt orku þannig að unnt sé að nota hana seinna og/eða flytja hana milli staða. 

Yfirleitt er um að ræða efni eða efnasambönd sem kostar orku að vinna, t.d. vetni sem er rafgreint úr vatni, 

eða umbreyta í orkuríkara form, t.d. metanól sem umbreytt er úr koltvísýringi, en þessa orku má losa að 

verulegu leyti aftur úr orkuberanum með bruna eða öðrum efnaferlum. 
13 Vetni sem framleitt er með rafgreiningu vatns er einnig nefnt rafeldsneyti eða rafgreiningarvetni.  
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Með rafgreiningu vetnis er rafstraumur leiddur í gegnum vatn (H2O) með þeim afleiðingum 

að sameindir vatnsins rofna í vetni (H2) og súrefni (O2) og sem aðgreinast frá vatninu í 

loftkenndu formi:  

 

2H2O + orka  ↔  2H2 + O2 {1} 

 

Algengasta aðferðin við rafgreiningu byggist á svokölluðum alkalískum rafgreinum þar 

sem vatnið er rafgreint í sterkri lútlausn14. Stórir rafgreinar eru 2–3 MW en væntanlegir eru á 

markað rafgreinar sem eru 10 MW eða stærri sem líklegir eru til að lækka kostnað við 

rafgreiningu vatns. Meðal þeirra eru PEM-rafgreinar (Proton Exchange Membrain) og SOEC-

rafgreinar (Solid Oxide Electrolyser Cell). Ekki verður frekar fjallað um þá hér. 

Vetni er sjálfstæður orkuberi en auk þess er það grunnefni við framleiðslu annars vistvæns 

rafeldsneytis. Vetni var framleitt í Áburðarverksmiðjunni í Gufunesi í marga áratugi (1954–

2001). Það var notað til framleiðslu á ammoníaki en úr því var framleiddur áburður. Nú eru 

vetnisframleiðendur tveir. CRI í Svartengi framleiðir vetni sem er hvarfað með kolsýru frá 

orkuverinu til framleiðslu á metanóli. Orka náttúrunnar (ON) er um þessar mundir að hefja 

framleiðslu á vetni í rafgreini við Hellisheiðarvirkjun. Staðsetning vetnisframleiðslu ON, sem 

er við hlið virkjunarinnar, lágmarkar dreifingarkostnað raforkunnar. Gasinu er þjappað á tanka 

sem fluttir eru á eldsneytisstöðvar en nú eru tvær í Reykjavík og ein á Fitjum í Reykjanesbæ. 

Afköst rafgreina CRI eru 100 kg af vetni á klst. sem nægir til framleiðslu 500 kg af metanóli 

á klst., eða til að fylla tanka 12–13 bíla sem aka á hreinu metanóli. Full afköst rafgreinis ON 

er um 13 kg af vetni á klst. sem dugar til að fylla tanka tveggja til þriggja bíla á klst. Einn Nm3 

af vetni vegur 0,08988 kg sem samsvarar um 0,25 kg af bensíni ef miðað er við orkuinnihald.  

Við hagnýtingu vetnis í efnarafali gengur rafgreiningarferlið til baka þegar vetnið hvarfast 

við súrefni og myndar vatn um leið og orka losnar. Orkan er raforka sem getur knúið rafmótor, 

t.d. bifreiðar og hlaðið rafhlöður: 

 

2H2 + O2  ↔  2H2O +orka {2} 

 

Árið 2000 var hleypt af stokkunum tilraunaverkefni um nýtingu vetnis sem orkugjafa fyrir 

samgöngutæki. Verkefnið fólst m.a. í notkun vetnis í almenningsfarartækjum og skipum og 

var á sínum tíma talið upphaf vetnishagkerfis á Íslandi.  

Rekstur á vetnisstrætisvögnum var viðamikill þáttur verkefnisins og komu þrír þeir fyrstu 

til landsins árið 2002. ECTOS-verkefnið var fjögurra ára tilraunaverkefni um framleiðslu og 

uppbyggingu áfyllingarstöðva fyrir vetni og rekstur vetnisstrætisvagna, fólksbíla og notkun 

vetnis í skip. Rafgreining í vetnisstöð Skeljungs við Vesturlandsveg var sú fyrsta í heiminum 

sem var opin almenningi. Vetnisverkefninu lauk með góðum árangri 2012. Aðrir áhrifaþættir 

voru m.a. efnahagshrunið, gamlir bílar sem ekki var unnt að endurnýja, skortur á innviðum og 

hröð þróun rafgeyma fyrir rafmagnsbíla en einnig var þróun vetnisbíla hægari en gert var ráð 

fyrir í upphafi. 

Íslensk NýOrka hefur leitt og tekið þátt í fjölda verkefna um vetni í samgöngum og er nú 

ásamt öðrum aðilum þátttakandi í evrópska verkefninu „Hydrogen Mobility Europe“ þar sem 

stefnt er að fjölgun vetnisbíla og vetnisstöðva. Skeljungur er þátttakandi í verkefninu og hefur 

                                                        
14 Hreint vatn leiðir rafmagn en rafleiðni þess má bæta með íblöndun efna, t.d. KOH og NaOH, sem hækka 

sýrustig þess, þ.e. lækka pH-gildið. Á milli rafskautanna er þunn gegndræp himna sem aðskilur bakskaut (-

) of forskaut (+) og sameindirnar tvær (O2 og H2) sem myndast við skautin. 
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fengið styrk frá ESB til byggingar þriggja dreifistöðva vetnis sem er veigamikið skref í 

uppbyggingu innviða fyrir vetnisbifreiðar. Vetnið er geymt í loftþéttum geymum, flöskum eða 

gámaeiningum. Á dreifistöðvum er vetninu þjappað saman sem gerir fyllingartíma svipaðan 

og fyrir hefðbundið eldsneyti. Margt bendir til þess að með stærri og hagkvæmari vetnis-

stöðvum verði unnt að lækka verð á vetni. Greining NýOrku á kostnaðarþáttum bendir til að 

kostnaður vetnis á hvern ekinn km geti orðið sambærilegur við söluverð dísils. Þá er við það 

miðað að vetnið beri virðisaukaskatt en ekki aðra eldsneytisskatta, sjá einnig 15. kafla um 

nánari greiningu á verði og orkugildum mismunandi eldsneytistegunda. 

Það hefur lengi verið vitað að rafmagnsbílar bjóða upp á betri nýtni en vetnisbílar en 

ófullkomnir geymar stóðu þróun þeirra fyrir þrifum. Nýtni15 rafmagnsbíla er nú talin vera um 

80–90%, nýtni vetnisbíla um 45–60% og bensín- og dísilbíla < 28%. Tilkoma liþíumrafgeyma 

gjörbreytti stöðunni með aukinni drægni. Þróun rafbíla hefur verið hröð. Árið 2014 voru 

aðeins 94 rafbílar skráðir en 8.240 í nóvember 2018. Um 2.500 þessara bíla eru hreinir rafbílar 

sem setur Ísland í annað sætið í nýskráningu hreinna rafbíla. Aðrir eru tengiltvinnbílar sem 

nota fljótandi eldsneyti til að anna umtalsverðum hluta drægni sinnar. Nú hillir undir nýja gerð 

rafgeyma sem byggjast á nanótækni en talið er að tilkoma þeirra muni stórauka drægni rafbíla.  

Á hvert eitt kg af vetni er drægni meðalstórs bíls (viðmið: Hyundai Nexo) um 100 km. 

Strætisvagn er talsvert eyðslumeiri og notar um 8 kg af vetni á hverja 100 km. Bílaframleið-

endur telja að eyðsla fari minnkandi og sé að nálgast 0,8–0,9 kg vetnis á hverja 100 km fyrir 

meðalstóra fólksbíla. Áætlað er að eyðsla strætisvagna með tengiltvinnbúnaði verði um 5 kg 

af vetni á hverja 100 km. Sama ábyrgð er nú á nýjustu vetnisfarartækjunum og hefðbundnum 

bílum og er gert ráð fyrir sömu endingu.  

Vetni fær nú nýtt hlutverk í umhverfisvænum samgöngum og er þá fyrst og fremst horft til 

akstursvegalengda sem eru umfram drægni rafmagnsbíla. Líklega mun rafmagn gegna megin-

hlutverki sem orkugjafi smærri bíla í borgarumferðinni og bíla sem ekki þurfa mikið drægi. 

Vetni mun þá duga betur í stærri bílum sem fara lengri vegalengdir og bera þyngri byrgðar, 

eins og flutningabílar og langferðabílar. Vetnið getur einnig orðið orkuberi fyrir lestir, skip og 

jafnvel flugvélar. Þessa þróun má nú merkja í þróunarvinnu bílaframleiðenda og hefur ESB 

nýlega styrkt Strætó bs. til kaupa á fimm vetnisvögnum sem bætast við flota 14 rafknúinna 

vagna.16 

5. Metan úr lífrænum úrgangi.  

Metan (CH4) er efnasamband kolefnis og vetnis. Það myndast í náttúrunni við loftfirrt 

niðurbrot baktería á lífrænum efnum, svo sem fitu, próteini, kolvetnum, hemísellulósa o.fl. 

Hér undir fellur allur lífrænn úrgangur frá heimilum og fyrirtækjum, slátur-, fisk- og 

landbúnaðarúrgangur auk seyru úr holræsakerfum og mykju úr haughúsum. Einnig er pappír, 

pappi, garðúrgangur og timbur dæmi um lífrænt niðurbrjótanlegt efni. Metan verður einnig til 

við vinnslu jarðefnaeldsneytis og við meltingu jórturdýra. Við bruna metans myndast koldí-

oxíð og vatn og auk þess losnar hitaorka sem m.a. má nota sem eldsneyti eða fyrir iðnaðar-

framleiðslu: 

 

CH4 + O2  ↔  CO2 +2H2O  + orka  {3} 

 

                                                        
15 Miðað við að eldsneytið sé komið á bílinn og hversu mikill hlut orkunnar skilar sér til að knýja hann áfram. 
16 Styrkurinn er hluti af verkefninu „Joint Initiative for Hydrogen Vehicles Across Europe“ sem felur í sér að koma 

300 vetnisknúnum vögnum í umferð innan ESB á árunum 2018–2020. 
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Jarðgas er að mestu leyti metan (um 60–90% rúmmáls) sem er hreinsað fyrir notkun. Efni 

eins og etan (C2H6), própan (C2H8) og bútan (C4H10) eru að mestu skilin frá og brennisteins-

vetni (H2S) er fjarlægt. Hreinsað jarðgas, sem er dreift um gasdreifikerfi Evrópu, inniheldur 

meira en 90% metan.  

Metan verður til við niðurbrot lífrænna efna á urðunarstöðvum sorps. Tvö fyrirtæki 

framleiða metan úr lífrænum úrgangi, SORPA bs. og Norðurorka. Framleiðsla á metani hjá 

SORPU er um 1,6–1,7 milljónir Nm3/ári og hjá Norðurorku um 118 þúsund Nm3/ári. SORPA 

hefur framleitt metan frá árinu 2000 og Norðurorka frá 2014. Í sorphaugum myndast hauggas 

sem hjá SORPU er blanda af CO2 (57%) og CH4 (41%) auk lítils magns (um 2%) af fleiri 

gastegundum, t.d. H2S og köfnunarefnasamböndum. Hér á landi er metan nýtt og dreift sem 

lofttegund en erlendis er það einnig í boði sem kældur vökvi og þannig dreift sem fljótandi 

eldsneyti á vinnuvélar, stærri flutningatæki og skip.  

Afkastageta haugs og hreinsistöðvar SORPU er ekki að fullu nýtt en framleiðslugetan er 

nú um 3,5 milljónir Nm3 á ári af metani sem samsvarar um 4 milljónum lítra af bensíni á ári. 

Hauggasinu er safnað saman með götóttum plaströrum í borholum tengdum safnlögnum sem 

liggja um haugana og er það síðan flutt til hreinsunar eða brennslu. Upphaflega var markmið 

með söfnun hauggass að hindra að metan slyppi út í andrúmsloftið, en metan er 25 sinnum 

öflugri gróðurhúsalofttegund en CO2. Með því að nýta hauggas með bruna í bílvélum hvarfast 

CH4 í CO2 og H2O en við það er dregið stórlega úr losun gróðurhúsalofttegunda frá urðunar-

stöðvum. 

SORPA tekur hauggasið og þvær kolsýru, brennisteinsvetni og önnur efni úr með vatns-

þvegli. Eftir stendur gas sem er um 95–98% metan.17 Óhreinsað hauggas væri hægt að nota til 

rafmagnsframleiðslu og sem orkugjafa í iðnaði, en nú er allt umframmagn af hauggasi brennt 

þar sem ekki hefur verið eftirspurn eftir því. Með núverandi tækjakosti er hægt að framleiða 

rúmlega 3,5 milljónir Nm3 af metan úr hauggasi frá Álfsnesi.18 Með jarðgerðarstöð sem tekin 

verður í notkun árið 2020 verður unnt að tvöfalda framleiðsluna í um 6 milljónir Nm3. Í gas- 

og jarðgerðarstöðinni er einnig byggt á loftfirrtri gerjun á lífrænum úrgangi, en í henni verður 

til lífrænt gas sem hefur svipaða samsetningu og hauggas. Hægt væri að auka 

metanframleiðslu töluvert með því að nýta allt lífrænt efni frá rekstraraðilum, þ.e. hótelum, 

veitingahúsum, mötuneytum o.fl., en það fer nú að mestu til urðunar en einnig til jarðgerðar. 

Með skít frá svínabúum, kjúklinga- og eggjaframleiðslu og hrossaskít frá hesthúsahverfum 

væri hægt að auka framleiðsluna enn frekar. Þá væri hægt að auka framleiðslu á metan úr nýju 

gas- og jarðgerðarstöðinni með því að bæta vetni í gerjunartankana, en þannig væri hægt að 

auka innihald metans í lífgasinu (og minnka kolsýruinnihaldið). Einnig væri hægt að breyta 

koltvísýringnum í metan með lífrænum eða ólífrænum efnaferlum. Metan frá SORPU er 

umhverfisvottað. 

Metan framleiðsla Norðurorku óx á milli 2017 og 2018 úr 119 þúsund Nm3 í 163 þúsund 

Nm3 sem er söluaukning um 38% sem tengist aðallega komu tveggja nýrra metanstrætisvagna. 

Engu að síður er eftirspurnin minni en framleiðslugetan sem með fullnýtingu tækjabúnaðar 

gæti verið um 600 þúsund Nm3 á ári. Þetta samsvarar eldsneyti á um 600 fólksbíla. Ef unnt 

væri að nýta allan úrgang sem til fellur í Eyjafirði mætti vinna úr honum 3.000 þúsund Nm3 

af metani, eða um fimmfalt meira en nú er gert. Að mati Norðurorku mun hauggasið úr 

                                                        
17 95–98% metan samsvarar um 125–130 oktan eldsneyti. 
18 Miðað við 10 lítra eyðslu á hverja 100 km og 15.000 km árskeyrslu dugar metanið á um 2.800 ökutæki en 

nú eru í notkun um 1.400 ökutæki sem nota metan. Með tilkomu jarðgerðarstöðvarinnar er áætlað að 

SORPA geti framleitt metan fyrir um 5–6.000 ökutæki. 
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urðunarstaðnum í besta falli endast til ársins 2040. Þrátt fyrir hagstætt verð á metaneldsneyti 

vex fjöldi viðskiptavina hægt.  

