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Útdráttur 

 

Markmið skýrslunnar var að kanna hvort að metan væri valkostur fyrir íslenskar 

bifreiðar, hver staðan væri í dag og framtíðarhorfur. 

Metan(CH4) er gastegund sem myndast við niðurbrot á öllu lífrænu efni. Í dag er metan 

unnið á urðunarstöð Sorpu bs. að Álfsnesi. Í dag getur stöðin framleitt metan eldsneyti 

fyrir 3.500 til 4.500 smábíla en það eru einungis 233 metanbifreiðar skráðar hjá 

Umferðarstofu í dag. Staða metans í dag er jákvæð þar sem samkeppni er komin í 

dreifingu metans með stofnun Metanorku ehf í eigu íslenska gámafélagsins en áður var 

það einunings Metan hf í eigu Sorpu bs, N1, REI og Orkuveita Reykjavíkur sem dreifði 

metani. 

Gerð var símakönnun þar sem 155 eigendur metanbifreiða á  Íslandi voru spurðir um 

notkun sína á metanbifreiðum. Þar kom fram að notendur eru yfirleit mjög ánægðir með 

metanbifreiðina sína en  finnst ekki nægjanlegt að hafa einuningis tvær 

afgreiðslustöðvar með metan og það einungis á Reykjavíkursvæðinu.   

Reiknað voru út gjöld og álögur á metanbifreiðum í samanburði við bensínbifreiðar og 

kom þar fram að álögur eru mun minni en á bensínbifreiðum. Alþingi hefur sett lög um 

niðurfellingu gjalda á umhverfisvænum bifreiðum og frítt er í bílastæði í allt að 90 

mínútur.  

Metan er valkostur fyrir íslenskar bifreiðar og framtíðarhorfur eru góðar, en það þarf 

samvinnu ríkis og sveitafélaga til að ná því markmiði að metan verði valkostur númer 

eitt þegar kemur að vali á orkugjafa. 

 

 

 

  



v 
 

Ágrip 

 

Ísland hefur tækifæri í dag til að verða leiðandi í endurnýtanlegum orkugjöfum. 

Íslendingar nota enga olíu til upphitunar en fjöldi bifreiða í landinu er mikill eða ein 

bifreið á hvern einstakling eldri en 17 ára.    

 

Skýrsluhöfundur hefur mikinn  áhuga á umhverfismálum og vistvænni orku.  

Eftir að hafa prófað að keyra metanbifreið þá kviknaði áhuginn á vistvænum ökutækjum 

og hvers vegna við nýttum okkur ekki þær auðlindir sem við höfum til að framleiða 

slíkan orkugjafa í meira magni eins og nágrannaþjóðir okkar. Það lá því beint við að 

rannsaka hvort metan væri framtíðar orkugjafi fyrir íslenskar bifreiðar, skoða stöðuna í 

dag og framtíðarhorfur í þróun og sölu metans. Skýrsluhöfundur stundaði megindlega 

rannsókn til að öðlast dýpri skilning á stöðu metans á Íslandi. Framkvæmd var 

símakönnun þar sem skráðir metanbílaeigendur voru spurðir um notkun, viðhald og 

hvort þeir teldu metan vera framtíðarorkugjafa.   
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Formáli 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni skýrsluhöfundar  til B.Sc. gráðu í Viðskiptadeild Háskólans 

á Bifröst.  Vægi hennar er 14 ECTS einingar og fór vinnsla hennar fram að mestu leiti 

vorið 2011. Viðfangsefni ritgerðarinnar er metan sem orkugjafi fyrir íslenskar bifreiðar, 

staða og framtíðarhorfur. 

Einari Svanssyni leiðbeinanda skýrsluhöfundar eru færðar bestu þakkir fyrir aðstoð við 

gerð skýrslunnar. Skýrsluhöfundur vill einnig  þakka sérstaklega fjölskyldu sinni fyrir 

yfirlestur, góðar ráðleggingar, þolinmæði og frábæra hvatningu á meðan á 

ritgerðarsmíðum stóð. 

Skýrsluhöfundur vann ritgerðina á eigin spýtur og að fullu í samræmi við reglugerð og 

kröfur Háskólans á Bifröst um vinnslu lokaritgerða í grunnnámi. 

 

Reykjavík  11. apríl 2011 

 

     

Valgerður Ögmundsdóttir 
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1.0 Inngangur 

 

Mikil umræða hefur verið um aðrar lausnir varðandi orkugjafa bifreiða í samfélaginu þar 

sem bensín og dísil verð hefur farið stig hækkandi.  Metan er einn kosturinn varðandi 

umhverfisvænan orkugjafa sem er einnig mun ódýrari en bensín eða dísil. Kröfur hafa 

einnig verið gerðar um minnkandi gróðurhúsaáhrif og hefur Umhverfisráðuneytið gert 

bókun þar sem á að minnka útblástur samgöngutækja talsvert.  Í dag eru tvær 

afgreiðslustöðvar með metan og skráðir eigendur metanbifreiða eru í kringum 233 

talsins. 

 

1.1 Val á viðfangsefni 

 

Áhugi rannsakanda tengist því háa eldsneytisverði sem er á bensíni í dag og hvort það sé 

grundvöllur fyrir því að metanvæða sem flestar bifreiðar til að ná fram lægra 

eldsneytisverði. Rannsóknarefnið hefur rannsakandi kosið að kalla ,,Metan sem orkugjafi 

fyrir íslenskar bifreiðar”. Val á þessu viðfangsefni er komið til vegna þeirrar miklu 

umfjöllunar um endurnýtanlega orku og vegna þeirrar hækkunar sem hefur orðið á 

verði annarra orkugjafa.   

Markaðssetning á metani skiptir miklu máli til  að gera neytendur meðvitaðri um kosti 

þess umfram aðra orkugjafa. Í dag getur neytandinn ekið um á bensín, dísil, rafmagns 

eða metanbíl. Hægt er að breyta bílum í dag í metanbíla eða fjölorkubíla þar sem bíllinn 

notar bæði bensín og metan.  

 

1.2 Rannsóknarspurning 

 

Sú rannsókn sem hér verður skýrt frá miðar að því að svara rannsóknarspurningunni: 

„Metan sem orkugjafi fyrir íslenskar bífreiðar“ Skýrsluhöfundi finnst mikilvægt að fá 

innsýn frá eigendum metanbifreiða í dag hvort þeir telji metan sem orkugjafa kost til 

framtíðar. Til þess að svara þeirri spurningu gerði rannsakandi spurningalista sem hann 

lagði fyrir metanbifreiðaeigendur á Íslandi.  Listi yfir skráða eigendur metanbifreiða var 
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fenginn hjá Umferðarstofu og gerð var símakönnun þar sem spurt var um búsetu, aldur 

og að því loknu farið í hinar eiginlegu rannsóknarspurningar. 

1.3 Rannsóknaraðferð 

 

Við heimildaöflun var stuðst við efni úr fræðibókum, rannsóknum og heimasíðum.  Mikið 

var stuðst við heimasíðu metans.is þar sem er að finna mikið af gagnlegum upplýsingum 

um metan. Spurningakönnun var gerð og var notast við megindlegar rannsókn. Þar sem 

fyrirfram ákveðnar spurningar voru lagðar fyrir þýði af metanbílaeigendum.   

Ferill rannsóknarverkefnisins var unnið þannig að fyrst var gögnum safnað, síðan 

hönnuð spurningakönnun útfrá þeim gögnum, spurningakönnun lögð fyrir  þýðið  og 

unnar niðurstöður útfrá svörum könnunarinnar. 

 

Við heimildarskráningu var notast við APA staðalinn. 

 

Niðurstöður skýrslunnar eru metnar út frá svörum við spurningakönnun sem lögð var 

fyrir skráða metanbílaeigendur í mars 2011. 

 

1.4 Uppbygging skýrslu 

 
Skýrslunni er skipt í sex kafla: Inngang, skilgreining á metani, saga metans og notkun, 

framtíð metans, úrvinnsla spurningakönnunar,  niðurstöður og lokaorð. 

Umfjöllunarefnið, metanið sjálft, er skoðað vel í öðrum kafla. Skýrsluhöfundur reynir að 

útskýra á einfaldan hátt hvað metan er, hvað orkugildi þess er, framleiðslu og notkun. 

Þriðji kafli ritgerðarinnar fjallar um framtíð metans bæði á Íslandi og í heiminum. Í 

fjórða kafla er könnunin kynnt, hvaða aðferð var notuð og úrvinnsla könnunarinnar. Í 

fimmta kafla eru niðurstöður könnunarinnar kynntar og farið í niðurstöður á 

rannsóknarspurningunni.  Í sjötta og síðasta kafla er síðan lokaorð.  
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2.0 Hvað er metan? 

 

Mannfólkið hefur vitað af tilveru metans í mörg þúsund ár.  Það er vitað að 940 fyrir 

Krist notuðu Kínverjar metan til að setja í holar bambusrætur og brenndu sjó til að 

framleiða salt. Þó að metan hafi verið notað sem kveikiefni á annarri öld eða þar til 

vísindalegar aðferðir voru uppgötvaðar þá var metan aðalega notað sem náttúrulegur 

steinn en ekki  sem eldsneyti.  Seint á 17.öld byrjuðu vísindamenn að kanna virkni 

gastegunda. Fyrsta efnið sem var skilgreint var carbon dioxide, hydrogen og oxygen, en 

vísindamenn vissu að það væri til eitthvert eldfimt gas sem hægt væri að finna í 

náttúrunni. Árið 1770 las Alessandro Volta bréf eftir Benjamín Franklin sem lísti 

náttúrulegri uppsprettu af eldfimu efni.   Annar vísindamaður og vinur Volta  P.Carlo 

Guiseppe Gampi  hafði fundið þannig uppsprettu af gasi á Ítalíu. Volta byrjaði að leita að 

slíku efni  í sveitum á Ítalíu og í nóvember 1776 i Lake Maggiore  fann hann fyrstu 

uppsprettuna af gasi sem Volta  einangraði sem  metan árið 1778. Á næstu árum hófst 

Volta handa um að rannsaka efnafræði gastegunda. Hann uppgötvaði metan með því að 

safna því úr mýrum, en það er einmitt kallað öðru nafni mýrargas á íslensku og fleiri 

málum. Hann skipulagði tilraunir þar sem hann kveikti í metani með rafneista í lokuðu 

íláti. Vinnsla þess hefur svo þróast með árunum til þess sem við þekkjum í dag. 

