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Rafeldsneyti – yfirlit

• H2 (g)

• H2 (l)

• Samheiti yfir eldsneyti sem hefur það sameiginlegt að vetni 
rafgreint með endurnýjanlegri orku er lykilorkuberi eldsneytisins

• Vetnið getur verið hreint á gasformi undir háþrýstingi eða á 
vökvakformi, crygogenic H2(l) við -253 gráðu hita

• Ýmis efnasambönd – Metanól , Metan og rafolía
• Ef kolefnishluti eldsneytisins er fagnaður frá iðnaði, úr úrgangi eða 

úr loftinu verður til kolefnishlutlaust eldsneyti með þessum hætti

• Hægt að nota beint á flugvélar án breytinga á þotuhreyflum

• Ammóníak er einnig hentugur orkuberi

Vetni á ýmsu formi

H2

+CO2 +N2

• LOHC• NH3

• Afleiðandi

• MeOH

• CH4

• Rafolía



Ammóníak

• Kolefnislaust rafeldsneyti

• Flutningakerfi til staðar

• Hægt að nota á brennsluvélar

• Getur knúið efnarafala

• Flutningsmiðill fyrir vetni

• Íslenska fyrirtækið Atmonía 
vinnur að nýstárlegri 
rafefnafræðilegri aðferð til 
framleiðslu Ammóníaks

Grunnur matvælaframleiðslu heimsins 



Kostir rafeldsneytis 

• Rafmagn er notað samtímis framleiðslu. 

• Rafeldsneyti gefur möguleika á að geyma rafmagn á 
vetnisformi þegar framleiðslu- og flutninsgeta raforku er 
umfram eftirspurn 

• Alltaf fyrsta val að nota raforkuna beint
• Annað val að nýta rafhlöður til að geyma raforku

• Þegar nýting rafmagns með rafhlöðum verður óhagstæð 
vegna aðstæðna tekur rafeldsneytið við sem eini valkostur 
við jarðefnaeldsneyti

Geymsla á orku



Helstu hlutverk  rafeldsneytis

• Innanlands

1. Þungaflutningar
2. Fiskiskip
3. Flugvélar

• Evrópa   (Iðnvædd lönd) 

1. Iðnaður
2. Húshitun
3. Sem flutningsmiðill 

endurnýjanlegrar orku
4. Samgöngur og flutningar



Horft til Evrópu 

• EU hefur plön um 40 GW ( 55 Kárahnjúkavirkjanir)  
uppsett afl í rafgreinum fyrir 2030

• Þjóðverjar einir horfa til 80 GW en einungis 20 % 
vetnisins verður framleitt þar

• EU horfir því einnig til innflutnings á vetni eða 
ammóníaki í stórum stíl

Drifkraftur orkuskipta



Áskoranir Íslands

• Ekki sjálfgefið að rafeldsneyti frá Íslandi verði samkeppnishæft

• Lítill innanlandsmarkaður í alþjóðlegu samhengi 

• Lítil þekking á orkuinnnviðum sem byggja á gasi eða ammóníaki.

• Nýr veruleiki sem regluverk nær ekki utan um

• Minni innlendir hvatar en víða í nágrannalöndunum
• Ekki stóriðnaður sem byggir á jarðefnaeldsneyti
• Orkuskipti í húshitun yfirstaðin 

Samkeppnishæfni raforku- og rafeldneytisframleiðslu



Leiðir til samkeppnishæfni

• Miðlæg framleiðsla rafeldsneytis  og stærðarhagkvæmni

• Bætt nýting núverandi raforkukerfa - framleiðsla og dreifing

• Regluverk og umgjörð sem styður við nýjan veruleika 

• Horfa til séríslenskra aðstæðna sem geta skapað forskot
Vindaðstæður á landi og sjó
Flugsamgöngur – grunnur fyrir orkuhub
Aðgangur að ódýru CO2 – Jarðhiti/carbfix