Framan af var aðeins lítill hluti metans frá sorphaugum nýttur sem eldsneyti á bíla, en í 

kjölfar hrunsins 2008 jókst eftirspurn mikið. Undanfarin ár hefur áhuginn á metani dvínað 

nokkuð, líklega vegna takmarkaðrar dreifingar á metani19 en nú er hægt að kaupa metan á 

fjórum stöðum á höfuðborgarsvæðinu og einum á Akureyri. Þá hefur aukin drægni rafbíla 

líklega dregið úr áhuga þeirra sem annars hefðu hugað að kaupum á metanbíl. 

Verð á metani er nú um 145–152 kr./Nm3 með virðisaukaskatti og hefur verið svipað í 

nokkur ár. Orkuinnihald Nm3 af metan er sama og orkuinnihald 1,12 l af bensíni. Þetta 

samsvarar því að bensín kosti 136 kr./l með virðisaukaskatti, en í febrúar 2019 var verð á 

bensíni um 210–230 kr./l. 

Metan er að öllu leyti innlend framleiðsla sem kemur í stað innflutts jarðefnaeldsneytis 

sem farið hefur um langan veg. Innlend framleiðsla á metani óx eftir 2007 og einkum frá og 

með árinu 2010, sbr. mynd 4. Eftirspurn hefur verið mun minni en framboð þrátt fyrir ótvíræða 

kosti metans. Við bruna metans verða verulegar umhverfisbætur þar sem gróðurhúsaáhrif CO2 

eru miklu minni en metans. Margir bílaframleiðendur hafa á boðstólum bíla sem ganga fyrir 

metani. Á metanbíl er unnt að aka minnst sömu vegalengd og á 95-oktana bensíni. Vökvagert 

metan hentar sérlega vel til þungaflutninga ef það væri fáanlegt en með því er hægt að keyra 

flutningabíla um 1.700 km eða meira á einum tanki.  

 

 
Mynd 4. Metanframleiðsla á Íslandi 2000–2017 (Heimild: Orkustofnun). 

 

Urðun á lífrænum úrgangi gæti verið þröngur stakkur skorinn í framtíðinni. Í svæðisáætl-

unum sveitarfélaga skal gera grein fyrir leiðum til að ná þeim markmiðum að lífrænn heimilis-

úrgangur sem berst til urðunarstöðva hafi, eigi síðar 1. júlí 2020, minnkað niður í 35% af 

heildarmagni þess lífræna heimilisúrgangs sem féll til árið 1995. Sama þarf að gera fyrir annan 

lífrænan úrgang eins og lífrænan rekstrarúrgang sem á að minnka niður í 35% af heildarmagni 

þess úrgangs sem féll til árið 1995. Búist er við að þessi mörk verði enn hert og að urðun 

heimilisúrgangs verði takmörkuð við 10% fyrir árið 2035. Samkvæmt svæðisáætlun um 

                                                        
19 https://www.samkeppni.is/media/akvardanir-

2012/akvordun_3412_Misnotkun_Sorpu_a_markadsradandi_stodu_sinni.pdf.   
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meðhöndlun og förgun úrgangs á Norðurlandi og Suðvesturlandi20 verður bannað að urða 

lífrænan úrgang frá og með 1. janúar 2021. Í ESB er litið á þessar kröfur um urðun sem 

jákvæðar fyrir möguleika á metanframleiðslu, enda víða mikill vöxtur í litlum gasgerðar-

stöðvum. 

 

 
Mynd 5. Skipting úrgangs í úrvinnsluflokka á Eyjafjarðarsvæðinu.21 
 

Framleiðsla Norðurorku á metangasi sem til verður í sorphaugunum í Glerárdal og rekstur 

Orkeyjar er eftirtektarvert framtak til að koma á öflugri endurvinnslu fyrir framleiðslu lífræns 

eldsneytis þar sem nýttur er allur lífrænn úrgangur sem fellur til á Norðurlandi, sbr. mynd 5. 

Urðaður úrgangur og framleiðsla metans er langstærsti úrgangsflokkurinn um 58%, en úr því 

er fangað metan. Um framtíð urðunar og metanvinnslunnar ríkir þó nokkur óvissa eins og að 

framan greinir. Moltugerð er næststærsti flokkurinn sem er jarðgerð úr sláturúrgangi, 

fiskúrgangi, lífrænum heimilisúrgangi, timbur- og trjákurli, pappír, grasi og taði. Hægt væri 

að nota lífrænan úrgang sem nú fer í moltugerð til framleiðslu á metani. 

Kostnaður við framleiðslu metans er tiltölulega lítill, m.a. vegna þess að ekki hefur verið 

reiknað kaupverð fyrir hauggasið. Þetta kann þó að breytast með nýjum fjárfestingum í jarð-

gerðarstöðvum. Metan er hagkvæmur kostur og mikilvægt er að huga að aukinni framleiðslu 

þess, t.d. með úrgangi sem nú fer til jarðgerðar. Slík ráðstöfun er hagstæð vegna hærra afurða-

verðs metans, minna kolefnisfótspors og varðveislu fosfórs, sem ekki gerist með jarðgerð. 

Sama gildir um hagnýtingu úrgangsefna í landbúnaði, t.d. mykju. Mikið magn metans sem nú 

losnar frá haughúsum út í andrúmsloftið mætti fanga. Litlar framleiðslueiningar metans geta 

skipt máli til staðbundinna nota, t.d. á lögbýlum. 

Mykja og annar húsdýraskítur sem fellur til á landinu telst vera á bilinu 900 þúsund til 

milljón tonn en óvíst er hve mikið magn er hægt að nýta til metanframleiðslu. Mykja frá 

mjólkur- og nautgriparækt er stærsti hlutinn, þ.e. um 70%, um 20% frá sauðfjárrækt og 

afgangur er frá hesta- og svínarækt. Auðveldast er að nýta svínaskít þar sem búin eru fá og 

stór. Bestu aðstæður til nýtingar mykju fara eftir framboði, eins og á Suðurlandi og í Eyjafirði. 

Þá fellur til töluvert af hænsnaskít frá fáum stórum búum (flest á Reykjanesi, 80% af búunum), 

                                                        
20 www.samlausn.is. 
21 Upplýsingar frá Norðurorku, febrúar 2019. 
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sem er á bilinu 18–28 þúsund tonn á ári. Staðbundin nýting mykju og skíts sem stuðla að 

sjálfbærni lögbýla kemur til viðbótar. 

Magn metans úr mykju og skít er háð þurrefnisinnihaldi sem að jafnaði er 10–20%, en allt 

að 30% í hænsnaskít. Framleiðsla á metani á hvert þurrefnistonn er á bilinu 400–600 Nm3. 

Þessu til viðbótar er seyra úr holræsakerfum sveitarfélaga, sem gæti verið um 8 þúsund tonn 

af þurrefni á ári og gæti gefið 2–3 milljónir Nm3 á ári af metan. 

Auka má framleiðslu metans enn frekar með því að bæta vetni í gerjunartanka. Einnig er 

hægt að framleiða metan úr kolsýru og vetni og svo úr syngasi sem fæst með gösun. Slík 

framleiðsla mun óhjákvæmilega verða dýrari en núverandi framleiðsla.  

Mikilvægt er að hafa í huga að þótt urðun úrgangs gæti lagst af, eins og margt bendir til, 

verður unnt að safna metani úr urðunarstöðvum í um 15–20 ár eftir að urðun lífrænna efna er 

hætt. Úrgangur verður áfram eins mikilvæg uppspretta lífræns eldsneytis og nú á dögum. 

Breyta þarf um vinnslu þessa orkuhráefnis þannig að það nýtist sem best. Meðal vinnslu-

aðferða sem þá koma til greina er gösun til eldsneytisframleiðslu, sem fjallað er um í 8. kafla. 

6. Eldsneyti úr jurtaolíu og dýrafitu. 

Í þessum kafla er fjallað um framleiðslu lífdísils úr olíu, fitu og úrgangi en einnig úr fræolíu 

af repju. Þá er umfjöllun um innflutta vetnismeðhöndlaða lífræna olíu (VLO) sem flutt er inn 

íblönduð í dísil. VLO-olía virkar eins og dísill en er umhverfisvænni. 

Útblástur af brennslu lífdísils er hreinni hvað varðar svifryk, sót, CO, og SO3 (brennisteins-

oxíð) en frá bruna jarðefnaeldsneytis. Hráefni fyrir framleiðslu á lífdísli er jurtaolía og dýrafita 

af ýmsum uppruna.22 Jurtafita getur verið úrgangsolía, t.d. steikingarolía; dýrafita úr 

sláturúrgangi og fiskolíur, t.d. hrálýsi; aukaafurðir úr annarri vinnslu, t.d. viðarolía sem fellur 

til við trjá- og pappírsframleiðslu; og jurtaolía úr plöntum sem eru ræktaðar sérstaklega fyrir 

lífdísilsframleiðslu, svokallaðar fóðurjurtir, t.d. repju- og sojaolía. Notkun lífeldsneytis sem 

framleitt er úr fóðurjurtum er takmörkunum háð og miðast við að losun verði ekki yfir 3,4% 

af heildarlosun, sbr. viðauka IXb í RED II-tilskipun ESB (2. kafli). 

Lífdísill er framleiddur með estrun (e. transesterification) sem er hvatað efnahvarf 

alkóhóls, oftast metanóls og jurtaolíu eða fitu, sbr. mynd 6. Eftir tegund alkóhólsins er 

efnafræðilegt heiti eldsneytisins fitusýru-metýl ester (FSME) eða eða fitusýru-etýl ester 

(FSEE). Algengara er að lífdísill sé framleiddur úr jurtaolíu frekar en dýrafitu. Í Evrópu er 

repjuolía algengust en sojabaunaolía í Bandaríkjunum.  

 

                                                        
22 Jurtaolía og dýrafita er samband þriggja fitusýra og einnar sameindar glýseróls. Við hvarfið losna 

fitusýrurnar frá glýserólinu og ein metanólsameind binst hverri þeirra í staðinn. Hvatinn er oft vítissódi 

(NaOH) þegar metanól er notað sem alkóhólið. Aðra hvata er einnig hægt að nota, svo sem sýruhvata og 

basahvata.  

https://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Framlei%C3%B0sla_l%C3%ADfd%C3%ADsils&action=edit&redlink=1
https://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Estrun&action=edit&redlink=1
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Mynd 6. Skýringarmynd af framleiðslu lífdísils úr steikingarolíu og dýrafitu hjá Orkey. 

 

Áður en estrun hefst gæti þurft að forvinna hráefnið, t.d. ef um úrgangsolíu er að ræða. Það 

er gert til að minnka hlutfall frírra fitusýra og vatns sem getur dregið úr virkni efnahvata. 

Afurðir efnahvarfs estrunar eru lífdísill, glýseról og alkóhól auk óhreininda sem þarf að 

fjarlægja við eftirvinnslu. Glýseról er eðlisþungt og leggst á botninn svo að hægt er að tappa 

því undan. Til að losna við það sem verður eftir í lífdíslinum er hann hreinsaður með vatni og 

er það kallað vöskun (þvottur). Með vöskun er hægt að losna við mest af glýserólinu en þó 

ekki alveg við allt. Síðan er glýserólið eimað og nást þá til baka um 30% af alkóhólinu sem 

notað var. Glýseról er verðmæt vara og t.d. notuð við framleiðslu á sápu. 

Lífdísill er eitt algengasta lífeldsneyti í Evrópu. Kostir lífdísils umfram hefðbundinn dísil 

eru fyrst og fremst að lífdísill er endurnýjanlegur orkugjafi sem losar minna af gróðurhúsa-

lofttegundum, brotnar niður í náttúrunni og smyr betur en dísill. Evrópskur staðall leyfir aðeins 

7% íblöndun lífdísils í dísil fyrir óbreytta bíla, mörkin eru síðan lægri ef gera þarf kröfu um 

að eldsneytið sé kuldaþolið. Þessi mörk taka mið af því að lífdísill mýkir og jafnvel brýtur 

niður sumar gerðir af plasti og gúmmíi, sem geta skemmt eldsneytiskerfi bíla. Þá er lífdísill 

ekki eins kuldaþolinn og venjulegur dísill. Hann storknar fyrr og getur stíflað lagnir og síur, 

sem verður til vandræða í sterkari blöndum en B20. Framleiðsla lífdísils á Íslandi er mjög lítil, 

sjá töflu 1. Innfluttur dísill kemur að mestu blandaður með vetnismeðhöndlaðri lífrænni olíu, 

svokallaðri VLO-olíu, og er seldur á nokkrum bensínstöðvum landsins, t.d. sem B5-olía sem 

er 95% venjulegur dísill með 5% VLO-olíu.  

Lífdísill er framleiddur hjá Orkey, Íslenska Gámafélaginu og Lífdísli ehf. Talið er að á 

landinu öllu megi afla alls um 400 þúsund lítra af notaðri matarolíu og um 2.100 tonnum af 

dýrafitu. Gróft talið er eldsneytismagnið u.þ.b. hið sama og hreinsað hráefnismagn. Áætlað er 

að um 2–3 lítrar af afgangsolíu verði til á meðalheimili á ári. Að auki leggst til afgangsolía frá 

veitingastöðum og öðrum fyrirtækjum. Með því að safna þessari olíu til endurvinnslu er henni 

forðað frá brennslu eða urðun og frá því að lenda í fráveitukerfi sveitarfélaga með tilheyrandi 

skaða og kostnaði. Við framleiðslu á 1 lítra af lífdísli þarf um 0,15 lítra af metanóli. Unnt er 
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að auka framleiðslu allra fyrirtækjanna. Í þeim búnaði sem til staðar er felast möguleikar á 

bættri stærðarhagkvæmi.  

SORPA hefur tekið upp samstarf við fyrirtækið Lífdísil og útvegar því alla dýrafitu (um 1 

þúsund tonn/ári) úr sláturúrgangi (um 8.600 tonn/ári) sem kemur til innvigtunar hjá SORPU. 

Fyrirtækið vinnur lífdísil úr dýrafitunni og kjöthrat/prótínhluti fer í gas- og jarðgerðarstöðina 

þar sem það nýtist til metanframleiðslu og til jarðgerðar. 

Orkey hefur í um áratug framleitt lífdísil úr notaðri steikingarolíu og fitu frá Norðurlandi. 

Meðalársframleiðsla sl. fjögur ár hefur verið um 100 þúsund lítrar en afkastagetan er mun 

meiri, eða um 300 þúsund lítrar á ári. Af Norðurlandi er hægt að afla um 1 þúsund tonna af 

dýrafitu, sem gætu bæst við núverandi hráefni Orkneyjar til framleiðslu lífdísils  

Frá 2011 hefur Orkey selt yfir 500 þúsund lítra af lífdísli. Megnið af framleiðslunni hefur 

farið til Samherja til 1,5% íblöndunar í „marine“ dísil fyrir eldri togara félagsins en lífdísill 

hefur ekki verið notaður á nýrri skip félagsins. Samherji hefur því dregið úr notkun lífdísils 

og hefur framleiðsla hjá Orkey minnkað að sama skapi. Hluti framleiðslunnar hefur einnig 

farið til rafmagnsframleiðslu í Grímsey, til Malbikunarstöðvar Akureyrar og til 

Vegagerðarinnar til íblöndunar í olíumöl.  