(itech.dickinson.edu, 2011)  

 

2.1 Vinnsla metans 

Metan er gróðurhúsalofttegund og stuðlar að hlýnun lofthjúps jarðar, auk þess að eyða 

ósonlaginu. Það er talið vera 25-72 sinnum skaðlegri en sambærilegt magn koldíoxíðs. 

Því er mikilvægt að metani sé safnað saman og það brennt, óháð því hvort það er nýtt til 

orkuframleiðslu eður ei. 

Metan er brennt til rafmagnsframleiðslu og veldur minni koldíoxíðlosun en önnur 

kolvetniseldsneyti (t.d. bensín). Það hefur einnig lægra brunahitastig og er orkuríkara en 

önnur skyld efni. Víða erlendis er metan veitt inn á heimili í gegnum dreifikerfi, líkt og 

hitaveituvatni hérlendis. 

 

 

 

http://www.visindavefur.is/?id=10973
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Metan er litar- og lyktarlaust gas. Efnaformúla metans er CH4 og mólmassi þess því 

16,043 g mól-1. CH4 hefur bræðslu- og suðumark við -183°C og -161°C (International 

labour organization, 2000). Hauggas verður til við loftfirrta rotnun lífrænna efna. 

Hauggasið samanstendur af metani, koltvísýringi og snefilgösum. Auðvelt er að skilja 

koltvísýring frá og fá þannig hreint metan. Hins vegar er ekki ástæða til að hreinsa gasið 

nema fyrir ákveðna notkun. T.d. er ekki nauðsynlegt að hreinsa gasið vegna 

rafmagnsframleiðslu. Nauðsynlegt er hins vegar að hreinsa gasið sé ætlunin að nota það 

á ökutæki. Gera má greinarmun á metan ökutækjaeldsneyti með tilliti til uppruna þess 

hráefnis sem eldsneytið er framleitt úr og er þá talað um nútímametan og 

fyrirtímametan. 

 Nútímametan er unnið úr lífrænu efni á yfirborði jarðar, svo sem matarleifum, 

grasi, skólpi, lífmassa úr sjávarútvegi og matvælavinnslu, þörungum og ýmsu 

öðru.  

 Fyrirtímametan kallast það svo þegar metan er unnið úr lífrænu efni sem var á 

yfirborði jarðar í fortíðinni, iðulega kallað jarðgas. Mikið magn er af því víða um 

heim og líkindi standa til að það sé að finna á Drekasvæðinu við Ísland en í dag á 

Ísland ekkert fyrirtímametan. (Framtíð metans er mikil, 2010, 8. júní) 

 

Íslenskt metan er nútímametan og er unnið á eftirfarandi hátt: 

Mynd 1 Vinnsla nútímametans (Framtíð metans er mikil, 2010, 8. júní) 
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Við brennslu á metangasinu losnar kolefnið út í andrúmsloftið sem koltvísýringur eins 

og þegar jarðefnaeldsneyti er brennt. Munurinn gagnvart andrúmsloftinu liggur í því að 

þegar jarðefnaeldsneyti er brennt er verið að bæta í andrúmsloftið koltvísýringi sem 

unnin var úr því fyrir milljónum ára, en við brennslu metangass, sem unnið er úr t.d 

kúamykju losnar koltvísýringur sem var tekinn upp af  plöntunum sem kýrnar voru 

fóðraðar á aðeins nokkrum mánuðum áður. Losun þess koltvísýrings eykur því ekki 

styrkinn í andrúmsloftinu til lengri tíma litið. Sama gildir einnig um margt annað hráefni 

svo sem ef plönturnar eru nýttar beint til metanframleiðslu. (Landbunadur.is, 2011) 

Gasmyndun úr lífrænum úrgangi er misjöfn eftir því efni sem notað er við gas-

framleiðsluna. Frá venjulegum blönduðum heimilisúrgangi má gera ráð fyrir að komi allt 

að 300 Nm3 af hauggasi eða um 150 Nm3 af metangasi pr. Tonn úrgangur. 

Orkuinnihaldið í rúmmetra af metangasi er 35.900 kJ/Nm3 sem þýðir að í hverju tonni 

af blönduðum heimilisúrgangi felast 5.385 MJ/tonn úrgangur eða sama orkuinnihald og í 

150 l af olíu. Þessi orka verður þó ekki tiltæk nema á þeim tíma sem það tekur efnið að 

brotna niður í urðunarstaðnum eða 10-20 ár. Talið er að metangas sé 25 sinnum verri 

gróðurhúsalofttegund en koltvíoxíð. Með því að fanga gasið og nýta með brennslu er 

metangasinu breytt í koltvíoxíð. Þannig eru gróðurhúsaáhrif urðunarstaðarins mun 

minni en ella. Sé síðan metangasið notað í stað innflutts jarðefnaeldsneytis fæst enn 

meiri sparnaður í útblæstri gróðurhúsalofttegunda, fyrir utan að brennsla metans er 

miklu hreinni en jarðefnaeldsneytis. (Halldórsson & Einarsson, 2001) 
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2.2 Orkugildi metans 

 

Metan ökutækjaeldsneyti (CH4) er selt  í mælieiningunni normalrúmmetri, 

Nm3.  Mælieiningin er skilgreind sem rúmmetri af lofti við hitastigið  0°C og þrýstinginn 

 1 bar (eina loftþyngd, 1013,25 mbar). Með því að þjappa metani undir þrýstingi er unnt 

að geyma meiri orku í sama rúmmáli (geymi). Á afgreiðslustöðum er metan eldsneyti 

þjappað á metangeymi ökutækja upp í allt að 220 bara þrýsting (220 loftþyngdir)  

Nánar um orkuinnihald: 

 Metan, CH4, hefur orkuinnihaldið 803 kJ/mól og vegur 16,04 grömm sem gefur 

50,17 kJ/g. Metan er orkuríkasta kolvetnissambandið sem völ er á.  

 Metan sem lofttegund vegur um 0,717 kg/Nm3  

 Einn normalrúmmetri, Nm3, af 100% hreinu metani inniheldur 35,9 MJ/Nm3 - 

jafngildir um 10,17 KWh af hráorku. 

 Hver lítri af 95-oktana bensíni vegur um 0,733 kg/lítra (handbókargildi) og neðra 

brunagildi bensíns er 44,4 MJ/kg sem samsvarar 32.0 MJ / lítra - jafngildir um 8,9 

KWh .  

 Hreinleiki íslenska metansins er um og yfir 95% og því gildir eftirfarandi í 

samanburði við 95-oktan bensín:  

Orkugildi metans / orkugildi bensíns: 0,95 * 35,9 / 32 ~ 1,066  ( 6,6% meiri 

orka í metaneiningunni, Nm3) 

 Ef hreinleiki metansins væri  90%, eins og algengt er víða um heim, þá gildir 

eftirfarandi:  

Orkugildi metans / orkugildi bensíns : 0,90 * 35,9 / 32 ~ 1,010 ( 1,0% meiri 

orka í metaneiningunni, Nm3) (Metan, Orkugildi metans, 2011 ) 
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2.3  Metan - Ósonlagið 

 

Fyrir 20 árum síðan samþykkti alþjóðasamfélagið að vernda ósonlagið með því að 

minnka framleiðslu og notkun á ósoneyðandi efnum. Um það bil 100 ósoneyðandi 

efnasambönd hafa verið skráð. Ósonlagið er það svæði í lofthjúp jarðar, þar sem þéttleiki 

ósons er mestur. Þetta er í heiðhvolfinu í 15 til 35 km hæð yfir jörðu. Í ósonlaginu 

eru þó aðeins þrjár sameindir af ósoni á móti hverjum 10 milljónum sameinda annarra 

lofttegunda. Ef öllu ósoni í lofthjúpnum væri komið fyrir á yfirborði jarðar myndi lagið 

aðeins vera um 3–5 mm þykkt. Ekki má þó rugla ósonlaginu í heiðhvolfinu við óson sem 

er við yfirborð jarðar og getur valdið mengun á hlýjum svæðum þar sem loftmengun 

er mikil. 

Meðallofthiti í Evrópu hefur hækkað um 0,3-0,6°C síðan árið 1900. Samkvæmt 

loftslagslíkönum er útlit fyrir frekari hækkanir, upp fyrir það sem var 1990, um 2°C fram 

til ársins 2100, og hækkunin verður meiri í Norður-Evrópu en sunnar. Meðal 

hugsanlegra afleiðinga er hækkun sjávarborðs, tíðari og öflugri stormar, flóð og þurrkar, 

breytingar á lífríki og fæðuframleiðni.  Það eru nokkrir óvissuþættir sem geta seinkað 

bata ósonlagsins og er þar fyrst að nefna aukningu á gróðurhúsagastegundum. 