Lykill að 100 % orkuskiptum

• Rafeldsneyti flutt út frá Íslandi verður að standast samkeppni frá öðrum 
uppsprettum endurnýjanlegrar orku sem gnótt er til af

• Gerist með stærðarhagkvæmni og miðlægum framleiðslueiningum

• Lækkar verð á rafeldsneyti fyrir innlendan markað

• Auðveldar fjármögnun og uppbyggingu dreifikerfis fyrir vetni og ammóníak
innanlands og lækkar dreifingarkostnað

• Rafeldsneyti verður samkeppnisfært við jarðefnaeldsneyti og flýtir 
orkuskiptum í þyngri farartækjum, skipum og flugi



Finnafjörður

Húsavík

Ölfus
Keflavíkurflugvöllur

Grundartangi

Útflutningur rafeldsneytis –verkefni og hugmyndir 
Styðja við orkuinnviði innanlands

Skip útflutningur
Skip innanlandsdreifing
Gasleiðslur



Orkuskipti eru öryggismál

• Ef framleiðsla innanlands er ekki samkeppnishæf kalla orkuskipti 
samgangna og fiskveiða á innflutning á rafeldsneyti

• Samkeppnishæfur útflutningur rafeldsneytis tryggir þar með 
orkuöryggi landsins með lægra eldsneytisverði innanlands en ella

• Tryggir sjálfbær vöru- og farþegaflutninga til og frá landinu og 
innanlands

• Matvælaöryggi tryggt með innlendum orkugjöfum á landbúnaðartæki 
og fiskiskip auk tryggra vöruflutninga

Tryggir orku-, samgöngu og matvælaöryggi



Þriðja bylgja orkuskipta og orkuiðnaðar 

• Íslensk verkfæði- og verkunnátta lék lykilhlutverk í beislun 
jarðvama og fallvatna í fyrri bylgum orkuumbreytingar á íslandi

• Hefur  skapað grunn fyrir uppbyggingu og útflutning 
verkfræðiþekkingar

• Beislun og nýting rafeldsneytis er af sama meiði
• Gerir orkuskipti í þyngri farartækjum, skipum og flugvélum 

möguleg

• Gerir okkur einnig kleift að stuðla að orkuskiptum á 
alþjóðavettvangi með útflutningi  á rafeldsneyti. 

• Hvað þarf til ?

Verður Ísland alþjóðlegur þáttakandi ?



Vetnisframleiðsla og innviðir rafeldsneytis

• Engin hefð og lítil þekking á 
gasinnviðum á íslandi

• Þarf að byggja upp menntun og 
þekkingu á öllum stigum

• Hönnun, framkvæmdir og 
rekstur  

• Einnig allt ferli inniviða

• Þ.e. framleiðsla, geymsla, 
flutningar og áfylling

• Á einng við um CO2 innviði þegar 
framleidd er rafolía eða önnur 
efnasabönd sem byggjast á CO2

• Einnig nauðsynlegt að byggja upp 
þekkingu a ammóníakframleiðsu 

Vetni, ammónaík og CO2



Alþjóðlegt samstarf

• Áfangaskipt uppbygging 
farsælust

• Gerist með samstarfi við 
alþjóðleg orku- og tæknifyrirtæki

• Einnig með samstarfi við 
notendur  rafeldsneytis í Evrópu 
og víðar

• Þannig mögulegt að flýta 
þekkingaruppbyggingu  og ná 
stærðarhagkvæmni á sama tíma 



Raforka

• Virkjun vindsins forsenda

• Hagkvæmni nýrra orkuverkefna 
verður að tryggja lágan 
framleiðslukostnað orkunnar 
áfram

• Einnig mikilvægt að horfa til 
raforkuframleiðslu með vindorku 
á hafi úti

• Sjávarfallavirkjanir

• Raforka úr lífgasi

• Horfa einnig til vatnsorku og 
jarðvarma



Nauðsynlegt að ná sátt um nýtingu lands og
hafsvæða  til vindorkuframleiðslu



Takk fyrir