Íslenska Gámafélagið hefur framleitt lífdísil í um tíu ár í Gufunesi. Framleiðslan er um 130 

þúsund lítrar á ári sem unnir eru úr um 200 þúsund lítrum af notaðri matarolíu. Öll framleiðslan 

er notuð á farartæki fyrirtækisins með íblöndun í dísil í hlutföllunum 5–30%. Einnig er 

framleidd sápa sem er salt af fitusýrum með efnahvarfi þegar fita, t.d. dýrafita, og sterkur basi 

eins og vítissódi (NaOH) og pottaska (KOH) hvarfast og myndast þá löng kolvetniskeðja og 

glýseról. Þar sem eftirspurn eftir lífdísli er langt undir framboði hefur Gámafélagið brugðið á 

það ráð að flytja út um 50–60 þúsund lítra af notaðri olíu til Hollands. 

Framleiðslukostnaður lífdísils virðist nú vera um 110 kr./lítra. Söluverð er um 170 kr./ lítra 

án virðisaukaskatts, sem er um 10 kr. lægra verð en fyrir dísilolíu á dælu án virðisaukaskatts.  

Ræktun repju og framleiðsla repjuolíu (repjudísils) hér á landi hefur verið rannsóknar- og 

þróunarverkefni í yfir tíu ár. Einkum hefur verið litið á repjuolíu sem mögulegt framtíðar-

eldsneyti fyrir skip en notkunarsvið getur verið mun víðtækara.  

Við uppskeru repju fást fræ til pressunar í olíu (15%) og hrat (35%) sem fer í fóðurmjöl. 

Að auki eru stönglar (50%) sem fara í undirburð í gripahús og nýtast síðan með mykju sem 

áburður í flög. Hver hektari af repjurækt skilar um 6 tonnum af lífmassa sem skiptist jafnt í 

fræ og stöngla. Fræin eru pressuð og af 3 tonnum af fræi verður til 1 tonn af repjuolíu sem 

nýta má í eldsneyti eða við matargerð og 2 tonn af mjöli, sem verða dýrafóður. Hektarinn 

bindur um 6 tonn af CO2 með ljóstillífun en þar af fer helmingurinn í brennsluolíu sem við 

brunann skilar sér aftur út í loftið. Stöngullinn endar sem áburður á akrinum og sparar annan 

áburð en við rotnun hverfur kolefnið aftur út í loftið. Umhverfislegur ávinningur er engu að 

síður mikill. 

Repjuolía er seigfljótandi en með umestrun með metanóli fæst þunnfljótandi lífdísill sem 

má nota á hvers konar farartæki, í sumum tilfellum þó aðeins til íblöndunar vegna mögulegrar 

ætingar. 

Kostnaður við ræktun, uppskeru og vinnslu repju sem ræktuð er á einum hektara lands er 

um 150.000 kr.23 Tekjur af sölu fóðurmjöls eru álíka og ræktunarkostnaður og eru þá tekjur af 

sölu olíu og stöngla nettótekjur. Íslenski fiskiskipaflotinn notar um 160 þúsund tonn af 

dísilolíu á ári. Þeirri notkun mætti mæta með 160 þúsund hektara ræktun af repju. 

                                                        
23 Jón Bernódusson, Samgöngustofu, minnispunktar lagðir fram eftir fund í atvinnuvega- og nýsköpunar-

ráðuneytinu 27. febrúar 2019. 
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Samgöngustofa er í samstarfi við Skinney-Þinganes um repjuræktun og framleiðslu repjuolíu 

til 5% íblöndunar í eldsneyti fyrir skip félagsins. Ýmsar tegundir orkuríkra plantna má einnig 

rækta með það í huga að framleiða úr þeim metan. 

Krafist er vottunar um sjálfbæra framleiðslu alls endurnýjanlegs eldsneytis sem selt er til 

samgangna á landi.24 Auk þess þarf eldsneytið að standast settar gæðakröfur.25 Innlendur 

lífdísill hefur enn sem komið er ekki fengið vottun og hefur framleiðslan keppt við olíu 

stórnotenda, t.d. skipaolíu, þar sem slíkrar vottunar er ekki krafist. Með vottun á framleiðsl-

unni skapast ný tækifæri í stærri og dýrari markaði. Einnig felast tækifæri í ákvæðum laga um 

endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi, til að mynda að eldsneyti sem unnið er úr 

úrgangi fái tvöfalt vægi á við annað lífeldsneyti. Þannig fær t.d. metan, unnið úr sorpi og 

lífdísli framleiddum úr sláturúrgangi, tvöfalt vægi á við eldsneyti sem framleitt er úr 

orkuplöntum. Þetta er gert til að auka vægi eldsneytis sem ekki hefur áhrif á fæðuframleiðslu. 

Þrátt fyrir árangursríka rannsóknar- og þróunarvinnu er tengist framleiðslu allra gerða af 

lífdísilolíu hefur framleiðsla verið undir getu og sala verið lítil vegna takmarkaðs áhuga 

kaupenda. 

Vetnismeðhöndluð lífræn olía (VLO)26 er endurnýjanlegt lífeldsneyti sem unnt er að 

framleiða úr margs konar jurtaolíum og fitu. Hráefni eru um það bil þau sömu og notuð eru 

við framleiðslu á lífdísli, þ.e. notuð og fersk jurtaolía og að einhverju marki einnig dýrafita. 

Við framleiðsluna er notað vetni sem mettar allar fitusýrur og umbreytir þeim í langar 

kolvetniskeðjur, með 14–20 kolefnisatómum, sem henta mjög vel sem dísill. Úr glýserólinu 

verður til própangas sem hægt er að selja eða nota til framleiðslu á vetni. Framleiðsla á VLO 

fer fram í stórum verksmiðjum en stærsti framleiðandinn, finnska fyrirtækið Neste, framleiðir 

um 2,6 milljónir tonna á ári í þremur verksmiðjum.  

Hægt er að nota 100% VLO á dísilvélar en VLO brennur með mikið minni sótmyndun en 

jarðefnadísill. VLO er að mestu flutt inn blandað í dísilolíu, en hægt er að blanda ótakmörkuðu 

magni VLO í jarðefnadísil. VLO hefur svipað varmagildi og hefðbundin dísilolía. 

Úr VLO er einnig hægt að framleiða flugvélaeldsneyti og bensín. VLO ásamt Fischer-

Tropsch dísli (FT), sem fjallað er um í 8. kafla, og HEFA (Hydroprocessed Esters and Fatty 
Acids), sem fjallað er um í 10. kafla, eru í fararbroddi þeirra eldsneytistegunda sem til greina 

koma í flugsamgöngum í stað þotueldsneytis. Til að svo verði þurfa eldsneytisgerðirnar og 

framleiðslutækni þeirra að fara í gegnum umfangsmiklar og flóknar prófanir og fá opinbera 

vottun flugmálayfirvalda.  

  

                                                        
24 DIRECTIVE 2009/28/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 

2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently 

repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC. 
25 Lífdísill þarf að standast kröfur íslenska staðalsins ÍST EN14214+A1:2014, en seinasta uppfærsla hans tók 

gildi 20. mars 2014. 
26 VLO e. HEFA: Hydroprocessed Ester sand Fatty Acids. 
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7. Eldsneyti úr vetni og koldíoxíði. 

Í þessum kafla er fjallað um metan, metanól, DME (dímetýl eter) og FT-dísil sem 

framleiddur er úr rafgreiningarvetni og koldíoxíði. Í 8. kafla er fjallað um framleiðslu DME 

og FT-dísils með gösun. 

Uppsprettur koldíoxíðs (CO2) hér á landi eru nokkuð víða, t.d. í jarðgufu og losun frá 

ofnum málmvinnslufyrirtækja. Jarðgufa sem kemur upp í jarðhitaholum orkuvera inniheldur 

allt að 98% CO2 en önnur gös eru aðallega brennisteinsvetni (H2S), vetni (H2), metan (CH4), 

nitur (N2) og argon (Ar). 

Í iðnaðarferlum er kolefni notað við framleiðslu áls og kísilmálma. Rafskaut sem eru gerð 

úr kolum losa CO2 í framleiðsluferlinu. Í álframleiðslu er losun CO2 frá rafskautum um 1,5 

tonn fyrir hvert tonn af framleiddu áli. Losun gróðurhúsalofttegunda frá kísilmálmframleiðslu 

breytist með hreinleika málmsins. Meðallosun er á bilinu 3,5–5,5 tonn CO2 fyrir hvert framleitt 

tonn. Unnt er að fanga kolefni úr útstreymi frá ofnum ál- og kísilvera og er talið að fræðilega 

sé unnt að fanga allt að 90% þeirrar losunar, en með núverandi tækni ál- og kísilvera er föngun 

afar orkufrek og dýr þar sem koltvísýringurinn sem losnar er útþynntur í andrúmslofti og er 

því innan við 1% af magni útstreymis. 

Magn koltvísýrings í losun jarðvarmaorkuvera er mjög misjafnt, allt frá 8–100 

gCO2/kWst. Í orkuverinu í Svartsengi er reiknað með að losun CO2 sé um 50–60 þúsund tonn 

á ári. Ef miðað er við að unnt sé að fanga 50 þúsund tonn af CO2 sem hvarfast með 9 þúsund 

tonnum af H2 má framleiða 18 þúsund tonn af metani (CH4), eða 25 milljón Nm3. Til þess þarf 

raforku sem í uppsettu afli er um 59 MW.27 Framleiðsla metans byggist á efnahvarfinu:  

 

CO2 + 4H2 ↔ CH4 + 2H2O {4} 

 

Fyrir framleiðslu á metani er annaðhvort hægt að notað hvatað ferli við 250–300°C og 16 

bara þrýsting eða ferli þar sem hitakærar örverur eru notaðar við um 60°C og lágan þrýsting 

til að umbreyta koldíoxíði og vetni í metan. Kostur við örveruferlið er að ekki þarf að hreinsa 

CO2 eins vel og þarf fyrir hvataðaefnaferlið. 

Metanól (CH3OH), sem einnig þekkist sem tréspíri, er eitraður og eldfimur vökvi. Algengt 

er að nota metanól sem frostlög, leysiefni og til framleiðslu á öðrum efnavörum. Nú eru 

framleidd í heiminum um 75 milljónir tonna af metanóli á ári, að mestu leyti úr jarðgasi í 

stórum verksmiðjum sem afkasta allt að nokkrum milljónum tonna á ári. Metanól er hægt að 

nota eitt sér eða blandað bensíni á sprengihreyfla og einnig er hægt að nota það með dísli á 

dísilvélar.  

Framleiðsla metanóls og DME (dí-metýl-eter, H3C-O-CH3) úr CO2 losun frá iðjuveri er í 

stórum dráttum þannig að afgas frá ofni er fangað og hvarfað með vetni til að framleiða 

metanól: 

 

3H2 + CO2  ↔  CH3OH + H2O  {5} 

 

  

                                                        
27 Guðmundur Gunnarsson, 2014: Production of Methane in Iceland from Carbon dioxide and Hydrogen, 

Table 2: Quantity of methane obtained from methanation of different quantities of carbon dioxid. Innovation 

Center Iceland. 
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Metanólið má vinna áfram í DME með γ-ál hvata, sbr. mynd 7. 

 

Mynd 7. Framleiðsla metanóls og DME úr koldíoxíðslosun frá iðjuveri og vetni (GHG er skammstöfun 

fyrir gróðurhúsagös). 

Að frumkvæði Mitsubishi Heavy Industries og með þátttöku Nýsköpunarmiðstöðvar 

Íslands, Orkustofnunar og fleiri var á árunum 2008 og 2009 ráðist í mat á hagkvæmni 

framleiðslu DME hér á landi. Til grundvallar lá áhugi vélaframleiðenda á að þróa lífrænt 

eldsneyti sem nýtti losun kolefna frá iðjuverum eða jarðhitakerfum og umhverfisvæna raforku 

til að rafgreina vetni til að hvarfa við kolefnið. Hagkvæmni þessa féll á því að framleiðsla 

vetnis reyndist of dýr en hún hefur lækkað síðan þá. Ef unnt hefði verið að nýta vetni sem til 

félli frá annarri framleiðslu hefði verkefnið sennilega gengið upp. 

Carbon Recycling International (CRI) framleiðir endurnýjanlegt metanól (CH3OH) úr 

rafgreiningarvetni (H2) og koldíoxíði (CO2) frá orkuverinu í Svartsengi. Afgasið inniheldur 

98% CO2 og um 1,2% brennisteinsvetni (H2S) sem þarf að fjarlægja. Vetnið er framleitt í 

þremur 2 MW rafgreinum. Í verksmiðjunni er vetnið hvarfað við CO2 við ríflega 300°C og 

50–100 bara þrýsting í sérstökum hvarfaturni með efnahvata. Hvert tonn CO2 hvarfast með 

0,14 tonnum af vetni í metanól samkvæmt framagreindri efnajöfnu {5}.  

Einnig er unnt að framleiða flestar tegundir af eldsneyti með því hvarfa koldíoxíð (CO) og 

vetni en kolmónoxíð má mynda með rafgreiningu koltvísýrings (CO2). Blanda CO og H2, þ.e. 

efnasmíðagass (syngass), af réttri samsetningu er hráefni í metanól eða lengri kolvetniskeðjur, 

með Fischer-Trops hvarfi28 en með þeirri aðferð er unnt að búa til bæði hágæðadísilolíu og 

hágæðabensín, sjá nánar í 8. kafla. 

Blandan sem kemur úr hvarfaturni CRI er kæld og vatn og metanól er aðskilið með 

eimingu. Metanól má nota hreint, til íblöndunar í bensín eða til framleiðslu annarra eldsneytis-

tegunda. Til dæmis má hvarfa tvær sameindir metanóls yfir í eina DME-sameind á eftirfarandi 

hátt: 

 

2CH3OH → CH3OCH3 + H2O {6} 

                                                        
28 Fischer-Tropsch efnahvarf er röð efnahvarfa sem umbreytir kolmónoxíði og vetni í syngasi í blöndu 

fljótandi kolefnasambanda með aðstoð efnahvata við háan hita og þrýsting. Syngas fyrir framleiðslu á FT-

eldsneyti má framleiða úr kolum, jarðgasi og lífmassa með gösun (sjá 8. kafla). 
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Framleiðslugeta CRI er um 4 þúsund tonn af metanóli á ári en fyrir framleiðsluna þarf um 

1.200 m3/klst. af vetni. Til að framleiða 1 kg af metanóli þarf um um 10,5 kWst. af raforku 

sem notuð eru til framleiðslu á 0,2 kg af H2 og um 1,4 kg af CO2. Þá notar verksmiðja um 0,5 

kWst. af raforku á hvert kg metanóls til að þjappa H2 og CO2 fyrir efnahvarfið. Metanól sem 

framleitt er af CRI er að mestu leyti flutt út, aðallega til framleiðslu á lífidísli og íblöndunar í 

bensín. Við bruna á 1 kg metanóls losna 5,55 kWst. af orku og er orkunýtni ferlisins því um 

50%. Metanól framleitt úr koldíoxíði og vetni, sem framleitt er með raforku af 

endurnýjanlegum uppruna, er endurnýjanlegur orkugjafi. 