Gróðurhúsagastegundir valda hlýnun í veðrahvolfinu, en kólnun í heiðhvolfinu. Kólnun 

heiðhvolfsins getur haft í för með sér jákvæð áhrif á myndun glitskýja, sem getur aftur 

leitt til aukinnar eyðingar ósons. (Umhverfisstofnun, 2011) 

Aukning á gróðurhúsagastegundinni metani (CH4) hefur einnig efnafræðileg áhrif, en 

niðurbrot CH4 í heiðhvolfinu leiðir af sér myndun vatnsgufu (H2O) sem aftur veldur 

aukningu á myndun glitskýja og þar með niðurbroti á ósoni.  Metan er skæð 

gróðurhúsalofttegund en með bruna verður til vatn og koltvísýringur. Þótt sameindin sé 

sú sama (CH4) er sá meginmunur á jarðgasi og metani úr lífrænu efni að með bruna á 

jarðgasi er verið að bæta við gróðurhúsalofttegundum í andrúmsloftið en með bruna á 

metani úr lífrænum efnum er verið að skila til baka koltvísýringi sem plöntur tóku úr 

andrúmsloftinu og er það því miklu hættuminna ósonlaginu en metan úr jarðgasi. 

(Umhverfisstofnun, 2011) 
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2.4 Loftslagsmál, Kyoto bókunin 

 

Ísland er aðili að bæði loftslagssamningi Sameinuðu þjóðanna (United Framework 

Conventionon Climate Change) og Kýótó-bókuninni við hann. Markmið þessara 

samninga er að hægja á styrkaukningu gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftinu svo að 

koma megi í veg fyrir hættulega röskun á loftslagskerfinu af manna völdum. Samkvæmt 

Kýótó-bókuninni ber Íslandi að halda losun gróðurhúsalofttegunda á tímabilinu 2008-

2012 innan marka sem jafngilda 10% umfram losun hér á landi árið 1990. Ísland nýtur 

þó aukinna heimilda til að losa koldíoxíð vegna sérstaks ákvæðis (ákvörðunar nr. 

14/CP.7) sem samþykkt var af aðildarríkjum loftslagssamningsins í Marrakess árið 

2001. Í Loftslagssamningi Sameinuðu þjóðanna er lögð skylda á ríki heims að takmarka 

losun gróðurhúsalofttegunda og gera áætlanir í því skyni. (Umhverfisráðuneytið, 

Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum, 2010) 

Tekin var saman skýrsla af Umhverfisráðuneytinu í október 2010 um hvar og hvernig 

væri hægt að minnka losun gróðuhúsalofttegunda, þar kom eftirfarandi fram: 

 

Losun frá samgöngum var 621 Gg árið 1990 og 974 Gg tonn árið 2008 og jókst um 57% á 

því tímabili. Í spá Umhverfisstofnunar um þróun losunar til 2050 er reiknað með að losun 

frá samgöngum geti orðið á bilinu 847-940 Gg árið 2020 með óbreyttri þróun. Almennt 

reikna flest ríki með því að erfiðara sé að draga úr losun frá samgöngum en í mörgum 

öðrum geirum, s.s. orkuframleiðslu til rafmagns og hitunar. Hér á landi er þessu öfugt 

varið, orkuframleiðsla er að langmestu leyti með endurnýjanlegum orkugjöfum, en hér er 

hlutfallslega einn stærsti floti einkabíla í nokkru ríki og hátt hlutfall eyðslufrekra bíla. 

Ísland er með hæstu skráða CO2 meðaltalslosun nýskráðra fólksbíla af öllum löndum á 

hinu evrópska efnahagssvæði og þrátt fyrir að meðaltalslosunin hafi lækkað á síðustu 

árum hefur heildarlosun aukist. Reiknað er með að lykilaðgerðir á sviði samgangna skili 

þeim árangri að losun frá samgöngum verði um 40-140 Gg minni en ella árið 2020. Með 

almennri þróun í átt til loftslagsvænni bíla, lykilaðgerðum og öðrum aðgerðum er talið 

raunhæft að losun vegna samgangna geti verið undir 750 Gg árið 2020, sem 

væri 23% minnkun losunar frá 2008 (21% aukning miðað við 1990). 
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í framhaldi af þessari grein kom fram að losun úrgángs var 180 Gg árið 1990 og 221 Gg 

árið 2008 og jókst því um 23%. Í spá sérfræðinganefndar Umhverfisráðuneytisins kemur 

fram að almenn stefna og lagasetning stjórnvalda í úrgangsmálum miði að því að draga 

úr magni úrgangs sem fer til urðunnar og að auka hlutfall endurvinnslu sem stuðlar að 

minni losun metans sem er helsta gróðurhúsalofttegundin frá úrgangi. 

(Umhverfisráðuneytið, Miklir möguleikar á að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, 

2011) 

Gerður var útreikningur á kostnaði útfrá skýrslunni og er þar eingöngu litið á kostnað og 

ábata þeirra fyrirtækja eða atvinnugreina sem um ræðir en ekki þjóðhagfræðilegra 

áhrifa. 

Sjá má af meðfylgjandi mynd frá Umhverfisráðuneytinu að aðgerðir varðandi 

sparneytnari  og vistvænni bifreiða hafa í för með sér hreinan ábata að fjárhæð 215 

þúsund kr á hvert tonn af CO2.  

 

Mynd 2 Ábati af sparneytnari og vistvænni bifreiðum. (Umhverfisráðuneytið,2011) 
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Í framhaldi af þessari skýrslu samþykkti Ríkisstjórnin  í janúar 2011 aðgerðaáætlun í 

loftslagsmálum sem felur í sér að dregið verði úr nettólosun gróðurhúsalofttegunda um  

allt að 30% til ársins 2020 miðað við losun árið 2005. Til að ná fram þessum 30% hefur 

ríkistjórnin sett fram tíu lykilaðgerðir. Þegar hefur verið lagt fram frumvarp af 

Fjármálaráðherra þar sem breyting á bifreiðagjöldum og sköttum vistvænna bifreiða 

hefur verið lækkað eða fellt niður. Frumvarpið á að hvetja  almenning til að kaupa 

vistvænni bifreiðar og eldsneyti og er þetta ein af lykilaðgerðunum í aðgerðaráætlun í 

loftslagsmálum. Í aðgerðaráætluninni er gert ráð fyrir að hægt sé að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda frá samgöngum um 23% miðað við losun ársins 2008. 

(Umhverfisráðuneytið,2011) 

Markmiðið með  áætluninni  er að draga úr nettólosun gróðurhúsalofttegunda hér á 

landi svo stjórnvöld fái staðið við stefnu sína og skuldbindingar í loftslagsmálum.  

Lykilatriðin tíu eru eftirfarandi : 

 Innleiðing viðskiptakerfis með losunarheimildir. 

 Kolefnisgjald. 

 Breytt kerfi skatta og gjalda á bíla og eldsneyti. 

 Notkun ríkis og sveitarfélaga á sparneytnum og vistvænum ökutækjum. 

 Efling göngu, hjólreiða og almenningssamgangna sem valkosts í samgöngum. 

 Notkun lífeldsneytis á fiskiskipaflotanum. 

 Rafvæðing fiskimjölsverksmiðja. 

 Aukin skógrækt og landgræðsla. 

 Endurheimt votlendis. 

 Efldar rannsóknir og nýsköpun í loftslagsmálum. 

(Umhverfisráðuneytið,2011) 

Þann 18.mars 2011 kom fram í fréttum á pressan.is að starfshópur fimm ráðuneyta um 

bensín-olíugjald tók til starfa 17.mars 2011. Tilgangurinn með stofnun starfshópsins er 

að finna aðra orkugjafa en hefðbundið eldsneyti sem er orðið svo dýrt að hefur aldrei 

verið jafnþungur baggi á heimilum. Segir í fréttinni að samsetning hópsins sýni að 

áherslupunktarnir eru fleiri en verðmyndun á hefðbundnum orkugjöfum þótt hún verði 

skoðuð ofaní kjölinn.  

http://www.umhverfisraduneyti.is/media/PDF_skrar/Adgerdaaaetlun-i-loftslagsmalum.pdf
http://www.umhverfisraduneyti.is/media/PDF_skrar/Adgerdaaaetlun-i-loftslagsmalum.pdf
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Verkefnið snýst ekki síður um samgöngumál, umhverfismál og framleiðsu á nýjum 

orkugjöfum í stað bensíns og olíu, það er grænni orku. (Pressan, 2011) 

2.5 Notkun metans í heiminum 

 

Metan eldsneyti nýtur síaukinna vinsælda um allan heim og er notað á allar gerðir 

ökutækja hvort heldur um er að ræða fólksbíla, lögreglubíla, sjúkrabíla, sendibíla, 

sorphirðubíl, strætó eða önnur stærri samgöngutæki. Metan er einnig notað sem 

eldsneyti á báta, ferjur og skip og á ýmsar vélar í iðnaði og stóriðju . Í landsamgöngum er 

metan mest afgreitt sem lofttegund fyrir fólksbíla en metan í vökvaformi er einnig í 

mikilli sókn sem eldsneyti fyrir stærri ökutæki , vinnuvélar og skip. Einnig eru flugför 

farin að nýta metan eldsneyti svo segja má, að vélknúin samgöngutæki af öllum gerðum 

nýti eldsneytið í stórauknum mæli um allan heim enda er metanvæðingunni ætlað  

mikilvægt hlutverk við umhverfisvæn orkukerfisskipti vélknúinna samgöngtækja í 

heiminum á þessari öld. (Metan, Landssamgöngur, 2010 a) 

Metan á bifreiðar gengur undir ýmsum nöfnum í heiminum, en inniheldur þó 

nákvæmlega sömu sameindina: CH4. Munurinn á nafngiftunum liggur í uppruna annars 

vegar og geymsluforminu hins vegar: 

CNG stendur fyrir Compressed Natural Gas, það er sambærilegt því sem notað er 

hérlendis, nema að uppruni þess er í olíu- og/eða gaslindum. 

CBG stendur fyrir Compressed Bio Gas, það verður til við rotnun hvers kyns lífmassa, 

svo sem heimilissorps, mykju eða sláturúrgangs. Ísland er skv.  heimildum eina landið í 

heiminum sem notast eingöngu við lífrænt gas sem eldsneyti en annars staðar er slíkt í 

minnihluta. Notkun CBG og CNG á bifreiðar útheimtir nákvæmlega sama búnaðinn, þó 

hann sé yfirleitt auglýstur sem CNG búnaður v. útbreiðslu CNG í þeim löndum sem hann 

er framleiddur. 

LNG - Liquefied Natural Gas – hefur sama uppruna og CNG en í stað þess að geyma það 

við háan þrýsting (200-220 bar) er það kælt niður í ca. -160°C og verður fljótandi. Hver 

normalrúmmeter tekur þá aðeins 1/600 af því plássi sem hann gerir við staðalþrýsting. 

Þetta er venjulega gert til að auðvelda flutning á gasinu þar sem dreifikerfi er ekki að 
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skipta, en sjaldnar er metanið geymt í þessu formi í bifreið. Í þeim tilvikum þarf 

séreinangraða tanka og annars konar búnað á vélina. 

LBG - Liquefied Bio Gas - er nákvæmlega eins og LNG nema að það er upprunnið úr 

lífmassa, líkt og CBG. (Megas, 2010) 

Vísindamenn við háskólann í Lundi í Svíþjóð báru saman ýmsar tegundir lífræns 

bílaeldsneytis með tilliti til umhverfisáhrifa og komust að því að metangasið er best. 

Verst er repjuolía sem notuð er á díslivélar. Nýjir orkugjafar þurfa að vera  jafn 

umhverfismildir og hið heðfbundna eldsneyti er. Í rannsókna vísindamannana í Lundi 

eru öll umhverfisáhrif eldsneytistegundanna reiknuð inn í dæmið, allt frá upphafi til þess 

er orkan hefur skilað sér út í hjól bílsins, eða frá brunni til drifhjóls (Well to wheel). Ef 

rétt er staðið að framleiðslu á metangasinu þá eru umhverfisáhrif af brennslu þess í 

bílvélum alls ekki skaðleg umhverfinu að neinu leyti heldur þvert á móti. Ef menn hugsa 

sér einhverskonar umhverfisskaðastuðul fyrir eldsneytisbruna og að enginn skaði verði 

ef stuðullinn stendur í hundrað. Því lægra tala undir hundraðinu táknar þá þess meiri 

umhverfisskaða og því hærri tala yfir hundraðinu táknar að sama skapi jákvæðari 

umhverfisáhrif. Því má segja að það bæti umhverfið að keyra á metangasinu því að þessi 

stuðull getur þá farið í 148. Neðst á þessum umhverfisáhrifalista ný-eldsneytisins hafnar 

repjuolían (RME) með umhverfisskaðastuðulinn 68. Etanólið er lítilsháttar skárra en 

stuðultala þess er 71. (bifreiðaeigenda, 2011) 
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3.0 Metan á Íslandi 

 

Haustið 1994 ákvað stjórn SORPU bs. að verja fjármunum til rannsókna á 

metangasmyndun í urðunarstaðnum í Álfsnesi. Sérstaklega var áhugi á því að kanna 

hvort böggun á sorpi og íslenskar verðurfarsaðstæður hefðu önnur áhrif á gasmyndun 

en erlendar. Iðntæknistofnun sá um framkvæmd rannsóknanna auk þess sem samráð 

var haft við sænska ráðgjafafyrirtækið VBB / VIAK en það fyrirtæki hefur verið leiðandi í 

hönnun gassöfnunarkerfa úr sorphaugum um árabil. Niðurstöður rannsókna 

Iðntæknistofnunar lágu fyrir síðla árs 1995 og sýndu að metangasframleiðsla í haugnum 

er sambærileg við erlenda urðunarstaði og að ekki varð séð að urðunaraðferðin hefði 

þar nein áhrif og ekki varð heldur séð að veðurfar hefði áhrif á metangasmyndunina. 

(Halldórsson & Einarsson, 2001) 

 

Árið 1996 ákvað stjórn Sorpu að hefja söfnun á hauggasi á urðunarstað fyrirtækisins í 

Álfsnesi í Reykjavík þar sem veruleg gróðurhúsaáhrif hljótast af óheftu útstreymi 

hauggass. Í fyrstu var gasið brennt og við það minnkuðu gróðurhúsaáhrif frá 

urðunarstaðnum nærri tuttugu falt. Mikil orka er falin í hauggasinu og því var fljótlega 

ákveðið að nýta metanið úr því sem eldsneyti á ökutæki. Í kjölfarið, 20. ágúst 1999, var 

Metan hf. stofnað með það fyrir augum að framleiða vistvænan innlendan orkugjafa úr 

rotnandi lífrænum  úrgangsefnum. Stofnendur Metans hf. voru Sorpeyðing 

höfuðborgarsvæðisins bs. og Aflvaki hf. en núverandi eigendur eru Sorpa bs, 

Nýsköpunarsjóður, N1 hf. og Orkuveita Reykjavíkur. Aðalástæða stofnunar félagsins var 

að samkvæmt starfsleyfi Sorpu ber fyrirtækinu að safna hauggasi, sem myndast við 

rotnun lífrænna úrgangsefna á urðunarstað fyrirtækisins í Álfsnesi og eftir fremsta 

megni að nýta það. Til að uppfylla þá skyldu var Metan hf. stofnað. Tilgangur félagsins er 

dreifing og sala á metani og framleiðsla orku úr metani, þróun á umhverfisvænum 

orkugjöfum og önnur skyld starfsemi. (saga, lands og saga, 2011) 

 

Metanorka var stofnað haustið 2010 af Íslenska gámafélaginu. Íslenska gámafélagið á og 

rekur fyrirtækið Metanbíll ehf sem var stofnað árið 2008 en það er í eigu 

Vélamiðstöðvarinnar sem  Íslenska gámafélagið á og rekur. Metanorka ehf  er 

dótturfélag Íslenska gámafélagsins.   

 



14 
 

Metanorka ehf hefur sótt um leyfi til að kaupa á kostnaðarverði gas í heildsölu beint úr 

framleiðslustöðinni á Álfsnesi. Fyrirtækið ætlar sér að setja gasið á sérstaka gáma og 

flytja þá á afgreiðslustöðvarnar. Metanorka hefur sótt um lóð fyrir fjölorkustöð bæði hjá 

Reykjavíkurborg og í Kópavogi, auk þess að vinna að uppsetningu slíkrar stöðvar á 

Reykjanesi í samstarfi við Orku- og tækniskóla Keilis. Þegar eru tvær afgreiðslustöðvar 

tilbúnar til uppsetningar. Þá hefur Metanorka ehf jafnframt óskað eftir samstarfi við 

Akureyrarbæ um vinnslu á metani úr sorphaugunum þar með það fyrir augum að gefa 

Eyfirðingum líka kost á að keyra á metangasi. (Visir, 2010) 

 

Landbúnaðarháskóli Íslands (LbhÍ), í samvinnu við VGK hönnun, Metan hf. og Sorpu bs 

stendur að verkefni sem hefur það að markmiði að efla grunnþekkingu á nýtingu lífræns 

úrgangs til metanframleiðslu. Einn liður þessa verkefnis felst í að rannsaka möguleikana 

hér á landi til þess að framleiða metan úr kúaskít í þéttbýlum landbúnaðarhéruðum eins 

og í Eyjafirði. Miðlægar hauggasvirkjanir þar sem búfjáráburður er grunnhráefnið, hafa 

víða rutt sér til rúms í nágrannalöndunum. Þessar virkjanir teljast umhverfisvænar og 

eru flokkaðar sem „koldíoxíðhlutlausar“. Það er því vel þekkt að hægt sé að framleiða 

metan úr kúaskít en hins vegar þarf rannsóknir til að meta hvort það sé hagkvæmt við 

íslenskar aðstæður. Rekstrarskilyrðin fyrir slíkar virkjanir eru háðar aðgengilegu magni 

og gæðum (metanhæfni) búfjáráburðarins, flutningavegalengdum og markaði fyrir 

afurðirnar í nærumhverfinu. (saga, Krafturinn í kúaskítnum , 2011) 
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3.1 Notkun metans á Íslandi í dag 

 

Á Íslandi eru í dag 233 metanbílar skráðir hjá Umferðarstofu og samkvæmt orkustofnun 

var sala á metani árið 2007, 237 tonn (sjá viðauka 2) og má áætla að salan sé í dag um  

 

 
           Tafla 1 Skráðar metanbifreiðar hjá Umferðarstofu 

 
460 tonn miðað við aukna metanbílaeign.   

Í töflu eitt má sjá fjölgun metanbifreiða frá upphafi  og þar sést að fjölgun hefur verið 

mismikil á milli ára.  Í byrjun virðist metanbílavæðingin hafa farið vel af stað en svo 

gerist lítið á árunum 2002 til 2006.  Fjölgunin var mikil árið 2007 og árið 2008. 

Samanlögð metanbíla eign á þessum árum var þá komin uppí  157 metanbifreiðar.  Á 

síðustu tveimur árum eða 2009 – 2010 hefur metanbifreiðum fjölgað um 76 bifreiðar.  

Fjölgunin er mest í metan/bensín bifreiðum á þesum tveimur árum eða 56 bifreiðar. 