Verksmiðja CRI í Svartsengi er þróunarverksmiðja á iðnaðarskala, þ.e. henni er fyrst og 

fremst ætlað að þróa nýjar aðferðir við framleiðslu metanóls við bestu umhverfisaðstæður sem 

skapast með hráefnis- og orkuöflun í Svartsengi. Við núverandi aðstæður eru ekki áform um 

að auka framleiðsluna hér á landi nema eftirspurn á innlendum markaði aukist verulega. 

Forsendur þess gætu t.d. verið að lögbundnar verði kröfur um að auka nýtingu innlendra 

orkugjafa við orkuskipti í samgöngum, tenging skattlagningar eldsneytis við kolefnisfótspor í 

stað magns og breytta verðlagningu umframafls í raforkukerfinu, sjá einnig 12. kafla um 

hagræna hvata. 

CRI notar um 10% þess koltvísýrings sem losnar í Svartsengi til framleiðslu á 4 þúsund 

tonnum af metanóli á ári. Orkuþörf framleiðslunnar er um 11 MWst. á hvert tonn af metanóli. 

Framleiðslukostnaðurinn er háður raforkukostnaði, þ.e. kostnaði á hverja MWst. Hlutfall 

orkuverðs í framleiðslukostnaði metanóls stýrist af orkuverði á hverjum stað en almennt má 

áætla að það sé um 70% af heildarkostnaði ef miðað er við raforkuverð hér á landi.  

Líta má á metanól bæði sem eldsneyti og sem orkubera vetnis, ef það er framleitt úr 

koltvísýru og vetni, þar sem kostir metanóls fram yfir hreint vetni eru einkum tengdir geymslu 

og flutningi. Metanólið er vökvi en vetni gas og þarf því ekki að geyma metanól á sérstökum 

þrýstitönkum, sem eykur hagnýtt gildi þess. Í einum lítra metanóls er tvöfalt meira vetni en í 

einum lítra af vetni sem hefur verið þjappað fyrir notkun í bifreiðum. Líkt og vetnið er hægt 

að nýta metanól bæði sem eldsneyti á bíla með brunahreyfla og bíla sem nýta efnarafala. 

Kosturinn við að nota endurnýjanlegt metanól sem eldsneyti í stað bensíns og dísils er að allt 

CO2 sem losnar við bruna endurnýjanlegs metanóls er endurnýtt úr útblæstri orku- eða 

iðjuvera og veldur þar með ekki aukinni losun.   

Með íblöndun metanóls í bensín (leyfilegt hámark í venjulegu bensíni er 3%) hækkar 

oktangildi eldsneytisins og hlýst af því hreinni og kaldari bruni og betri nýting. Á síðustu 

áratugum síðustu aldar bar þróun metanólbíla góðan árangur og öðluðust bílaframleiðendur 

þar af leiðandi mikla reynslu á nýtingu alkóhóls sem eldsneytis í miklu magni. Á tíunda 

áratugnum færðist athygli frá nýtingu metanóls yfir á nýtingu etanóls sem unnið er úr korni, 

hveiti og sykurrey, einkum vegna stuðnings hagsmunasamtaka í landbúnaði í Evrópu, Banda-

ríkjunum og Brasilíu. Því var framleiðslu farartækja sem keyrð voru á metanóli að mestu hætt 

í lok tíunda áratugarins og áhersla færðist yfir á farartæki sem knýja mátti með etanóli og 

bensíni, svonefnda fjölblendibíla. Þá hafði hækkun á verði metanóls vegna verðhækkana á 

jarðgasi þau áhrif að áhuginn minnkaði. 

Notkun orkubera á borð við metanól sem skipaeldsneyti hefur aukist erlendis og hér á landi 

eru tækifærin þau sömu. Grunnurinn að slíkri framleiðslu er aukin vetnisframleiðsla með 

rafgreiningu. Framleiðsla orkubera gæti t.d. hentað vel sem hluti fjölstrauma framleiðslu í 

jarðhitagörðum, sbr. 13. kafla. Þá opnast einnig möguleikar á því að hagnýta verulegt magn 

af súrefni sem losnar við vetnisframleiðsluna og mætti m.a. nýta fyrir fiskeldi. Tekjur af slíkri 

nýtingu myndu auka enn á hagkvæmni vetnisframleiðslunnar. 
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Endurnýjanlegt metanól er einnig hægt að framleiða á annan hátt, svo sem með gösun á 

úrgangi frá timburframleiðslu og úr ýmiss konar lífrænum úrgangi, sjá 8. kafla.  

8. Gösun til eldsneytisframleiðslu. 

Gösun (e. gasification) er loftfirrt sundrun kolvetnisambanda við háan hita (>700°C) og 

þrýsting. Við það losna úr læðingi orkuríkar gastegundir úr því kolefni og vetni sem er í 

hráefninu. Eftir hreinsun er það aðallega vetni (H2), kolmónóxíð (CO) og koldíoxíð (CO2) í 

misstórum hlutföllum sem fer eftir gerð hráefnisins, sjá mynd 8. Þessi gasblanda nefnist 

syngas (e. synthesis gas, syngas). Annað heiti á syngasi er efnasmíðagas þar sem vinna má úr 

því margs konar efnaafurðir. Efnasmíðagas er hægt að nota til að búa til FT- (Fischer-Tropsch) 

dísil og DME (dí-metýl-eter, H3C-O-CH3) en einnig er unnt að búa til etanól, vetni, metan og 

metanól úr efnasmíðagasi. CRI hefur t.d. gert umfangsmiklar tilraunir með gösun á 

heimilissorpi, trjákurli og plasti til framleiðslu á metanóli. Úr hverju tonni af lífmassa með 

50% kolefnisinnihaldi er hægt að fá 800–1.000 kg af efnasmíðagasi með orkuinnihaldi á bilinu 

15–20 MJ/kg. Gasið er einnig oft brennt til rafmagnsframleiðslu.  

Kosturinn við gösun er hár hiti sem gerir nýtingu á úrgangsefnum eins og sorpi, plasti og 

ýmsum öðrum úrgangi mögulega án þess að mynda skaðleg efni, ólíkt því sem gerist við 

venjulegan bruna. Við gösun eyðast ýmis tærandi klór- og kalíefnasambönd og eftir hreinsun 

fæst gas sem nýta má til smíða á ýmsum efnum. Annar kostur við gösun er að engin eiturefni, 

eins og díoxín, sleppa út í andrúmsloftið. Um og yfir 80% efnaorkunnar í hráefninu varðveitist 

í syngasinu en 20% eða minna er varmaorka.29  

Gösun á lífmassa: 

 

 
Mynd 8. Grunnþættir á gösun lífmassa. Afurðin er syngas en gjall og málmar falla til botns. 

 

                                                        
29 Magnús Guðmundsson: Framleiðsla á eldsneyti með gösun. Kynning frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands. 2019 
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Imbert gerð gösunarofns hentar fyrir litla og meðalstóra framleiðslu, sbr. mynd 9. Ofninn 

einkennist af aðþrengingu („hálsi“) rétt ofar miðju í ofninum (á mörkum pýrolags og 

oxunarlags), sem gefur jafna hitadreifingu og betri bruna yfir þversnið ofnsins þegar að 

gösuninni er komið. Ofninn nýtir hráefni vel og gefur af sér því sem næst tjörufrítt syngas í 

háum gæðaflokki og lítið magn af öskusalla.  

 

 
Mynd 9: Íslensk þróun til að endurbæta „Imbert“ gerð af gösunarofni með snigils-fæðingu og blöndun 

hráefnisins með ónæmum hraunsalla sem auðveldar gösun lífræns hráefnis.30 
 

Algeng hráefni sem nýta má í gösun eru sorp og lífrænn úrgangur frá landbúnaði. Reiknað 

er með að á svæðinu frá Borgarnesi til Selfoss leggist árlega til um 256 þúsund tonn af sorpi 

og 44 þúsund tonn af landbúnaðarúrgangi, eða um 300 þúsund tonn, sem gefi af sér um 3,1 PJ 

af orku. Lífrænt hráefni af ýmsum toga má nýta til framleiðslu á efnasmíðagasi með 

gösunartækni en það sem skiptir mestu máli fyrir framleiðsluna er að kolefnishlutfall 

hráefnisins sé sem hæst og að rakainnihald í hráefninu fari ekki yfir 25%. Ef hráefnið 

inniheldur meiri raka er hægt að þurrka það með þeim varma sem myndast í gösunarferlinu 

og myndar efnasmíðagasið. 

FT-dísill (Fisher-Tropsch – CnH2n+2, n = 13–20) er eldsneyti sem nota má í stað dísilolíu, 

að öllu leyti eða að hluta til. Það má framleiða í verksmiðju úr efnasmíðagasi en framleiðsla 

gassins er fyrsta skref í FT-dísilframleiðslu í hvötuðu CO- og H2-efnahvarfi. Efnahvatar eru 

                                                        
30 Verkfræðistofnun Háskóla Íslands 2012: „Gösun á lífmassa með framleiðslu á almennu vökvaeldsneyti“, 

framvinduskýrsla til Orkusjóðs fyrir styrkárið 2011/2012. 



 24 

t.d. kóbalt eða nikkel. Efnahvarfið verður í nokkrum þrepum þegar kolvetniskeðjan er lengd 

smátt og smátt. Í einfaldri mynd verður breytingin þannig: 

 

 (2n +2) H2 + nCO → CnH2n+2 + nH2O    {7} 

 

Í FT-hvarfinu myndast blanda ýmissa efna, allt frá metan (CH4) í mjög langar 

kolvetnissameindir (n => 20) sem mynda vax. Blandan er eimuð og skilin í nokkra hluta en 

efni í hverjum hluta ráðast af suðumarki þeirra. Aðeins lítill hluti af blöndunni hentar fyrir 

dísil (n =13–20). Vaxið hefur hæsta suðumark í blöndunni. Til að auka magn dísils sem fæst 

úr blöndunni úr FT er vaxið klofið niður við háan hita í hvötuðu ferli þar sem vetni er til staðar 

(e. hydrocracking).  

Margvíslegt lífrænt hráefni má nýta til framleiðslu á FT-dísli. Lönd rík af kolum en án 

jarðolíu hafa notað aðferðina til að framleiða FT-dísilolíu úr kolum frá því á þriðja ártug 

síðustu aldar. Einnig er hægt að nota lífmassa og hvers kyns lífrænt hráefni frá landbúnaði, úr 

sorpi og flókinn lífmassa sem ekki er nýttur til manneldis eða fóðurgerðar, svo sem börk, 

greni, furu og birki sem fellur til við grisjun skóga. Við bruna FT-dísils í bílvél losnar minna 

af ýmsum óæskilegum efnum út í umhverfið en við bruna venjulegs dísils úr hráolíu, t.d. 

minna af NOx og sóti. Enn sem komið er FT-dísill aðallega framleiddur úr jarðgasi þar sem 

það er ódýrt, en þá er fyrsta þrepið framleiðsla á syngasi úr jarðgasinu. 

Hægt er að nota FT-dísil óbreyttan á dísilvélar án breytinga á vélum og blanda má FT-dísli 

út í jarðefnadísil í öllum hlutföllum. FT-dísill hefur betri eiginleika vegna hærri setantölu 

(>70) sem segir til um kveikjumörk eldsneytis. Hefðbundinn dísill hefur setantöluna 50–55. 

Kostur við FT-dísil er að hann brennur með mikið minni sótmyndun en jarðefnadísill. 

DME (dí-metýl-eter, H3C-O-CH3) má nota sem eldsneyti í breyttum dísilvélum og gæti 

hentað bæði fyrir íslenska bíla- og skipaflotann. DME þéttist í vökvaform við 5 bara þrýsting 

sem hentar vel í flutningi. DME er unnt að framleiða úr metanóli, sbr. {8}. Metanól erlendis 

er oftast unnið úr jarðgasi sem umbreytt er í efnasmíðagas eða úr kolum með gösunartækni. 

Eins og lýst er í 7. kafla er það framleitt hér á landi með beinu efnahvarfi koltvísýrings og 

vetnis. Þegar metanólið er til staðar er því síðan breytt í DME með einföldu efnahvarfi:   

 

2CH3OH ↔ CH3-O-CH3 + H2O {8} 

 

Hægt er að framleiða flestar tegundir af eldsneyti með því að hvarfa koldíoxíð (CO2) í 

kolmónoxíð (CO) og hvarfa með vetni og fara þaðan í aðrar gerðir eldsneytis. Blanda af CO 

og H2 er kölluð synthesisgas-blanda, sbr. {9} og {10}, sem getur verið hráefni í bæði metanól- 

og etanólframleiðslu og Fischer-Tropsch hvarf. Með Fischer-Tropsch hvarfaferli er hægt að 

búa til hágæða DME-dísil.31 

 

2CO + 4 H2  ↔  H3C-O-CH3  + H2O  {9} 

 

3CO + 3 H2  ↔  H3-O-CH3 + CO2  {10} 

 

                                                        
31 DME er gas við andrúmsloftsþrýsting og er því ekki blandað við fljótandi eldsneyti, svo sem dísil. Hins 

vegar hefur DME þá eiginleika að það má brenna í dísilvélum. 

 

https://is.wikipedia.org/w/index.php?title=DME&action=edit&redlink=1
https://is.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADsilv%C3%A9l


 25 

DME-framleiðsla úr syngasi þarf efnahvata úr kopar, zinki eða áloxíði. Hvarfið fer oftast 

fram í hvarfatanki sem byggir á svifbeði (e. fluidised bed). Einnig er hægt að framleiða DME 

með γ-ál hvata úr metanóli með svokallaðri afvötnun (e. dehydration). 

DME er áhugaverður kostur sem nokkuð umhverfisvænt eldsneyti fyrir bifreiðar og skip. 

Það gengur óblandað á dísilvélar sem aðeins þarf að stilla fyrir þá notkun. Bæði Volvo og 

Nissan hafa þróað flutningabíla sem keyra á hreinu DME og Ford sem vinnur að gerð fólksbíla 

með DME-vélum. Kostir þess eru margvíslegir og við bruna þess í vél losnar minna af ýmsum 

óæskilegum efnum út í umhverfið, t.d. er nánast engin sótmyndun, lítil CO2 losun, ekkert SOx 

og mjög lítið NOx, góð orkunýtni og það hefur betri smureiginleika en hefðbundinn dísill. 

Úr syngasi, sem fæst með gösun, má framleiða flestar tegundir eldsneytis í hvötuðu ferli, 

oft við 200–300°C, svo sem vetni, metan, metanól, DME, etanól o.fl. Ókostur við syngas úr 

rusli og lífmassa er að það inniheldur of lítið vetni, en t.d. fyrir metanólframleiðslu er æskilegt 

að mólhlutföll milli CO, CO2 og H2 ráðist af eftirfarandi formúlu: 

 

(H2-CO2)/(CO+CO2) = 2 {11} 

 

Samsetning syngass úr gösun er langt frá því að uppfylla þetta skilyrði. Því er hluti CO 

notaður til að framleiða vetni með því að láta CO hvarfast við vatnsgufu (H2O) samkvæmt 

eftirfarandi hvarfi: 

 

CO + H2O = H2 + CO2  {12} 

 

Koldíoxíð er síðan skilið að mestu frá H2 og CO og losað út í andrúmsloftið, en syngasið 

notað til framleiðslu á metanóli. Á þennan hátt tapast um helmingur af kolefninu sem var í 

hráefninu, t.d. lífmassa. Í staðinn fyrir að nota CO í syngasinu til að framleiða vetni getur verið 

kostur að blanda í syngasið nægilega miklu rafgreiningarvetni svo að ofangreint skilyrði verði 

uppfyllt ((H2-CO2)/(CO+CO2) = 2). Þannig má auka metanólframleiðslu um allt að helming 

og komast hjá fjárfestingu í dýrum búnaði fyrir vetnisframleiðslu úr syngasi og í búnaði til 

hreinsunar á CO2 úr syngasinu. Þá sparast fjárfesting í dýrum búnaði við að framleiða súrefni 

úr lofti fyrir gösunina vegna þess að súrefni verður aukaafurð úr vetnisframleiðslunni. Á móti 

kemur kostnaður við vetnisframleiðsluna. Við þetta lækkar kostnaður við framleiðslu á 

metanóli, og öðru eldsneyti, úr syngasi frá gösun á lífmassa.32  

Úr metanóli má framleiða aðrar tegundir eldsneytis, eins og DME, etanól og bensín. 