  

Það er allt að 46% ódýrara að aka á metaneldsneyti en á bensíni. Þeir bílar sem hafa 

skipt yfir í metanbúnað greiða lægri bifreiðagjöld eða rúmar tíuþúsund krónur á ári.  

Bifreiðar sem eru yngri en sex ára fá 20% endurgreitt af breytingarkostnaði eða  allt að 

100.000 krónum.   

Þegar breyta á bensínbifreið í metanbifreið þarf að koma gaskút einum eða fleirum fyrir 

í bílnum. Þumalputtareglan er að það þarf álíka mikið pláss fyrir gas eins og bensín. 

Að koma gaskútnum fyrir er oft stærsti höfuðverkurinn en er í raun alltaf bara spurning 

um að velja stað.  
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Svo þarf búnað til að koma gasinu inn á vélina. Sá búnaður kostar nokkur hundruð 

þúsund, en er  mismunandi dýr eftir því hversu margir strokkar eru í vélinni. Einnig þarf 

að borga fyrir vinnuna við að koma búnaðinum fyrir í bílnum. (Svipan, 2009) 

 

Í dag eru þrjú verkstæði sem sjá um að breyta bensín bifreiðum í metan bifreiðar, það 

eru Vélamiðstöðin, Einn grænn og Megas.     

Ferlið við að breyta  bensínbifreið yfir í bensín/metanbifreið  hefst þegar byrjað er á að 

setja spíss sem sér um flæði metans inná soggrein og fer stærð eftir kw mótors.  Því næst 

er rail sem sér um að dreifa réttri blöndu inná cynlender í bílnum.  Þrýstiminnkari sér 

um að minnka þrýstinginn inná rail og stjórnast það af hita innan við 60 gráður. Því næst 

er komið fyrir stjórnboxi sem sér um rafeindarboðin við búnaðinn og sér um lokun 

innstreymi metansins. Rofi er staðsettur í mælaborði en þar sést hvort ekið er um á 

metani eða bensíni. Kostnaðurinn við breytinguna er 400 þúsund til 500 þúsund krónur 

og fer eftir fjölda tanka sem settir eru í bílinn. (grænn, Ísetning, 2011) 

Metantankar þykja öruggari en bensíntankar þar sem þeir eru gerðir úr sterkara efni. 

Allur annar öryggisbúnaður er eins í metan bílum og bensín / dísilbílum og því enginn 

munur þar á.  Af metani stafar minni eldhætta en af bensíni en oft gætir misskilnings um 

að metan sé hættulegra en bensín  en eins og sjá má á eftirtöldum atriðum frá heimasíðu 

metan.is  þá er metan miklu hættuminna  : 

 Metan eldsneyti er skaðlaus loftegund við innöndun og snertingu en loftegundir frá 

bensíni og dísilolíu eru mjög hættulegar og geta valdið dauða.  

 Metan eldsneyti hefur engin skaðleg áhrif á jarðveg eða nærumhverfi ef það losnar 

út í umhverfið frá ökutæki en bensín og dísilolía getur valdið miklum skaða.  

 Metan er eðlislétt lofttegund, ~ 0,717 kg/m3,  mun eðlisléttari en andrúmsloftið , ~ 

1,216 kg/m3 og stígur hratt upp í opnu rými - bensín og dísilolía lekur niður og 

gufar upp og skapar þannig mun meiri hættu.  

 Metan er lyktarlaus lofttegund og skaðlaust lyktarefni sett út í eldsneytið svo unnt 

sé að greina ef um leka er að ræða.  

 Við afgreiðslu á metan eldsneyti skapast minni hætta vegna elds en ef um bensín 

eða dísilolíu er að ræða.  
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 Metan hefur hátt sjálfkveikimark (hátt hitastig sjálftendrunar) (~450°C) og mun 

hærra en bensín (~300°C) og dísilolía (~230°C). *   

 Metan er stöðugt efnasamband og í opnu rými skapast ekki eldhætta af metani 

ef efnastyrkur þess er undir 4,9%. Eldhætta skapast hins vegar vegna bensíns við 

hlutfallið 1,4% og 0,6% ef um dísilolíu er að ræða.  

 Metan er 125-130 oktan eldsneyti, en oktantalan gefur vísbendingu um 

áreiðanleika eldsneytisins. Metan eldsneytisgeymar eru úr stáli og mun 

rammgerðari en bensíngeymar sem algengt eru úr plasti. 

 Hámarks hitastig metans við bruna er um 1884 °C, lægra en bensín (~1977°C) og 

dísilolía ( ~2054°C). (Metan, Öryggi metans, 2010 b)   

 

Bílar sem brenna metani eru hljóðlátari og mýkri en hefðbundnar bílvélar . 

Metanbifreiðar eru undanþegnar vörugjöldum og þær fá frítt í bílastæði í Reykjavík eða 

allt að 90 mínútum. 

 

Áætlað er að nægjanlegt gas geti fengist á hverju ári úr Álfsnesi til að fullnægja þörfum 

4.000 smærri ökutækja. Sorpa hefur leyfi til að urða í Álfsnesi til ársins 2014 en jafnvel 

þó hætt verði að urða árið 2014 má búast við að hægt verði að framleiða gas úr 

haugnum til a.m.k. ársins 2035.  Það mætti einnig framleiða metan í verkmsiðjum þar 

sem  hauggasið í Álfsnesi er tekið sem aukaafurð. Framleiða mætti metan í verksmiðjum 

til að ná fram meiri nýtni og nota til þess nánast hvaða lífræna úrgang sem er. Flestir  

bifreiðaframleiðendur hafa nú á boðstólum eina eða fleiri tegundir fjölorkubíla. Í þeim 

eru venjulegar bensínvélar sem breytt er smávægilega svo þær geti einnig brennt 

metani.  Einnig eru fáanlegar bifreiðar sem ganga eingöngu fyrir metani. 

 

Þegar íslenskt metan kom fyrst á markað hérlendis árið 2000 var það um 30% ódýrara 

en bensín. Munurinn hefur síðan aukist og árið 2010  var metan um 55% ódýrari 

orkukostur en  bensín. (Björnsson, 2010) 

 

Á g1.is er reiknivél þar sem hægt er að reikna út muninn á metanknúinni bifreið og 

bensínknúinni bifreið.  Myndin hér fyrir neðan sýnir Wolkswagen Caddy beinskiptan 
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með 1600 vél. Forsendurnar eru að bensínverð sé 230 kr á líterinn og að verð á metani 

sé 120 kr m3 og eknir séu 30.000 km á ári. (grænn, Ísetning, 2011) 

 

 

Mynd 3 Útreiknaður mismunur á útblæstri og eldsneytisnotkun bensín- og metanbifreiða -reiknivél hýst á vef    
orkusetur.is   

 

Útfrá þessu má sjá að mikill munur er á mengun frá bensín og metanbílum eða 4,50 tonn 

á ári og að eldsneytiskostnaðurinn lækkar um 52% ef skipt er yfir í metanbíl. 

Samkvæmt úttekt Einars Vilhjálmssonar hjá Metan hf.  á Caddy life metan/bensínbíl er 

drægi bílsins á metani 420 km og þá tæki bensín við og gæti bifreiðin þá ekið 180 km á 

bensíninu, er þá drægi bifreiðarinnar alls um 600 km á fullum eldsneytisbirgðum.  

 

Samkvæmt skrifstofustjóra hjá umhverfis- og samgöngusviði borgarinnar  stendur til að 

nýta sem mest metan úr þeim lífræna úrgangi sem fellur til hjá borgarbúum. Búið er að 

vinna svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs. Samkvæmt henni er ætlunin að auka  

endurvinnslu eins og hægt er, þar sem það er hagkvæmt út frá bæði fjárhagslegum og 

umhverfislegum sjónarmiðum. Framleiðsla á metangasi kemur þar á eftir. Við gerð 

áætlunarinnar leiddi skoðun á mismunandi höndlun úrgangs í ljós að brennsla er ekki 

hagkvæmur kostur. Það mun því í auknum mæli vera framleitt metangas. Hann tekur 

fram að metanvinnslan á Álfsnesi muni uppfylla þarfir borgarbúa næstu árin en þrátt 

fyrir það sé stefnt að því að framleiða metangas með mun markvissari hætti í 

framtíðinni. (Fréttablaðið, 2010) 
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Ef litið er til töflu nr. tvö yfir  nýskráningu metanbifreiða frá árinu 2000 kemur fram að  

flestar nýskráðar metanbifreiðar voru á árinu 2007 og 2008 eða 82 nýskráðra 

metanbifreiða.   Samkvæmt töflu nr. tvö má sjá að það fjölgar  bifreiðum sem ganga bæði 

fyrir metani og bensíni og má það rekja til þess að fleiri láta nú breyta bifreiðum sínum í 

metanbifreiðar heldur en að kaupa nýja bifreið sem gengur eingöngu fyrir metani. 

 
Tafla 2 Skráðir metanbifreiða eigendur á Íslandi 2000 -2010 

 

3.2 Skattar og gjöld  

 

Verðmunur á 95 oktana bensíni og metani er mikill, ef skoðuð er þróun á bensínverði 

miðað við verð á metani frá árinu 2008 má sjá að verð á 95 oktana bensíni hefur alltaf 

verið um helmingi  hærra en verð á metani. 

 

Mynd 4 Þróun á verði 95 oktana bensíni og metani 2008 – 2011 (Hagstofan, 2011) 
 

Það er einnig mikil munur á sköttum og gjöldum á metanknúnum bifreiðum og 

bensínknúnum bifreiðum.  Alþingi hefur leytast við að gera gjöld og skatta af 

metanknúnum ökutækjum viðráðanlegri fyrir neytendur til að halda verði metans lágu 

og stuðla að notkunn umhverfisvænni orkugjafa.  Skýrsluhöfundur tók saman skatta og  
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gjöld af metanknúnum bifreiðum og bensínknúnum bifreiðum og bar það saman eins og 

sést í eftirfarandi töflu: 

 
Tafla 3 Skattar og gjöld á eldsneyti. 

 

Fyrir hvern líter af bensíni er vörugjald sem er föst upphæð 23.86 kr. og einnig sérstakt 

vörugjald sem er 38,55 kr. eða samtals 62,41 kr. Sérstaka vörugjaldið  er eyrnamerkt  

Vegagerðinni fyrir viðhald vega  á meðan almenna vörugjaldið er hluti af skatttekjum 

ríkisins. Útblásturs skattur er föst upphæð 3,80 kr. fyrir hvern líter af bensíni. Bæði 

útblásturs skattur og vörugjald var hækkað í janúar 2011. (Lög um vörugjald af 

ökutækjum, eldsneyti o.fl. nr. 29, 1993) 

 

Fyrir hvern Nm3 af metani er einungis greiddur virðisaukaskattur.  

Verð á metani í samanburði við einn líter af bensíni er 46% af verði bensíns. Af heildar 

virði metans eru skattar 20 % á meðan hlutfall skatta og gjalda af bensínverði er 48,70% 

Ef teknir eru frá skattar af bæði bensíni og metan þá er metan enn ódýrara eða sem 

nemur  30,46 krónum á líterinn. (Lög um virðisaukaskatt nr. 50 -, 1988) 

Ef bensín/olíu knúinni bifreið er breytt yfir í metanbifreið er  hægt að fá niðurfelld 

vörugjöld af bifreiðinni ef hún er yngri en sex ára samkvæmt lögum frá Alþingi sem tóku 

gildi 1.janúar 2011.  

Sjá úrdrátt úr lögunum hér fyrir neðan (Lög um breyting á lögum nr. 29/1993, 2010): 

Samkvæmt lögum um breytingu á ýmsum  lagaákvæðum um skatta og gjöld sem var 

samþykkt á Alþingi 18.desember 2010  fá þeir sem hafa breytt ökutæki sínu þannig að  
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það nýti metan í stað bensíns eða dísilolíu og skráð breytinguna hjá Umferðarstofu 20%  

af kostnaði við breytinguna  endurgreidda en þó ekki hærri en 100.000 kr . Ökutækið 

verður að vera yngra en sex ára við breytingu, miðað við framleiðsluár og útbúið að  

lágmarki 78 lítra metangeymi.  Þessi heimild tekur til 1.000 ökutækja. Eigendur 

ökutækja sem breytt hefur verið til að nýta metan í stað bensíns eða dísilolíu fyrir 

gildistöku ákvæðisins geta jafnframt sótt um endurgreiðslu vörugjalda. Þetta ákvæði tók 

gildi frá og með 1.janúar 2011. 

 

3.3 Metan notað í iðnaði 

Á Íslandi hefur metan ekki mikið verið notað í iðnaði en tvö fyrirtæki hafa notað metan 

með góðum árangri en það eru Múli Bílréttingar og sprautun og Borgarplast hf. 

Múli Bílréttingar og sprautun hefur notað metan í stað kolasíu við að þurka nýmáluð 

ökutæki frá árinu 2004 og hefur það verkefni gengið vel. Á vinnustaðnum er einungis 

notast við innlenda orku þar sem íslenska metanið leysir af hólmi innflutt eldsneyti sem 

annars er notað við sambærileg störf. (Metan, Iðnaður og fleira, 2010 c) 

 

Árið 2002 hófu Borgarplast hf. og Metan hf. í sameiningu tilraun með notkun metans úr 

sorphaugnum í Álfsnesi í iðnaði. Verkefnið var styrkt af Orkusjóði og „Átaki til 

atvinnusköpunar“. Tilraunin fólst í að hreinsa hauggas, flytja það úr Álfsnesi í 

verksmiðju Borgarplasts hf. á Seltjarnarnesi og nota í stað olíu á einn ofn 

verksmiðjunnar. Tilgangurinn með verkefninu var margþættur, m.a. að kanna áhrif á 

vinnuumhverfi starfsmanna, hugsanleg áhrif á framleiðsluvörur og hvort grundvöllur 

væri fyrir lagningu leiðslu úr Álfsnesi út á Seltjarnarnes. Þeim sem stóðu að þessu 

verkefni er ekki kunnugt um að metan, sem upprunið er á sorphaugum, hafi verið reynt 

til slíkra nota áður. (Metan, Iðnaður og fleira, 2010 c) 

Orkuveita Reykjavíkur og Metan hf  hafa sett upp orkuver sem er knúið metangasi. 

Orkuverið var tekið í notkun í janúar 2003.  Orkuverið er með aflgetu um 840 kW, en 

áætluð framleiðsa á ári eru um 4,3 GWh.  Raforkan er framleidd með því að knýja áfram 

gasvél sem gengur fyrir  hauggasi. Gas sem hefur ekki verið nýtt á bifreiðar hefur verið  

http://www.muli.is/Verkstaedid/
http://www.borgarplast.is/
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brennt í brennara og síðan sleppt útí andrúmsloftið til að minnka gróðurhúsaáhrif, en 

núna er það notað í verkefni Orkuveitu Reykjavíkur og Metan hf.   Afgasið sem myndast 

við bruna í gasvélinni er umhverfisvænni og hreinna en við bruna í brennara. Gasvélin er 

einnig knýjanleg með olíu og nýtist hún þá sem vararafstöð á svæði Orkuveitunnar. 

Kostnaður við raforkuframleiðslu á þennan hátt er eilítið hærri en við hefðbundna 

virkjun, en Orkuveita Reykjavíkur er með stefnu í umhverfismálum þar sem gert er ráð 

fyrir endurnýtanlegum orkugjöfum og samræmist þetta þeirri stefnu. (Metan, 

Samstarfsverkefni, 2010 d) 

Í fréttum RÚV þann 04.04.2011 kemur fram að byrjað er að bora eftir metangasi í 

sorphaugunum í Glerárdal ofan við Akureyri.  Vonast er til að hægt sé að nota 1,5 

milljónir rúmetra af gasi fram til ársins 2037. Með borununum er verið að staðfesta 

hversu mikið magn má áætla að sé í haugnum.  Til er rammasamningur á milli 

Akureyrarbæjar og Strokks til ársins 2012  um möguleikann að nýta metangasið á 

svæðinu til að reysa koltrefjaverksmiðju. (RUV, 2011) 

 

3.5 Þróun metangasnotkunar í heiminum 

 

Mikil aukning hefur verið í notkun á náttúrulegu gasi í heiminum og er talið að notkunin 

muni aukast jafnt og þétt.   

 
Mynd 5 Neysla á náttúrulegu gasi eftir löndum. (E.Doman, 2005) 

 

Samkvæmt spá frá International Energy Outlokk 2005  ( sjá mynd nr 5 ) er áætlað að aukning á   



23 
 

notkun á náttúrulegu gasi muni aukast úr 70,2  trilljón cubic feta í 105.4 trillion cubic 

feta á árinum 2002 til 2025 hjá vestrænum löndum en einnig verður talsverð aukning í 

Asíu og Mið austur löndum. (E.Doman, 2005) 

Ef litið er á aukninguna í heiminum útfrá prósentu aukningu og tegund orkugjafa má sjá 

að náttúrurlegt gas eykst  um 25% frá árinu 2005 til 2025 eða í svipuðu magni og kol  á 

meðan olía eykst u m 38%. (sjá mynd nr 6) 

 

Mynd 6 Neysla á orkugjöfum eftir eldsneytistegund. (E.Doman, 2005) 

Samgöngutækjum sem geta nýtt sér metan eldsneyti munu fjölga sér hratt í heiminum 

eða eins og kynnt hefur verið í skýrslu frá markaðsrannsókna- og ráðgjafafyrirtækinu 

Pike Research.  Þar er fjallað um þróun metanvæðingar í heiminum sem vísar til mikillar 

aukningar á notkun ökutækja sem eru knúin metani.  

Fram kemur að árið 2008 voru um 9,7milljónir ökutækja í heiminum sem nýttu metan 

eldsneyti.  Samkvæmt skýrslunni er því spáð að fjöldi ökutækja verði yfir 17 milljónir á 

árinu 2015 og jafnframt að sala nýrra ökutækja sem nýta metan eldsneyti fara þá í fyrsta 

skipti yfir 3 milljónir á ári. Hraði orkuskipta verður mismunandi eftir löndum og 

uppbygging dreifikerfis ráða mestu um hvernig til tekst.  

Að sögn Dave Hurst, markaðssérfræðings Pike Research, hafa stjórnvöld, fyrirtæki og 

einstaklingar í auknum mæli gert sér grein fyrir hinum mikla ávinningi 

metanvæðingarinnar og fyrirsjáanleg mikil aukning á eftirspurn eftir ökutækjum sem 

nýtt geta metan eldsneyti. Dave áréttar að á þeim svæðum sem metanvæðingin hefur  
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gengið hraðast fyrir sig hefur verð á metan eldsneyti verið hagfellt, dreifikerfið í 

markvissum vexti og stjórnvöld skapað fjárhagslegan hvata til kaupa á ökutækjum sem 

nýtt geta metan eldsneyti. Og jafnframt skapað hvata til að hraða uppbyggingar á 

dreifikerfi. Sala á ökutækjum sem nýtt geta metan var hvað mest í Pakistan, Argentínu, 

Brasilíu, Íran og Indlandi á árinu 2009, að sögn Dave, en næstu 5 árin gerir hann ráð fyrir 

að salan verði blómlegust í Canada, Indlandi og Bandaríkjunum.  