Syngas úr gösun má einnig nýta í ferli sem byggist á notkun örvera sem geta umbreytt CO, H2 

og CO2 í etanól, sjá 12. kafla. Etanólið er hægt að nýta sem eldsneyti í samgöngum á landi, en 

einnig er hægt að framleiða þotueldsneyti úr etanóli. 

9. Etanól. 

Etanól (C2H5OH) er lífrænt efnasamband sem finnst í náttúrunni og má einnig framleiða 

úr jurtum eða lífmassa með gerjun sykur- og sterkjuríks lífmassa, t.d. sykureyr og maís. Etanól 

er ekki framleitt hér á landi sem eldsneyti en er flutt inn blandað út í bensín. 

Etanól er drykkjarhæft alkóhól (áfengi) en metanól veldur eituráhrifum ef það er drukkið. 

Hefðbundin framleiðsla á etanóli byggist aðallega á gerjun sykurs og sterkju úr jurtum eins og 

                                                        
32 Guðmundur Gunnarsson, 2013. „Production of Methanol in Iceland from Wood and Electrolytic 

Hydrogen“. 
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kartöflum, maís og öðrum korntegundum sem ekki þurfa mikla forvinnslu fyrir etanólfram-

leiðsluna þar sem örverur sem notaðar eru við etanólframleiðsluna geta brotið niður sterkju og 

sykur í einfalda sykrur, 6-sykrur og 5-sykrur. Etanól framleitt úr þessum matvælum er fyrstu 

kynslóðar etanól. 

Í nýrri tilskipun ESB er lögð áhersla á að hráefni til matvælaframleiðslu séu ekki nýtt til 

etanólframleiðslu heldur að nýtt séu ýmis ýmiss konar úrgangsefni frá landbúnaði og 

skógrækt. Þetta er helst ýmiss konar lignósellulósi eins og hey, hálmur og jafnvel viður. 

Lignósellulósi er gerður úr sellulósa, hemísellulósa og ligníni. Sellulósi er fjölsykra af 

glúkósa, sem er 6-sykra, en hemisellósi er fjölsykra ýmissa 5-sykra. Lignín er aftur á móti 

aðallega gert úr ýmsum arómatískum efnum. Til að hægt sé að nota lignósellulósa til etanól-

framleiðslu þarf að brjóta hann niður og helst skilja ofangreind efni frá hvert öðru þannig að 

ensím geti brotið niður sellulósa og hemisellulósa í einsykrur, 6-sykrur og 5-sykrur, sem 

örverur geta svo nýtt til etanólframleiðslu. Sem dæmi um það sem gerist síðan í gerjuninni má 

taka umbreytingu glúkósa í etanól og koltvísýring: 

 

C6H12O6 → C2H5OH + 2 CO2  {11} 

 

Eftir gerjun er etanólið skilið frá lausninni með eimingu.    

Etanól hefur um 60% af orkugildi bensíns en með blöndun þess út í bensín má bæta bruna 

og minnka losun á NOx, CO og sóti. Hlutfall etanóls í bensíni er yfirleitt ekki yfir 85% (E85). 

Framleiðsla etanóls er talsvert mikil í Brasilíu og Bandaríkjunum þar sem sykurreyr og 

maíssterkja er fáanleg í miklu mæli. Sykrur og sterkja, úr maís, korni og sykurreyr, er einfalt 

hráefni í framleiðslu lífeldsneytis þar sem lítillar forvinnslu er þörf. Framleiðsla á etanóli úr 

sykri og maískorni hefur verið umdeild vegna umræðu um matvælaöryggi í heiminum. Talið 

er að um fjórðungur alls maíss sem ræktað var í Bandaríkjunum hafi farið í 

eldsneytisframleiðslu þegar mest var.  

Hér á landi hafa verið athugaðir möguleikar þess að framleiða etanól úr lúpínu og heyfyrn-

ingum, en hvort tveggja er lignósellulósahráefni sem krefst mikillar forvinnslu. Erlendis hefur 

verið stunduð mikil þróunarvinna um framleiðslu á etanóli úr lignósellulósa. Ýmsar aðferðir 

hafa verið rannsakaðar til að brjóta niður lignósellulósa, svo sem mekanískar, hitunar- og sýru-

/basaaðferðir til að fá fram 5- og 6-sykrur til gerjunar. Þessi tækni er komin svo langt að nú er 

farið að reisa stórar verksmiðjur fyrir framleiðslu á etanóli úr lignósellulósa. Sem dæmi má 

taka verksmiðju sem er í byggingu í Rúmeníu. Þessi verksmiðja mun nýta um 250 þúsund 

tonn/ári af hálmi til að framleiða um 50 þúsund tonn/ári af etanóli. Úrgangsefni frá 

framleiðslunni verða notuð til að fá orku fyrir framleiðsluna. Þessi framleiðsla byggist á því 

að sundra lignósellulósanum með gufusprenginu.   

Einnig má framleiða etanól úr syngasi með því að nota sérstakar örverur en hægt er að 

auka framleiðsluna með því að bæta vetni við syngasið. Mikið er framleit af etanóli úr etýlen 

(C2H4) og vatnsgufu við háan hita þar sem forstórsýra (H3PO4) er notuð sem hvati, en etýlen 

er unnið út olíu eða jarðgasi. 

 

C2H4 + H2O  ↔  C2H5OH  {12} 

 

Þessu hvarfi má reyndar snúa við, þ.e. framleiða etýlen úr etanóli, og fá þannig hráefni til 

framleiðslu á pólýetýlen (PE), einu algengasta plastefninu sem við notum í daglegu lífi. Þannig 

er hægt að framleiða algengt plastefni úr lífmassa.  
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10. Yfirlit um þróun orkugjafa í flugi. 

Þróun á lífrænu eldsneyti fyrir flugvélar (þotueldsneyti) er komin í góðan farveg, m.a. með 

víðtæku samráði framleiðenda tæknibúnaðar og flugfélaga um rannsóknir og þróun. Hún er 

þó skemmra á leið komin en þróun eldsneytis fyrir ökutæki sem verið hefur á dagskrá frá fyrri 

hluta síðustu aldar. Framleiðsla lífræns þotueldsneytis er enn sem komið er lítil og stækkun 

framleiðslueininga í hagkvæmar iðnaðarstærðir á nokkuð í land. Sem dæmi um tæknileg 

úrlausnarefni sem ekki eru að fullu leyst er stöðugleiki núverandi framleiðslu við breytilegar 

umhverfisaðstæður,(t.d. hitabreytingar tengdar árstíma og hnattstöðu.  

Reiknað er með að árleg aukning í framleiðslu lífræns þotueldsneytis verði aðeins um 1,4% 

á tímabilinu 2015–2050.33 Markmið iðnaðarins er að hraða þróunarvinnu enn frekar til að geta 

aukið framboðið. Aðrir takmarkandi þættir, a.m.k. til skemmri tíma litið, eru of lítið framboð 

á lífmassa fyrir framleiðsluna og hár framleiðslukostnaður. Miðað við að olíuverð sé 50$ á 

tunnu (159 lítrar, eða 0,36$ á lítra) þá er álitið að lífrænt þotueldsneyti verði um tvisvar til 

fimm sinnum dýrara en jarðefna-þotueldsneyti (IATA, 2015).34,35 Þróun framleiðslutækni fyrir 

lífrænt þotueldsneyti miðar þó vel.36 Fyrstu skrefin í stýrðu reynsluflugi með lífrænu 

þotueldsneyti voru stigin fyrir rúmum tíu árum af Virgin Atlantic-flugfélaginu. Síðan hafa 

nýjar framleiðsluaðferðir fyrir lífrænt þotueldsneyti og nýjar eldsneytisgerðir litið dagsins ljós 

og verið vottaðar.  

Lífrænt þotueldsneyti samanstendur af tilbúnum kolvetnissamböndum, t.d. CH3+, sem eru 

efnafræðilega eins og það jarðefnaeldsneyti sem það leysir af hólmi en er þó notkunarlega séð 

ekki alveg eins, sbr. framangreint um viðbrögð við breytilegum umhverfisaðstæðum. 

Framleiðsluaðferðir byggjast á svipuðum grunni og önnur lífefnafræðileg eða Fischer-Tropsch 

vinnsla sem lýst hefur verið í köflunum hér á undan. Þannig má segja að lokaafurðin sé ekki 

mjög háð upprunalega hráefninu, hvort heldur það er óunnin hráolía eða önnur ræktuð eða 

framleidd lífræn efnasambönd.  

Lögð hefur verið áhersla á að lífrænt eldsneyti sé framleitt úr lífrænum efnum, sem ekki er 

hæft til manneldis og hróflar ekki við fæðuöryggi í heiminum. Einkum er litið til lífrænna 

afganga sem til falla í landbúnaði, skógrækt og iðnaði en ekki síður til framleiðslu lífræns 

eldsneytis úr þörungum.  

Árið 2017 hafði ASTM (American Society for Testing and Materials) vottað framleiðslu-

aðferðir fyrir eftirfarandi fimm gerðir lífræns þotueldsneytis:37 

1. Syngas Fisher-Tropsch lífrænt þotueldsneyti (FT-SPK: Syntehtic Paraffinic Kerosine) 

sem er vottað fyrir allt að 50% íblöndun í venjulegt þotueldsneyti. Eldri gerð af þessu 

eldsneyti var framleidd úr lífrænum olíum og gekk undir heitinu Bio-SPK. Lífmassi sem 

hráefni gæti komið frá hliðarafurðum úr skógrækt og akuryrkju og úr sorpi.  

2. HEFA-SPK (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids) er lífrænt þotueldsneyti sem er 

framleitt úr dýrafitu, jurtaolíu og þörungaolíu og samsvarar VLO-dísilolíu. HEFA-SPK 

er einnig vottað fyrir allt að 50% íblöndun í venjulegt þotueldsneyti. „Hydroprocessed“ 

vísar til þess að vetni (H2) er notað í nokkrum þrepum til að breyta ómettuðum fitusýrum 

                                                        
33 U.S. Deptarment of Energy, 2017: Current Status of Alternative Aviation Fuels – U.S. Liquid Fuel and 

Products Market Size. 
34 IRENA, International Renewable Energy Agency, 2017: „Biofuels for Aviation – Technology Brief“. 
35 ITA, 2015: Sustainable Aviation Fuel Roadmap, 1st Edition. 
36 U.S. Department of Energy, 2017: Alternative Aviation Fuels: Overview of Challenges, Opportunities, and 

Next Steps. 
37 American Society of Testing and Materials (ASTM): ASTM D 4054, Standard Practice for Qualification 

and Approval of New Aviation Turbine Fuels and Fuel Additives“. 
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í stuttar mettaðar kolefnakeðjur (C8-C16) og fjarlægja súrefni, brennistein og arómatísk 

efni úr eldsneytinu. Lífmassi sem hráefni gæti m.a. komið úr olíuríkum jurtafræjum og 

þörungaolíu.  

3. HFS-SIP (Hydroprocessed Fermented Sugars to Synthetic Isoparaffins) lífrænt þotuelds-

neyti framleitt með gerjun á lífmassa í sykrunga sem nýttir eru af örverum til að framleiða 

lífeldsneyti (isoparaffin). HFS-SIP er vottað fyrir allt að 10% íblöndun í venjulegt 

þotueldsneyti. Lífmassi sem hráefni eru einkum sykrungar.  

4. Syngas Fisher-Tropsch lífrænt þotueldsneyti (FT-SPK/ A: Synthetic Paraffinic 

Kerosene, með hvörfun léttra arómata í framleiðsluferlinu (benzene C6H6 er algengt 

arómatískt efni). Arómatísk efni eru flatar, hringlaga (sexhyrndar) ómettaðar 

kolvetnissameindir og þarf hlutfall þeirra að vera innan við 25% (FT-SPK/A), m.a. vegna 

neikvæðra heilsufarsáhrifa, t.d. sótmyndunar. Þau hafa áhrif á oktangildi eldsneytis. FT-

SPK/A er vottað fyrir allt að 50% íblöndun í venjulegt þotueldsneyti. 

5. Hvörfun alkóhóls (isobutanols: C4H10O) í lífrænt þotueldsneyti (Conversion ATJ-SPK). 

ATJ-SPK/A er vottað fyrir allt að 30% íblöndun í venjulegt þotueldsneyti. Lífmassi gæti 

einkum verið sterkja og sykrungar sem gerjast í alkóhól. 

Mest er nú framleitt af HEFA-eldsneyti en sú staða gæti breytast á komandi árum þar sem 

notkun jurtaolíu og annarra álíka hráefna er á undanhaldi. Til lengri tíma litið munu aðferðir 

sem byggjast á líftækni eflast mikið en til skemmri tíma mun gösunar- og FT-aðferðin 

sennilega ráða ferð. Þetta byggist m.a. á því að framboð á lífrænu hráefni er takmarkað og 

kostnaður við öflun þess er talinn of hár til að það sé samkeppnisfært hráefni. Því er í auknu 

mæli horft til gösunar á ódýrara hráefni eins og sorpi og til annarra kolefnisgjafa, t.d. jarðgass, 

kola og frákasts í timburiðnaði og akuryrkju. Fischer-Tropsch aðferðin sem nánar er lýst í 8. 

kafla kemur þá til greina sem álitleg framleiðsluaðferð enda næst því að vera fullþróuð fyrir 

afkastamikla iðnaðarframleiðslu, en greiningar benda til þess að stærðarhagkvæmni vegi 

þungt í kostnaði við framleiðslu eldsneytisins. Aðferðin hefur verið notuð frá árinu 1980 af 

fyrirtækinu Sasol í Suður-Afríku. Það framleiðir 160 þúsund tunnur af FT-eldsneyti á dag úr 

kolum. Gæði eldsneytisins er háð hráefninu en sorp er mun lakara hráefni en steinkol eða 

jarðgas. Hreinsun syngass úr sorpi er tæknilega fær leið sem hefur verið þróuð af nokkrum 

fyrirtækjum.  

Þrátt fyrir framþróun við gerð lífræns þotueldsneytis og tæknilegar nýjungar í hönnun 

þotuhreyfla hefur losun gróðurhúsalofttegunda frá flugsamgöngum aukist í samræmi við 

aukna flugumferð. Þessi þróun er sýnd á mynd 10. 
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Mynd 10. Vöxtur CO2 ígilda 109 kg. Þróun frá 2010 og spá til 2040, frá EASA og EUROCONTROL, 2018. 