(Metan, Landssamgöngur, 2010 a) 
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4.0 Viðhorfskönnun 

 

Notast var við megindlega aðferðarfræði (e. quantitative method).  Í megindlegri 

aðferðafræði eru notaðar vísindalegar aðferðir til þess að skoða félagslegan veruleika. 

Unnið er með tölur, þar sem hægt er að mæla og telja svör. Kostir megindlegrar 

aðferðafræði eru þeir að hægt er að safna upplýsingum um stóran hóp á stuttum tíma. 

(Davíðsdóttir, 2003) Í rannsókninni var unnið með megindlegar aðferðir þar sem 

spurningakönnun var lögð fyrir ákveðin hóp einstaklinga og fyrirtækja. 

Spurningalistinn innihélt 17 spurningar (sjá fylgiskjal 1). Reynt var eftir fremsta 

megni að hafa uppsetningu spurningalistans einfalda og skýra, svo þáttakendur í 

rannsókninni ættu eins auðvelt með að svara og hægt væri.  

 

4.1 Gagnaöflun og úrvinnsla 

Í upphafi var ákveðið að rannsóknin yrði megindleg rannsókn og að þýðið yrði skráðir 

metanbíla eigendur á Íslandi. Haft var samband við Umferðarstofu sem lét í té lista yfir 

alla skráða metanbílaeigendur á Íslandi eða skrá yfir 233 einstaklinga og fyrirtæki. Þar 

sem ekki var hægt að nálgast netföng skráðra metanbíla eigenda var ákveðið að gera 

símakönnun. Símakönnunin var gerð á tímabilinu 1.03.2011 til 15.03.2011. 

 

Niðurstöður könnunarinnar voru slegnar inní excel og síðan unnið með úrlausnir útfrá 

frumbreytum og fylgibreytum.  Frumbreyta er sú breyta sem veldur áhrifum eða sú 

breyta sem talin er hafa áhrif á aðra breytu. Í rannsókninni voru notaðar tvær 

frumbreytur: fæðingarár og búseta. Fylgibreyta er síðan sú breyta sem verður fyrir 

áhrifum, fylgir frumbreytunni. Hún lýsir hegðun á tilteknum hópi sem afleiðingu af 

frumbreytunni. Fylgibreyturnar sem skoðaðar voru sérstaklega voru:  ánægja,  viðhald, 

aðgengi og framtíðarorkugjafar. Fenginn var listi frá Umferðarstofu yfir alla skráða 

eigendur metanbifreiða á Íslandi. Farið var yfir listann og fundin símanúmer þeirra sem 

skráðir voru á listanum frá Umferðarstofu.  Hringt var í eigendur metanbifreiða á Íslandi 

á tímabilinu 1.03.2011 til 15.03.2011. Þegar lokið hafði verið að hringja út í alla þá sem 

voru á listanum voru niðurstöðurnar slegnar inní excel og unnið úr könnuninni útfrá 

frumbreytunum og fylgibreytunum. 
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4.2 Þáttaka – svörun 

 

Þegar búið var að taka út af listanum frá Umferðarstofu þá sem áttu fleiri en eina 

metanbifreið stóðu eftir 155 einstaklingar sem skráðir eru fyrir metanbifreiðum. 

 

Mynd 7 Svörun í könnuninni 
  

Af þeim 155 var 30% sem ekki var með símanúmer á skrá.  Þeir sem svöruðu ekki þegar 

hringt var voru 12% og því var heildar svörunin úr könnuninni  58% eða 89 svarendur. 

 
Mynd 8 Kynjahlutfall skráðra metanbílaeigenda 

 

Ef litið er á kynjaskiptingu þeirra einstaklinga sem skráðir eru fyrir metanbifreiðum  

kemur í ljós að 70 % af þeim eru karlar á móti 30% kvenna. 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og þær kynntar.  Hver 

spurning verður skýrð á myndrænan og lýsandi hátt. 
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Til að greina sum svörin betur hafa verið framkvæmdar krosskeyrslur á þeim 

spurningum sem við á.  Með krosskeyrslum er átt við að svör úr einni spurningu eru 

borin saman við aðra spurningu. 

4.3 Könnunin 

 

Spurning 1.  

Spurning eitt var um fæðingarár svarenda. 

 

Mynd 9 Hvaða ár ertu fædd/ur ? 

 

Spurt var um fæðingarár í könnuninni og kom þar fram að í dag eru það helst fólk fætt á 

árunum 1960 – 1969 sem ekur um á metanknúnum bifreiðum eða 30%, þar á eftir kom 

fólk fætt á árunum 1970-1979 eða 21%.  Ef teknir eru saman þessir hópar sést að rúmur  

helmingur af svarendum eða 51% er á aldursbilinu 1960-1979.  Þeir sem eru fæddir 

1930 – 1939 eru 5% svarenda ,  1940-1949 eru 16% svarenda, 1950-1959 eru 17% 

svarenda , 1980-1989 eru 10% svarenda og þeir sem eru fæddir 1990-1994 eru 1% 

svarenda. 
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Spurning 2. 

Spurt var um búsetu í spurningu tvö. 

 

 

Mynd 10 Eigendur metanbifreiða eftir póstnúmerum. 

 

Þeir sem tóku þátt í könnuninni voru flestir skráðir á Reykjavíkursvæðinu enda flestir 

skráðir metanbílaeigendur með búsetu þar. Þeir sem eru skráðir í Reykjavík eru 44% 

svarenda, þeir sem búa á svæðunum Kópavogur,Hafnafjörður, Seltjarananes, Álftanes og 

Mosfellsbær eru 39% svarenda og þeir sem búa út á landsbyggðinni eru 17% svarenda.   

Ef þeir sem eru búsettir á Reykjanessvæðinu (Keflavík,Grindavík,Sandgerði) eru teknir 

út, þá eru 11% sem aka um á metanbifreiðum búsettir á landsbyggðinni. Það er áberandi 

að mjög margir metanbílaeigendur eru búsettir í Hafnarfirði,  póstnúmer  220 og 221 

þar sem ein af tveimur metan afgreiðslutstöðum landsins er staðsett.  
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Spurning 3. 

 Spurning þrjú var um  hversu lengi svarendur hefðu átt/notað metanbifreið. 

 

 
Mynd 11 versu lengi hefurðu notað /átt metanbifreið ? 

 

Þegar spurt var hversu lengi hefurðu notað/átt metanbifreið kom í ljós að flestir 

svarenda höfðu átt bifreiðana í 4 ár eða meira eða 46%, þeir sem höfðu átt 

metanbifreiðina í 2-3 ár voru 21% svarenda og þeir sem höfðu átt bifreiðina í 0-1 ár 

voru 33% svarenda.  

 
 
Spurning 4. 

Í spurning fjögur var spurt um afhverju svarendur hefðu valið metanbifreið í stað 

annarra bifreiðar . Hér voru nokkrir valmöguleikar sem svarendur gátu valið á milli eða 

hvort ástæðan væri að metanbifreiðin væri sparneytnari, eldsneytið væri ódýrara, 

umhverfisvænni, allir ofangreindir valmöguleikar eða annað.  

Þegar spurt var afhverju viðkomandi hefði valið metanbifreið kom í ljós að flestir völdu 

metanbifreið vegna allra  valmöguleikanna eða 48% svarenda, þeir sem völdu 

metanbifreið afþví að hún væri sparneytnari voru 14% svarenda, 25% svarenda valdi  

metanbifreið því hún væri knúin ódýrara eldsneyti¸10% svarenda afþví að hún væri 

umhverfisvænni og 3% svarenda svaraði annað.  Það sem kom skýrsluhöfundi mest á 

óvart hér var hversu fáir tóku fram að umhverfisáhrifin hefðu haft aðal áhrifin á val á 

metanbifreið.  Mjög margir nefndu ódýrara eldsneyti og kemur það ekki á óvart þar sem 

bensín og dísel verð hefur hækkað mikið á undanförnum mánuðum.  
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Nokkrir af viðmælendunum tóku fram að þeir vissu ekki hversu sparneytnari 

metanbifreiðin væri því þeir hefðu ekki mælieininguna á mót við bensín.  Einn 

viðmælenda kom með þá hugmynd að hafa verð á líter, sýnilegt á afgreiðslustöðvum 

metans. 

 
 

Mynd 12 Af hverju valdirðu metanbifreið í stað annarra tegunda bifreiða ? 
 

Ef tekið er út valið „allir valmöguleikar“ og „annað“ vekur það athlygli að 25% segja að 

aðal ástæða fyrir vali á metanbifreið er ódýrara eldsneyti.  14% svarenda segja  

 
Mynd 13  Af hverju valdirðu metanbifreið í stað annarra bifreiðar?  Færri valmöguleikar. 

sparneytnari á meðan einungis 10% taka fram umhverfisvænni. Sjá mynd 12. 

Spurning 5. 

Spurt var hvort metanbifreiðin eyddi minna eldsneyti en sambærileg bifreið. 
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Mynd 14 Eyðir metanbifreiðin minna eldsneyti en bensínbifreið ? 

 

Lögð var fyrir spurningin hvort metanbifreiðin eyddi jafn miklu eldsneyti og 

bensínbifreið.  Þeir sem svöruðu játandi voru 71% svarenda en þeir sem svöruðu 

neitandi voru 18%.  Nokkrir svarenda vissu ekki hvort metanbifreiðin eyddi minna 

eldsneyti þar sem annaðhvort þeir höfðu einungis átt metanbifreið eða höfðu ekki 

kunnáttuna að reikna út muninn vegna mismunandi mælikvarða á metani og bensíni.  

 

Spurning 6. 

Spurning sex fjallaði um hvort metanbifreiðin væri jafn kraftmikil og bensínbifreið. 