 

Miðað við óbreytt tæknistig án tilkomu nýs eldsneytis (bláa brotalínan) mun losun CO2 frá 

flugsamgöngum tvöfaldast frá 2010 til 2040 – fara úr 150 milljónum tonna í um 290 milljónir 

tonna á ári. Losun árið 2020 gæti orðið um 200 milljónir tonna, en á tímabilnu 2010–2019 

hafa tækniframfarir vélbúnaðar, einkum þotuhreyfla, orðið miklar sem hefur leitt til verulegs 

eldsneytissparnaðar. Áframhaldandi tækniþróun, einkum þróun upplýsingatækni, t.d. í 

tengslum við fjórðu iðnbyltinguna, mun hraða þróuninni enn frekar (græna brotalínan). Því 

hefur verið haldið fram að ef tækniþróun eykst áfram á sama hraða og verið hefur á síðustu 

árum þá ætti fyrir árið 2050 að vera unnt að þróa eldsneyti fyrir flugvélar sem yrði að öllu 

leyti framleitt úr lífrænum efnum.38 

Um 2% af losun gróðurhúsalofttegunda í heiminum má rekja til flugumferðar. Samkvæmt 

upplýsingum sem birtar eru á fræðsluveitunni „Advanced Biofuels USA“ er áætlað að losunin 

gæti að óbreyttu vaxið í 5% árið 2050.39  

Þar sem kostnaður við framleiðslu lífræns þotueldsneytis er mjög hár hafa ýmsar leiðir 

verið skoðaðar til að ýta undir hraðari þróun þess og til að skerpa áhuga flugrekenda á nýtingu 

þess. Gardemoen-flugvöllur hefur lífrænt þotueldsneyti til sölu og til að auka eftirspurn hafa 

stjórnvöld í Noregi boðið flugfélögum sem kaupa þar lífrænt þotueldsneyti 25% afslátt af 

                                                        
38 Michael Gill, Executive Director of the cross-industry Air Transport Action Group (ATAG). Global 

Sustainable Aviation Summit 2017. 
39 www.https://advancedbiofuelsusa.info/ Marketing Sustainability: How Sustainable Aviation Fuels (SAF) 

are plannig to take the flight, 19. október 2017. 

Óbreytt farþegaaukning 

Grunnlína miðað við hraða núverandi þróunar 

+  auk líklegrar tækniþróunar 

+  auk líklegrar þróunar í upplýsinga- og fjarskiptatækni 

+  tilkoma umhverfisvæns eldsneytis 

+  kolefnislaus þróun 

http://www.https/advancedbiofuelsusa.info/
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lendingargjöldum, undanþágu frá kolefnisskatti sem lagður er á innanlandsflug og að vera 

undanþegin kolefnisviðskiptakerfi ESB.  

11. Yfirlit um þróun orkugjafa í siglingum. 

Í aðgerðaáætlun Íslands um orkuskipti er stefnt að 10% hlutfalli endurnýjanlegra orkugjafa 

á hafi fyrir 2030. Því verði náð í þremur aðgerðum: 

1. Aukin hlutdeild endurnýjanlegs eldsneytis í skipum verði náð með hagrænum tíma- og 

tölusettum stjórntækjum. 

2. Unnið verði að rafvæðingu hafna í samræmi við þegar framkomna aðgerðaáætlun. 

3. Notkun svartolíu verði hætt í áföngum með breytingum á lögum og reglugerðum í sam-

ræmi við ákvæði í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarflokkanna um bann við notkun svartolíu 

í efnahagslögsögu Íslands. 

Í eldsneytisspá Orkuspárnefndar (2016–2050) er boðað að rannsóknarvinnu á möguleikum 

nýrra orkugjafa haldi áfram og að verulegur skriður verði kominn á að skipta út olíu fyrir aðra 

orkugjafa í fiskiskipum við lok spátímabilsins. Þá er sérstaklega nefnt að stjórnvöld stuðli að 

notkun annarra orkugjafa en jarðefnaeldsneytis í sjávarútvegi.  

Gert er ráð fyrir að hagkvæmni raforkunotkunar aukist fyrir tilstilli bæði hærri skatta á 

notkun jarðefnaeldsneytis og einnig vegna verðlækkana á rafgeymum og vélum sem nýta 

raforku. Þá verði komið á söluskyldu á endurnýjanlegu eldsneyti fyrir alla orkusölu til fiski-

skipa. Þessar aðgerðir myndu samkvæmt eldsneytisspánni skila 16% hlutdeild endurnýjan-

legra orkugjafa í fiskiskipum, sbr. mynd 11. 

 
Mynd 11. Minnkun á notkun olíu í fiskiskipum samanborið við aukningu á notkun rafmagns og endur-

nýjanlegs eldsneytis, áætluð þróun fram til 2050. 
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Orkuþörf haftengdrar starfsemi á Íslandi mun breytast á komandi árum og áratugum. 

Hlutdeild rafmagns mun aukast fyrir ferjur og minni báta auk endurnýjanlegra orkugjafa, 

sérlega vetnis, metans (gaskennt og fljótandi), lífdísils, metanóls og ammoníaks.  

Í þeim tilgangi að fá betri mynd af þróun orkugjafa í siglingum hefur Samorka, samtök 

orku- og veitufyrirtækja á Íslandi, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, orku- og veitufyrir-

tækin og fleiri samstarfsaðilar sett af stað greiningarvinnu um líkleg orkuskipti á hafi. Afurðir 

þeirrar greiningar verða sviðsmyndir fyrir orkugjafa íslenska flotans fyrir árin 2030, 2040 og 

2050. Þar verða mögulegir orkugjafar metnir fyrir mismunandi stærðir og notkunarsvið skipa. 

Þessi greining getur legið til grundvallar við mat á innlendri orkuþörf og nauðsynlegri innviða-

uppbyggingu til framtíðar. Stefnt er að því að niðurstöður greiningarinnar verði komnar fram 

fyrir mitt þetta ár og verða þær þá kynntar opinberlega. 

12. Framleiðsla lífeldsneytis með örverum. 

Í þessum kafla er fjallað um framleiðslu lífrænnar olíu og etanóls úr örverum en auk þess 

má nýta örverur til að framleiða fleiri tegundir lífeldsneytis eins og vetnis og metans þótt 

aðeins lítillega sé fjallað um þær hér. Þá er í kaflanum umfjöllun um áhugavert íslenskt 

rannsóknar- og þróunarverkefni um framleiðslu lífetanóls.  

Sumir þörungar og bakteríur geta bundið koldíoxíð í frumum sínum. Til þess þarf orku til 

ljóstillífunar en auk þess má fá orku úr efnatillífun frá orkuríkum ólífrænum efnasamböndum. 

Úr lífmassa örvera má vinna eldsneyti, fóður, matvæli og ýmsar verðmætar afurðir. Vetni er 

hægt að framleiða með loftfirrtum bakteríum, lífetanól má framleiða með gerjun örvera og 

lífdísil má framleiða úr fituríkum plöntum, úrgangsfitu og þörungum sem geta verið frá 

einfrumungum upp í stóra fjölfrumunga.  

Framleiðsla lífdísils og lífetanóls úr þörungum er vel þekkt. Þeir eru hraðvaxta ferskvatns- 

og sjávarlífverur sem unnt er að rækta og uppskera á einfaldan hátt. Þörungar framleiða orku 

aðallega með ljóstillífun. Framleiðslan krefst lágmarksorkunotkunar og gefur af sér 

umhverfisvænt hráefni sem nota má til eldsneytisframleiðslu. Þörungar hafa mjög hátt hlutfall 

olíu af eign þyngd sem gerir þá sérstaklega eftirsóknarverða. Þeir framleiða orku úr CO2 sem 

er varðveitt sem fituefni (lipid). Fituefnin geta orðið allt að 60% af þyngd þeirra en úr þeim er 

lífeldsneytið unnið. Bruni lífeldsneytis sem unnið hefur verið úr þörungum er því sem næst án 

losunar og ekki myndast NOx eða SOx efni við brunann. Losun annarra hættulegra efna er 

auk þess minni en frá bruna annarra tegunda lífeldsneytis.  

Af þörungum eru einfruma þörungar afkastamestir en þeir geta framleitt hlutfallslega 

mikið magn af fituefnum sem unnt er að hvarfa í þörungaolíu (e. algal biofuel eða algal oil). 
Þörungaolía er skýr umhverfisvænn kostur miðað við annað lífeldsneyti. Meðal kosta 

þörungaræktunar er lítil þörf fyrir landrými. Talið er að aðeins þurfi um 1/7 þess landrýmis 

sem þarf fyrir landbúnaðaruppskeru til að framleiða sama orkugildi af lífeldsneyti.40  

Framleiðsla þörunga er vel skilgreint ferli, m.a. í lokuðu lagnakerfi sem notar rafljós við 

ljóstillífunina. Í suðrænum löndum er einnig notuð opin eldisker sem eru einfaldari og ódýrari, 

en erfiðara er að stjórna umhverfisþáttum. Framleiðslutíminn er stuttur og gæti verið innan 

við tíu sólarhringar sem leiðir af sér mikinn framleiðsluhraða, t.d. í samanburði við árstíma-

bundna landbúnaðarframleiðslu, og engar kröfur eru um frjósemi lands eða önnur landgæði. 

Til mótvægis er kostnaður framleiðslubúnaðar og öflun hreins CO2 hár en um 1,8 tonn af CO2 

þarf til að framleiða 1 tonn þurrefnis af þörungalífmassa. 

                                                        
40 Hartman, Eviana (6. janúar 2008). „A Promising Oil Alternative: Algae Energy“. The Washington Post. 

Retrieved 10. júní 2008. Byggist á: U.S Department of Energy. 

https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/01/03/AR2008010303907.html
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Hér á landi geta hitakærar bakteríur (e. thermophiles) nýst vel við framleiðslu alkóhóls 

(etanóls) úr einföldum sykrum sem vinna má úr ódýrum lífmassa eins og grasi, hálmi, pappír 

og frákasti sem verður til við skógrækt og timburvinnslu. Hitakærar bakteríur lifa á hitabilinu 

45–68°C og hafa kjörhitastig við um það bil 60°C.41 Heitir hverir eru áhugaverð vistsvæði 

fyrir hitakærar örverur sem geta brotið niður flókinn lífmassa og einfaldar sykrur, t.d. til 

etanólframleiðslu.  

Rannsóknar- og þróunarverkefnið Lífetanól42 er samstarfsverkefni Háskólans á Akureyri, 

líftæknifyrirtækisins Prokaria og verkfræðistofunnar Mannvits, sem unnið var að á árunum 

2006–2012. Þetta verkefni og framhald þess síðar hefur skilað áhugaverðum niðurstöðum um 

helstu framleiðslu- og kostnaðarþætti lífetanólframleiðslu. Vinnan fólst m.a. í einangrun og 

greiningu á etanólframleiðandi bakteríustofnum sem skilaði sér í stofnasafni með yfir 60 

bakteríutegundum. Áfram hefur verið unnið með valda stofna úr þessu safni og kannað hvaða 

stofnar eru bestir fyrir etanólframleiðslu, hafa hátt etanólþol og mikla nýtni fyrir 

framleiðsluferlið.  

Í lífetanólverkefninu voru gerðar gerjunartilraunir á einföldum sykrum og einnig á 

íslenskum lífmassa eins og grasi, hálmi og pappír. Þróaðar hafa verið framleiðsluaðferðir sem 

byggjast m.a. á notkun hitakærra hveraörvera við framleiðslu lífetanóls úr lignósellulósaríkum 

lífmassa og hagkvæmni þeirra metin. Til lignósellulósa teljast sellulósi, hemísellulósi og 

lignín, þ.e. samanbundnar fjölliður sem betur eru þekktar sem trefjar í plöntum eins og grösum 

og trjám. Örverur eru hentugar til að brjóta upp þennan flókna lífmassa og bæta aðkomu 

ensíma til myndunar sykra. Framleiðsla lífetanóls er raunhæfur kostur enda er gerjunartækni 

fyrir framleiðslu þess vel þekkt.  

Margar örverur, bæði gersveppir og bakteríur, geta gerjað sykrur í etanól. Algengasta 

örveran sem er notuð við framleiðsluna er gersveppurinn Saccharomyces cerevisiae. Hann 

hefur háar heimtur við gerjun á sterkju og sykrum. Þó svo að etanólþol hitakærra baktería sé 

almennt mun lægra en hjá gersveppum og miðlungshitakærum bakteríum þá hafa þær nokkra 

kosti fram yfir þær, t.d. mun hraðari vöxt og minni hættu á mengun í gerjunarferlinu auk þess 

sem þær geta brotið niður mun fleiri tegundir sykra en gersveppurinn.  

Hitastig lífkerfis baktería hefur áhrif á virkni þeirra. Hærri hiti eykur virkni og vaxtarhraði 

eykst upp að ákveðnum þröskuldi. Margar hitakærar bakteríur með hæfileika til að framleiða 

etanól hafa verið einangraðar og greindar. Vandi við þessa framleiðslu er lægri nýtni vegna 

hliðarafurða sem verða til í ferlinu, eins og mjólkursýra og ediksýra. Unnið er að því að bæta 

nýtinguna með því að stökkbreyta náttúrulegum stofnum af hitakærum bakteríum sem geta 

klippt á þær efnaskiptarásir sem framkalla þessar hliðarafurðir.43  

Verkfræðileg greining á framleiðsluferlum og hagkvæmni framleiðslu á etanóli úr íslensku 

hráefni liggur fyrir. Við það er miðað að framleiðslumagn dugi til þess að blanda etanóli í allt 

innflutt bensín (5% = E5). Hagnýting verkefnisins er áhugaverð í ljósi þess að innflutningur 

bensíns er yfir 160 þúsund tonn á ári. Mynd 12 sýnir í grófum dráttum helstu verkþætti 

framleiðslunnar frá söfnun hráefnis til söluhæfra afurða. 

                                                        
41 Bakteríur sem vaxa við hitastig á bilinu 65–95°C með kjörhitastig um 88°C nefnast háhitakærar bakteríur. 
42 Jóhann Örlygsson: „Lífetanól – lífeldsneyti“, kynning fyrir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, febrúar 

2019. 
43 Byggist á verkefnislýsingu fyrir lífetanól.  
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Mynd 12. Yfirlit um aðföng, afurðir og framleiðsluferli lífetanólsverksmiðju. 
 

 

Önnur framleiðsluaðferð sem tengist framleiðslu lífeldsneytis með örverum er þörungaolía 

sem er á rannsóknar- og þróunarstigi og á langt í land að verða kostnaðarlega samkeppnisfær 

við annað lífeldsneyti. Hagnýting þörungaolíu fyrir dýrari vöruflokka gefur mun meira af sér 

og er í hraðfara þróun. Engu að síður er ástæðulaust að líta fram hjá þörungaolíu sem mögulegu 

eldsneyti í framtíðinni, m.a. vegna mikillar framleiðslugetu í iðnaðarstærð. Til að ná niður 

kostnaði hafa m.a. verið skoðaðar framleiðsluaðferðir sem nota óhreint vatn sem ekki er hæft 

til manneldis og ódýrt CO2 sem inniheldur óhreinindi og hefur þá m.a. verið litið til þess að 

samkeyra framleiðslu á lífeldsneyti og hreinsun fráveituvatns.  

Þörunga, einkum grænþörunga, má einnig nota við framleiðslu á H2 við loftfirrtar aðstæður 

(e. bio-H2) með aðstoð ensíma. Áhugi á lífrænu vetni byggist einkum á því að vetni má m.a. 

nýta í hreinum bruna í efnarafölum vetnisbíla. Vetni myndast við það að grænþörungar nýta 

sólarljós til að kljúfa vatn í frumeindir sínar, vetni og súrefni. Í grundvallaratriðum eru 

þörungarnir brennisteinssveltir en við það hætta þeir að framleiða súrefni en taka í stað þess 

upp framleiðslu á vetni. Magnið sem fæst með þessari aðferð er lítið og framleiðsla ekki 

hagkvæm. 

Metan má einnig framleiða úr þörungum og þara í nokkuð miklu magni við stýrt 

framleiðsluferli í tönkum við loftfirrtar aðstæður (e. anarobic digestion). Þá er fita, prótein og 

kolvetni brotin niður í minni einingar (fitusýrur, amínósýrur, sykrur), sem eru brotnar niður í 

aðrar minni einingar (etanól, ediksýru, fleiri sýrur og fleiri efni). Aðrar bakteríur brjóta svo 

þau efni niður í ediksýru, vetni og koltvísýring sem er hráefnið sem metanbakteríur nota til að 

búa til metan. Einnig hafa verið gerðar tilraunir með framleiðslu metans úr t.d. sæbjúgum. 
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Með metanframleiðslu úr sjávarafurðum (þörungum, þara eða öðrum lífverum) nást einnig 

næringarefni úr sjónum, t.d. fosfór, sem annars væri ekki hægt að vinna úr sjónum.44  

13. Lífmassaver. 

Í auðlindagarði er mismunandi framleiðsla samþætt í þeim tilgangi að ná fram hámarks-

nýtingu hráefna og hámarka verðmæti afurða. Afgangi sem til fellur er þá ekki hent heldur er 

hann nýttur sem hráefni til framleiðslu nýrra verðmætra afurða. Þannig er sjálfbærni og 

framleiðni framleiðslunnar hámörkuð. Í þessu sambandi er rætt um hringvinnslu þar sem 

endurvinnsla á öllum framleiðslustigum og nýjar afurðir endurtaka sig þar til allt nýtanlegt er 

uppurið.  

Fyrsta útfærða hugmyndin um auðlindagarð tengist nýtingu auðlinda jarðhitans á Reykja-

nesi. Útfærð hafa verið fjölmörg vinnsluferli þar sem jarðhiti er nýttur í þjónustu og fram-

leiðsluiðnað, t.d. við þróun nýrra tæknilausna við hagnýtingu háhita, vinnslu afurða úr 

jarðhitavökva, hagnýtingu jarðgufunnar og vatnsins fyrir ferðaþjónustu, efnaiðnað, líftækni-

iðnað og margs konar aðra iðnaðartengda starfsemi. Þegar er vísir að þyrpingu fyrirtækja sem  

geta myndað efnahagslega heild sem er öflugri, skilvirkari og sveigjanlegri en einföld summa 

þeirra fyrirtækja sem mynda hana. Hagkvæmni þyrpingarinnar endurspeglast þá m.a. í 

uppsafnaðri reynslu og mannviti í vinnslu jarðvarma, sem öll fyrirtækin njóta góðs af. 

Lífmassaver (e. biorefinery) er ein gerð af auðlindagarði þar sem áhersla gæti verið á 

framleiðslu lífeldsneytis samkvæmt. hugmynd um sjálfbærni. Lífrænt sorp, dýra- og jurtaolíu 

og landbúnaðarafganga má nýta í einni samfelldri virðiskeðju til að framleiða lífdísil, metan, 

metanól og marga fleiri efnisflokka. Samþætting framleiðsluferla skapar betri nýtingu hráefnis 

og meiri eldsneytisframleiðslu en ef framleiðsluferlin væru aðskilin. Reikna má með að 

orkuheimtur myndu aukast jafnframt því að hámarka mætti nýtingu spillivarma.  

Vistorka (Norðurorka) hefur gert áætlanir um rekstur lífmassavers á Dysnesi við Eyjafjörð, 

m.a. til að vinna verðmæti úr afgangi frá hvers konar lífrænu efni, eins og dýrafitu, fiskolíu, 

sorpi, koltvísýringi, vetni, plasti o.fl. Markmiðið er að skilgreina verkferli fyrir sameiginlega 

úrvinnslulínu á hráefni fyrir ólík framleiðslufyrirtæki. Þetta er í samræmi við hugmyndir um 

byggingu og rekstur lífmassavera á Reykjanesi, við Hellisheiðarvirkjun og við Mývatn þar 

sem áherslan er á að hagnýta orku frá jarðhitavirkjun og nota það hagræði sem fæst með stað-

setningu við hlið orkuversins. Mynd 13 sýnir yfirlit um samspil mismunandi hráefnastrauma 

og afurða. 

Tilgangur þessarar umfjöllunar um lífmassaver er að draga fram hugmyndir sem fram hafa 

komið um eflingu sjálfbærrar nýtingar lífrænna hliðarafurða og úrgangs. Hluti þess er að bæta 

og samþætta framleiðsluferli fyrir lífeldsneyti svo að unnt verði að auðvelda öflun vottunar 

fyrir afurðirnar, bæta framleiðsluaðferðir og afkomu fyrirtækja. Framleiðslan dreifist á margar 

hendur, framleiðslueiningar eru smáar og njóta ekki stærðarhagkvæmi. Unnt er að auka 

framboð á lífrænu eldsneyti og með réttum hvötum ætti eftirspurn að aukast.  

Reynsla af starfsemi klasa er góð. Jarðhitaklasinn er fyrsti klasinn sem stofnaður var með 

þátttöku hagsmunaaðila af öllu landinu. Næstur á eftir honum kom Sjávarútvegsklasinn, svo 

Ferðaklasinn og fleiri fylgdu í kjölfarið. Klasi er formlegur samstarfsvettvangur aðila sem eiga 

sameiginlegra hagsmuna að gæta, t.d. um rannsóknir, vöruþróun, markaðssetningu og sölu. 

Starfsemi klasa hefur dregið saman sterkan hóp aðila úr öllum fagsviðum til að vinna að 

                                                        
44 http://www.marinbiogas.se/en. 

http://www.marinbiogas.se/en
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sameiginlegum hagsmunamálum hópsins. Fram undan eru miklar breytingar á eldsneytis-

notkun sem mæta þarf með aukinni vöru- og framleiðsluþróun innlendra fyrirtækja. Ef til vill 

gæti eldsneytisklasi fleytt þeirri þróun í rétta átt.  

 

 
Mynd 13. Skematískt dæmi um samþættingu hráefnisstrauma og afurða er tengjast lífeldsneytis-

framleiðslu.45 

14. Mat á ætlaðri þörf fyrir nýja orkugjafa fram til ársins 2030. 

Sala jarðefnaeldsneytis á Íslandi nam um 964 þúsund tonnum árið 2017 og hefur aldrei 

verið meiri. Um 94% fóru til samgangna í lofti, á láði og legi auk fiskveiða. Aukning 

ferðamanna skýrir stór stökk í sölu eldsneytis til bifreiða og millilandaflugs. Mynd 14 sýnir 

notkun jarðefnaeldsneytis í rauntölum til 2016 og spá orkuspárnefndar til 2050.  

 

                                                        
45 Byggist á greiningu Orkeyjar fyrir lífmassaver við Dysnes, með viðbótum skýrsluhöfunda. 
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Mynd 14. Spá um notkun jarðefnaeldsneytis fyrir tímabilið 2016–2050 ásamt rauntölum 2000–2015. 

 

Eldsneytisspá orkuspárnefndar frá 2016 gerir ráð fyrir að sala jarðefnaeldsneytis haldist að 

mestu óbreytt til ársins 2050. Þó mun innlend notkun dragast saman en sala til millilanda-

samgangna mun aftur á móti aukast eins og sjá má í töflu 2. 

 

Ár Innlend notkun  

Þús. tonn 

Millilanda-

samgöngur  

Þús. tonn 

Samtals  

Þús. tonn 

2015* 523 261 784 

    

2020 531 413 944 

2030 457 515 972 

2040 371 600 970 

2050 313 635 948 

Tafla 2. Spá orkuspárnefndar um sölu olíu á Íslandi. *Rauntölur. 

 

Samdráttur í sölu jarðefnaeldsneytis skýrist af því að orkuspárnefnd gerir ráð fyrir að 

notkun jarðefnaeldsneytis færist yfir á nýja orkugjafa, einkum í samgöngum á landi og síðar 

skipa og flugvéla. Tafla 3 sýnir spá um notkun nýrra orkugjafa í stað olíu á spátímabilinu. 

Ekki er skilgreint hvaða orkugjafar koma til með að leysa hluta jarðefnaeldsneytisins af hólmi 

en nefnd eru t.d. raforka, metan, metanól, vetni og eldsneyti unnið úr lífmassa. 
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Ár Innlend notkun  

Þús. tonn 

Millilanda-

samgöngur  

Þús. tonn 

Samtals  

Þús. tonn 

2015* 46 0 46 

    

2020 49 0 49 

2030 108 1 109 

2040 202 4 206 

2050 275 19 294 

Tafla 3. Spá orkuspárnefndar um notkun nýrra orkugjafa í stað jarðefnaeldsneytis. 

 

Orkuspárnefnd gerir ráð fyrir hægum orkuskiptum í flugsamgöngum. Gert er ráð fyrir að 

notkun nýrra orkugjafa nái 1% markaðarins eftir 30 ár og 30% eftir 60 ár. Gera má ráð fyrir 

að íblöndun lífræns eldsneytis við þotueldsneyti verði fyrsta skrefið. Norsk yfirvöld hafa sett 

þau skilyrði að þotueldsneyti verði blandað svo að lífeldsneyti nemi 0,5% notkunar frá og með 

árinu 2020. Stefnt er að 30% hlutfalli árið 2030. 

Orkuspárnefnd gerir ráð fyrir svipaðri þróun í orkuskiptum flutninga- og fiskiskipa og í 

flugsamgöngum, eða um að 1% náist eftir 15 ár og 50% eftir 50 ár. Eins og í fluginu verða 

fyrstu skrefin líklega íblöndun lífeldsneytis. Rafvæðing í ferju- og strandsiglingum á styttri 

vegalengdum er einnig líkleg eins og verður með tilkomu nýs Herjólfs. Samkvæmt 

þingsályktun nr. 18/146, um orkuskipti, frá 2017 er stefnt að því að ná 10% hlutfalli 

endurnýjanlegs eldsneytis í haftengdri starfsemi árið 2030.  

Vænleg leið til að komast hratt af stað í orkuskiptum er að ná fram orkuskiptum í 

samgöngum á landi. Rafbílar eru vænlegur kostur fyrir stóran hóp, þ.e. opinbera aðila, 

fyrirtæki í ferðaþjónustu og aðra starfsemi. Metanbílar hafa verið í sölu um árabil og 

vetnisbílar eru að ryðja sér til rúms að nýju. Mikið kapp er lagt í að nýta þessa tækni fyrir 

stærri ökutæki svo að raunhæft sé að nota endurnýjanlegt eldsneyti til þungaflutninga. 

Augljóst er að þrátt fyrir að nýskráningu bensín- og dísilbíla verði hætt 2030 þá verður 

töluverð eftirspurn eftir þessu eldsneyti í að minnsta kosti áratug. Því þarf einnig að huga að 

íblöndun lífeldsneytis við jarðefnaeldsneyti. Mynd 15 sýnir spá orkuspárnefndar um notkun 

nýrra orkugjafa í stað jarðefnaeldsneytis. Með tilliti til mengandi áhrifa og orkuöryggis er 

æskilegt að innlent lífeldsneyti verði tilbúið til beinnar notkunar eða íblöndunar í stað 

innflutnings. 
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Mynd 15. Spá orkuspárnefndar um notkun nýrra orkugjafa í olíuígildum í stað jarðefnaeldsneytis.  

15. Mat á mismunandi eldsneytistegundum.  

Eldsneyti hefur mismunandi orkugildi sem mælt er í júlum (e. joule).46 Til þess að geta 

borið saman mismunandi eldsneytistegundir þarf að taka tillit til orkugildis þeirra. Tafla 4 

sýnir orkugildi nokkurra tegunda. Algengt er að miða við orkugildi (MJ)47 á þyngdareiningu 

(kg). Orkugildi metans er 50 MJ/kg en orkugildi vetnis er 120 MJ/kg. Í þessu felst að hvert kg 

af vetni hefur 2,4 sinnum hærra orkugildi en metan. Metan er á sama hátt orkuríkara eldsneyti 

en bæði bensín og dísilolía. Þessi innbyrðis hlutföll snúast við ef miðað er við rúmmál á hvern 

lítra en munurinn skýrist af mismun í eðlisþyngd. Þegar bera á saman kostnað við mismunandi 

eldsneyti verður að taka tillit til orkugildis þeirra tegunda sem bornar eru saman. Án þess er 

samanburðurinn tilgangslaus.  

Metanól og etanól hafa talsvert lægra orkugildi á hverja rúmmálseiningu en bensín og 

dísilolía. Jurtaolía (VLO) er aftur á móti mjög nálægt dísilolíu í orkugildi en lífdísill sem 

unninn er með estrun hefur um 10% lægra orkugildi á rúmmálseiningu. Þrátt fyrir að alkóhólið 

henti sem hreint eldsneyti er það að mestu notað til íblöndunar við bensín. Þar sem alkóhól 

inniheldur minni orku á rúmmálseiningu en bensín minnkar orkugildi eldsneytisblöndunnar 

og notar ökutækið því fleiri lítra til að aka sömu vegalengd.  

 

                                                        
46 Orkueiningin júl (e. joule) er skilgreind þannig: 1 júl er sú orka sem er notuð þegar 1 kg er flutt 1 metra 

með orkunni 1 N (Newton). Orkugildi fljótandi eldsneytis er reiknað miðað við rúmmál þess við 15°C og 

er gefið í einingunum Megajúl á lítra (MJ/l). Orkugildi gastegunda er reiknað miðað við rúmmál gasteg-

undarinnar við 0°C og 1 bara þrýsting og er gefið í einingunum Megajúl á rúmmetra (MJ/m3). 
47 Megajúl er jafnt og 1 x 106 júl. Forskeytið mega (M) vísar til 1 x 106 og gíga (G) til 1 x 109. 
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Eldsneytistegund Orkugildi Eðlisþyngd 

 MJ/kg kWst/kg MJ/l kWst/l g/l (20°C, 1 atm) 

Vetni 120 33,3 0,0101 0,00279 0,0838 

Metan 50 13,9 0,0334 0,00927 0,668 

DMEa 28,4 7,89 0,0559 0,0155 1,97 

Metanól 19,7 5,47 15,6 4,32 790 

Etanól 26,7 7,42 21,1 5,86 790 

FMEb 37,2 10,3 32,7 9,09 880 

VLOc 44,1 12,3 34,4 9,56 780 

FT-dísill 43,9 12,2 33,4 9,27 760 

Bensín úr jarðolíu 43,9 12,2 32,5 9,02 740 

Dísill úr jarðolíu 43,1 12,0 35,8 9,94 830 

a DME: Dímetýleter, b FME: Fitusýru metýl ester  c VLO: Vetnismeðhöndluð lífræn olía 

Tafla 4. Orkugildi nokkurra eldsneytistegunda í mismunandi einingum og eðlisþyngd þeirra. 

 

Töflu 4 má nota til að reikna út hlutfallslegan innbyrðis kostnað við notkun mismunandi 

eldsneytistegunda. Dæmi: Rafbíll notar um 20 kWst. á 100 km akstri. Til samanburðar má 

taka bensínbíl sem notar 8 lítra á 100 km akstri. Samkvæmt töflu 2 er orkugildi hvers lítra af 

bensíni 9,02 kWst. og orkunotkun þeirra 8 lítra sem hann notar því um 72 kWst./100 km. 

Orkunotkun bensínbílsins er því –þrisvar til fjórum sinnum meiri en rafbílsins. 

Ef beitt er sams konar samanburði á vetni og dísil lítur dæmið þannig út: Vetnisbíll 

(Hyundai Nexo) notar um 1 kg af vetni á 100 km sem samsvarar 33,3 kWst. af orku (= 33,3 

kWst./kg sbr. töflu 4) en til þess að koma 1 kg vetnis á bíl þarf 60–70 kWst. af raforku ef 

vetnið er framleitt með rafgreiningu. Sambærilegur dísilbíll gæti notað um 6 l af dísli á 100 

km. Orkunýtni við framleiðslu á FT-dísli er um 50% og þarf því um 120 kWst. af orku til að 

koma ofangreindum dísilbíl 100 km. Orkugildi dísils er 9,94 kWst./l og 6 l samsvara því um 

59,6 kWst. af orku. Orkunotkun dísilbílsins er því um 1,58 sinnum meiri en vetnisbílsins. 

Í töflu 5 er sýnt verð eldsneytis og raforku án virðisaukaskatts sem byggist á tiltækum 

upplýsingum um eldsneytisverð, raforkuverð og verð á hrávörumarkaði erlendis. Einingarverð 

á orkueiningu er reiknað út fyrir algengar eldsneytisgerðir. Byggt er á grófri könnun á 

uppgefnum verðum í febrúar 2019 sem ber að taka með nokkrum fyrirvara. Í þeim tilgangi að 

kalla fram samanburðarhæft mat á kostnaði við framleiðslu lífeldsneytis eru notuð einingar-

verð í evrum (€) og orkueiningar rafmagns í MWst. Þessi leið er farin til að tengja verð við 

alþjóðlegan gjaldeyri og við orkuverð sem er stór kostnaðarþáttur í framleiðslu eldsneytis.  

Tafla 5 gefur möguleika á að bera gróflega saman verð mismunandi eldsneytistegunda á 

orkueiningu €/MWst. Án þess að draga of miklar ályktanir má benda á að hleðsla rafbíla frá 

heimilisrafmagni og notkun metans eru hagstæðir kostir. Verð á raforku frá hleðslustöð er 

mun hærra en heimilisrafmagnið. Verð á vetni í smásölu er svipað og verð á bensíni miðaða 

við 100 km akstur.48 Miðað við verð á raforku til stórnotenda virðist iðnaðarframleiðsla á vetni 

aftur á móti getað skilað góðum árangri, ef hagkvæmara verður að koma vetni á bíla þegar 

notkun eykst. Af uppgefnum verðum (€/MWst.) á erlendum hrávörumörkuðum vekur athygli 

að jarðefnaeldsneyti, sem er hinn stóri mengunarvaldur loftslagsins, er tiltölulega ódýrt miðað 

                                                        
48 Verð á vetni tekur ekki fullt tillit til alls kostnaðar vegna tímabundinna erlendra styrkja. 
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við aðrar eldsneytistegundir. Þá er áhugavert hversu hagstætt verð er á timburflís og köggluðu 

timbri. Ferli fyrir framleiðslu lífeldsneytis úr timburflís og köggluðu timbri er aftur á móti 

flókið og dýrt. Ferli fyrir framleiðslu á lífeldsneyti úr dýru hráefni eins og repjuolíu er hins 

vegar tiltölulega einfalt og ódýrt. 

Tafla 5 sýnir einnig áætlaðan orkukostnað fyrir hverja 100 km ekna miðað við gefnar 

forsendur. Samkvæmt þeim niðurstöðum er óhagstæðast að aka bensínbíl en hagstæðast að 

aka rafbíl sem hlaðinn er heima fyrir. Verðmunurinn er töluverður, nærri sexfalt dýrara er að 

aka bensínbílnum þegar aðeins er tekið tillit til orkukostnaðar. Mynd 16 sýnir verðsamanburð 

á þeim orkugjöfum sem aðgengilegir eru í smásölu á Íslandi. 

 

 Uppgefið verð í feb. 

2019 án VSK 

Verð á orkuein-

ingu án VSKb 

Verð á 100 km án 

VSKc 

Verð innan lands       

Bensín 95-oktan, smásala 180,7 kr./l 146,7 €/MWst. 1.447 kr./100 km 

Dísill, smásala 180,8 kr./l 133,3 €/MWst. 1.087 kr./100 km 

Dísill – óskattað, smásala 124,5 kr./l 91,8 €/MWst. 748 kr./100 km 

Skipaolía – stórir viðskipta-

vinir 
100,0 kr./l 73,7 €/MWst. – – 

Metan, smásala 118,5 kr./Nm3 87,1 €/MWst. 620 kr./100 km 

Vetni, smásala 140,3 kr./100 g 308,4 €/MWst. 1.404 kr./100 km 

Raforka, heimili í Reykjavík 12,3 kr./kWst. 90,0 €/MWst. 246 kr./100 km 

Raforka, hraðhleðslustöðb 42,8 kr./kWst. 313,2 €/MWst. 856 kr./100 km 

Raforka stórnotendur 4,2 kr./kWst. 31 €/MWst. 85 kr./100 km 

Verð í útlöndum       

Hráolía, Brent 64,02 USD/tunna 40,5 €/MWst.   

Dísill, NY-höfn 1,97 US/gallon 46,1 €/MWst.   

Þotueldsneyti, US Mexíkóflói 1,91 US/gallon 45,3 €/MWst.   

Repjuolía, Rotterdam 859,73 USD/tonn 73,6 €/MWst.   

Etanól, T2 Rotterdam 564 EUR/m3 96,3 €/MWst.   

Lífdísil, Evrópa 956 USD/tonn 92,5 €/MWst.   

Kögglar úr timbri 253 SEK/MWst. 23,9 €/MWst.   

Timburflís 178 SEK/Mwst. 16,8 €/MWst.   

a skv. gengi 26.2.2019 b m.v. að hlaða 25 kWst. á 30 mín., 19 kr./mín., 20 kr./kWst. 

c m.v. að bensínbíll noti 8 lítra/100 km, dísilbíll 6 lítra/100 km, vetnisbíll 1 kg/100 km, metanbíll 5 

Nm3/100 km og rafbílar 20 kWst./100 km. 

Tafla 5. Verð á eldsneytistegundum á innlendum markaði og verð á orkueiningu og hrávöruverð á 

erlendum hrávörumörkuðum ásamt verði á hverja 100 km ekna.  
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Mynd 16. Samandregið yfirlit um orkukostnað á hverja ekna 100 km fyrir þær orkutegundir sem í boði 

eru hér á landi.  

 

Eftirfarandi tafla 6 sýnir kolefnisfótspor sem verður til við öflun og framleiðslu nokkurra 

lífeldsneytistegunda. Þar er m.a. tekið tillit til losunar CO2 við ræktun orkujurta, flutning 

hráefnis að framleiðslustað, framleiðslu eldsneytis úr viðkomandi hráefni og dreifingu á 

markað.49 

 

 Kolefnisfótspor 

Lífeldsneyti og framleiðslu aðferð 

Dæmigert gildi  

(g CO2/MJ) 

Dæmigert gildi  

(kg CO2/MWst.) 

Etanól úr sykurreyr 28,1 101 

Etanól úr maís (jarðgas notað sem orkugjafi í gufukatli) 48,5 174 

Lífdísill úr fitu úr sláturúrgangi 11,2 40,3 

Lífdísill úr repjufræjum 15,3  55,1 

Lífdísill úr notaðri matarolíu  45,5 167 

Vetnismeðhöndluð olía úr notaðri matarolíu  11,9 42,8 

Vetnismeðhöndluð olía úr repjufræjum 45,8 165 

Lífmetan úr mykju, gas frá rotrest úr lokuðu rými -88 til -103 - 317 til -370 

Tafla 6. Kolefnisfótspor nokkurra lífeldsneytistegunda. 

 

Athygli vekur að lífmetan úr mykju sker sig frá öðrum eldsneytistegundum þar sem 

kolefnisfótspor mykju er neikvætt enda um staðbundinn tilfallandi úrgang að ræða og metanið 

er fangað úr rotnandi massa í lokuðu rými.  

Vert er að hafa í huga stærðarhagkvæmi varðandi innlenda eldsneytisframleiðslu og 

samkeyrslu mismunandi efnisstrauma, sbr. 13. kafla um lífmassaver. Framleiðslueiningar eru 

almennt mjög smáar og gefa ekki góða vísbendingu um hvað kostnaðarverð gæti verið ef ráðist 

yrði í afkastameiri iðnaðarframleiðslu. Meiri afköst skila almennt ávinningi í 

                                                        
49 Byggt á RED II (Renewable Energy Directive), Annex V og Annex VI. 
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stærðarhagkvæmni. Þetta getur þó verið með ýmsum hætti. Kostnaður við framleiðslu á vetni 

í litlum rafgreini er tiltölulega hár vegna mikils stofnkostnaðar. Talið er að verð lækki með 

tilkomu nýrrar kynslóðar stærri rafgreina.  

Lækkun kostnaðar við vetnisframleiðslu byggist engu að síður að verulegu leyti á raforku-

verði. Mynd 17 sýnir samband framleiðslukostnaðar og raforkuverðs. Með 55 MW rafgreini 

má framleiða 27 tonn/dag af vetni sem dugar fyrir ársnotkun um 45.000 bíla.50 Heildarfjöldi 

ökutækja í umferð árið 2017 var 294.48251 og eru 45.000 bílar því aðeins um 15% af 

ökutækjum í umferð. Miðað við að framleitt sé vetni fyrir öll ökutæki þyrfti um 370 MW sem 

ætti að lækka vetnisverð umtalsvert. 

 
Mynd 17. Samband framleiðslukostnaðar rafgreiningarvetnis og raforkuverðs.  

 

Jöfnun framleiðslu og eftirspurnar frumorku er ekki í jafnvægi þar sem framboð er ekki 

tengt eftirspurn sem sveiflast innan dags, milli daga og milli árstíða. Framleiðslu vatnsorku er 

einna auðveldast að stýra ef rými í uppistöðulónum er nægilegt. Aðrar framleiðsluaðferðir 

bjóða ekki upp á álíka stýringu eins og t.d. vindorka, sjávarorka, sólarorka, kjarnorka og 

jarðhitaorka. Vegna þessa hefur tímabundin geymsla orku fengið aukna athygli. Þessi 

geymsluþörf fer vaxandi ár frá ári og er talið að á komandi árum þurfi að geyma þúsundir 

TWst. af raforku í Evrópu. Í Þýskalandi er talið að geymsluþörfin verði um 420 TWst. árið 

2022. Nú er einkum horft til framleiðslu vistvæns eldsneytis og þá einkum vetnis sem álitlegs 

kostar til orkugeymslu.  

Framleiðslukostnaður vetnis, m.a. raforkuverð, getur verið veigamikill þáttur í framleiðslu 

lífeldsneytis. Í Evrópu og víðar þekkist að framleiða rafmagn úr vetni inn á flutningskerfið á 

álagstímum og nýta afgangsorku til vetnisframleiðslu þegar almenn eftirspurn eftir raforku er 

lítil. Slík aðferðarfræði (e. balancing mechanism) er m.a. notuð til að jafna út tíðnifrávik eða 

framboð og eftirspurn með inngripi. 

  

                                                        
50 Miðað er við 20.000 km akstur á ári og að vetnisnotkun sé 1 kg/100 km. 
51 Bílgreinasambandið. Árbók bílgreina 2018 – hagtölur um íslenskar bílgreinar. 
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16. Hagrænir og markaðslegir þættir. 

Á undanförnum árum hefur notkun innlends endurnýjanlegs eldsneytis í samgöngum 

aukist talsvert. Mynd 18 sýnir þróunina frá 2008 að meðtalinni raforku til samgangna.52  

 
Mynd 18. Endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum. 

 

Notkun endurnýjanlegs eldsneytis í samgöngum hefur aukist jafnt og þétt, einkum frá og 

með 2015. Mestur hluti þess er innflutt eldsneyti, eða 83%. Fjórar eldsneytistegundir eru á 

almennum markaði hér á landi og er hlutdeild þeirra sýnd í töflu 7. 

 
Tafla 7. Endurnýjanlegt eldsneyti og hlutdeild á markaði árið 2017. 

 

Framleiðendur endurnýjanlegs eldsneytis hafa bent á að innlend framleiðsla gæti annað 

allri eldsneytisþörf hér á landi ef ytri skilyrði yrðu bætt og ýmsum hindrunum rutt úr vegi. 

Þessi ytri skilyrði hafi einnig leitt til þess að framboð á lífeldsneyti er talsvert umfram 

eftirspurn neytenda. Umframframleiðsla er því flutt úr landi og óhreinsað hauggas sem ekki 

er þörf fyrir er brennt en það mætti nota til vetnis og rafmagnsframleiðslu. Annað dæmi um 

óþarfa sóun er að ef unnt væri að nýta allan úrgang sem til fellur í Eyjafirði þá mætti vinna úr 

honum 3.000 þúsund Nm3 af metani, eða um fimmfalt meira en nú er gert. Sama virðisauka 

                                                        
52 https://orkustofnun.is/gogn/Skyrslur/OS-2018/OS-2018-05.pdf. 
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mætti fá af öðrum söfnunarsvæðum úrgangs um land allt. Þessi staða er augljóslega í 

ósamræmi við markmið um aukna hlutdeild innlendrar framleiðslu í orkubúskap þjóðarinnar 

og um sjálfbæra nýtingu. 

Benda má á að samkvæmt lögum um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi, nr. 

40/2013, skulu innlendir framleiðendur eða söluaðilar sýna fram á að eldsneyti sé endur-

nýjanlegt og framleiðsla þess uppfylli sjálfbærniviðmið. Þetta er til að uppfylla þær kröfur 

sem lagðar eru á söluaðila að tryggja að minnst 5% af orkugildi heildarsölu af eldsneyti til 

samgangna á landi sé endurnýjanlegt ár hvert. 

Allt innflutt endurnýjanlegt eldsneyti þarf að vera vottað af viðurkenndum útgefendum 

upprunavottorða sem samþykkt eru af ESB og með hverjum farmi þarf að fylgja sjálfbærni-

yfirlýsing þar sem vitnað er til upprunavottorðsins. Sjálfbærniyfirlýsingar eru gefnar út af 

framleiðanda sem hefur fengið upprunavottorð frá viðurkenndum útgefanda. Upprunavottorð-

ið er gilt í eitt til þrjú ár í senn. Til að koma til móts við innlenda framleiðendur hefur þeim 

verið boðið að skila inn greinargerð þar sem gerð er grein fyrir uppruna endurnýjanlegs 

eldsneytis. Einungis eldsneyti sem framleitt er úr íslensku hráefni eða úr úrgangi sem fellur til 

á Íslandi heyrir undir slíka greinargerð.53  

 

 

 

 

 

                                                        
53 Nánari lýsingu á greinargerðinni er að finna á vefsíðu Orkustofnunar. 
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