 

Mynd 15 Er metanbifreiðin þín jafn kraftmikil og bensínbifreið ? 
 

Þegar spurt var hvort metanbifreiðin væri jafn kraftmikil og bensínbifreið kom í ljós að 

63% svarenda töldu bifreiðina vera jafn kraftmikla á meðan 25% svöruðu neitandi. Þeir 
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sem svöruðu vissu ekki eða 12% sögðu ástæðuna vera þá að þeir  hefðu eingöngu átt 

metanbíl eða að þeir gerðu sér ekki grein fyrir mismuninum á kraftinum þar sem 

bifreiðin væri eingöngu notuð innanbæjar í styttri ferðir.  

 
 

Spurning 7. 

Spurt var í spurningu sjö hvort svarendur væru á tvíorkubíl sem gengur bæði fyrir 

metani og bensíni. 

 

 

Mynd 16 Ertu á tvíorkubíl sem gengur bæði fyrir metani og bensíni ? 
 

Þegar spurt var hvort  metanbifreiðin gengi bæði fyrir metan og bensíni svöruðu 94% 

svarenda já á meðan 6% svarenda svöruðu nei.  Þar sem allar metanbifreiðar eru einnig 

knúnar fyrir bensíni þar sem þær þurfa að hafa bensín til að starta sér upp og skipta 

síðan yfir í metanið telur skýrsluhöfundur að þarna gæti verið um miskilning svarenda 

að ræða. 
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Spurning 8. 

Spurning átta fjallaði um  það hvort bíllinn yki eyðslu þegar skipt væri úr metani yfir í 

bensín þegar metanið klárast af bifreiðinni og hún þarf að skipta yfir í bensín. 

 

 

Mynd 17 Telurðu  að bíllinn auki eyðslu þegar hann skiptir yfir í bensín ? 

 

Skiptar skoðanir voru á því hvort neytandinn finndi fyrir breytingu á eyðslu og svöruðu 

44% nei á meðan 41% svaraði játandi, 15% svarenda vissi ekki hvort það væri munur. 

Skýrsluhöfundur dregur þá ályktun af þessari svörun að það geri sér ekki allir grein fyrir 

útreikningum á muni metans og bensíns.  Sýnist skýrsluhöfundi að það megi kynna 

þennan mun miklu betur fyrir núverandi og væntanlegum eigendum metanbifreiða. 

 

Spurning 9. 
 

Spurning níu var um hvort viðhald bifreiðinnar hefði aukist miðað við bensínbifreið. 

 

Mynd 18 Hefur viðhald bifreiðarinnar aukist eftir að þú skiptir yfir í metan ? 
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Þegar spurt var hvort viðhald bifreiðarinnar hefði aukist eftir að skipt var yfir í metan 

svöruðu 89% nei.  Þeir sem svöruðu játandi eða 9% svarenda höfðu allir lent í því að 

fara með bifreiðina á verkstæði hjá aðilum sem þekktu ekki til metanknúinna bifreiða og 

því varð viðgerðarkostnaðurinn hærri  en með bensínbifreið.  Skýrsluhöfundi fannst 

merkilegt að bifreiðaverkstæði tækju við metanknúnum bifreiðum ef þeir hefðu ekki 

þekkingu á viðgerð og viðhaldi á þeim.  Hefði skýrsluhöfundi þótt eðlilegra að 

bifreiðaverkstæðin myndu vísa á aðila sem hefði þá kunáttu.  Þeir sem svöruðu veit ekki 

eða 2% svarenda höfðu ekki átt annarskonar bifreið og gátu því ekki svarað 

spurningunni.  

 

Spurning 10. 
 
Spurning tíu fjallaði um fjölda sölustaða fyrir metaneldsneyti og hvort svarendum þætti 

nægjanlegt að hafa tvo sölustaði fyrir metaneldsneyti. 

 

 
 
Mynd 19 Finnst þér nægjanlegt að hafa tvo sölustaði fyrir metaneldsneyti ? 

 

Þegar spurt var hvort nægjanlegt væri að hafa tvo sölustaði fyrir metan svöruðu 93% 

neitandi á meðan 7% svaraði játandi. Þegar spurt var um þetta atriði kom skýrt fram hjá 

þeim sem búa ekki nálægt sölustöðunum að þeir þyrftu að hugsa út sínar ferðir til að 

vera sem næst afrgreiðslustöðvum metans þegar  þyrfti að fylla á bifreiðina. 

Þeir sem búa út á landi töldu einnig að þetta hamlaði sölu á metanbifreiðum.  Þegar 

krosskeyrt var saman búseta og hvort nægjanlegt þyki að hafa tvo sölustaði fyrir 
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metaneldsneyti kom í ljós að þeir sem svöruðu játandi eða 7% voru þeir sem bjuggu 

nálægt afgreiðslustöðvunum eins og sést á eftirfarandi mynd.   

 

Mynd 20 Já við tveimur afgreiðslustöðum raðað eftir póstnúmerum 
 

Spurning 11. 

Í framhaldi af spurningu tíu var spurt hvort svarendur teldu grundvöll fyrir fleiri en tveimur 

sölustöðum.   

 

Mynd 21 Telurðu vera grundvöll fyrir fleiri stöðum sem selja metan ? 
 

Þegar spurt var hvort grundvöllur væri fyrir fleiri en tvo sölustaði fyrir metan svöruðu 

96% því játandi .  Þeir sem töldu að ekki væri grundvöllur fyrir fleiri stöðum var 4% og 

voru nokkrir af þeim búsettir nærri metansölustöðvum á meðan aðrir töldu metan ekki 

vera framtíðina í orkugjöfum. 
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Spurning 12. 
 

Spurning tólf fjallaði um hvort svarendur teldu að með fjölgun metan afgreiðslustöðva 

myndi sala á metanbílum aukast. Allir þeir sem svöruðu könnuninni töldu að með 

fjölgun afgreiðslustaða myndi sala á metanbílum aukast og skildu sumir  svarenda 

afhverju það væri ekki hægt að opna t.d metanafgreiðslustöð á Akureyri. 

 

Spurning 13. 

Spurning þrettán fjallaði um hvort svarendur teldu metan vera framtíðina í orkugjöfum. 

 
Mynd 22 Telur þú metan vera framtíðina í orkugjöfum ? 

 
 

Þegar spurt var hvort svarendur teldu metan vera framtíðina í orkugjöfum svöruðu 71% 

játandi á meðan 29% svöruðu neitandi. Af þessu má sjá að þeir sem aka um á 

metanknúnum bifreiðum telja framtíðina vera metan í orkugjöfum. 
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Spurning 14. 

Þeir sem svöruðu neitandi voru spurðir hvaða orkugjafa þeir teldu þá vera framtíðina, 

og voru valmöguleikarnir rafmagn, vetni og annað. 

 

Mynd 23 Hvaða orkutegund telurðu vera framtíðina í orkugjöfum bifreiða ? 
 

Þegar spurt var hvaða orkugjafi væri framtíðin þar sem þeir teldu metan ekki vera 

framtíðarorkugjafi svöruðu 35% rafmagn á meðan  65% svöruðu annað, enginn svaraði 

vetni.  Af þeim 65% sem svöruðu annað nefndu flestir tvinnbíl sem gengur bæði fyrir 

rafal og bensín eða dísel til aflgjafar, þar á eftir kom etanól en mörgum fannst það vera 

kostur sem væri lítið í umræðunni. 

 

Spurning 15. 

 

Þeir sem svöruðu játandi í spurningu 13 voru spurðir hvaða orkugjafa þeir teldu koma á 

eftir metani í framtíðar orkugjöfum. Valmöguleikarnir voru  bensín, dísil, tvinnbíll, 

rafmagnsbíll eða annað. 

 

65%

35%

Hvaða orkutegund telurðu vera 
framtíðina í orkugjöfum

Rafmagn Annað hvað
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Mynd 24 Hvað telurðu vera næstbesta kostinn í að knýja ökutæki á eftir metan ? 
 

Flestir svarenda töldu tvinnbíl vera framtíðina í orkugjöfum á eftir metani eða 37%, rétt 

á eftir honum kom rafmagnsbíll með 33% svarenda, 19% svarenda töldu dísil vera 

framtíðina á eftir metani, 7% annað og aðeins 4% bensín.  

 

Spurning 16. 

Spurning sextán fjallaði um hvort svarendur myndu kaupa sér aftur metanbifreið. 

 

Mynd 25 Myndirðu kaupa  þér aftur metanbifreið ? 
 

Þegar spurt var hvort viðkomandi myndi kaupa sér aftur metanbifreið voru þeir sem 

svörðu játandi 95% á meðan þeir sem svöruðu neitandi voru 5%.  Af þeim sem svöruðu 

4%

19%

37%

33%

7%

Hvað telurðu vera næstbesta kostinn 
í að knýja ökutæki á eftir metan ?

Bensín dísil Tvinnbíll Rafmagnsbíll Annað

95%

5%

Myndirðu kaupa þér aftur 
metanbifreið?

já nei 
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neitandi var aðal ástæðan hversu langt væri í næstu metanafgreiðslustöð og þeir keyrðu 

þar af leiðandi það mikið um á bensíntanki bifreiðarinnar. 

 

Spurning 17 

Í lokin var spurt  hvort viðkomandi myndi mæla með metanbifreið við aðra. 

 

Mynd 26 Myndirðu mæla með metanbifreið við aðra ? 
 

Í könnuninni var einnig spurt hvort viðkomandi myndi mæla með metanbifreiðum við 

aðra og svöruðu 98 % því játandi  en þeir sem svöruðu neitandi voru2 % sem er aðeins 

lægri prósenta en þeir sem myndu ekki kaupa sér metanbifreið.  Ástæðan fyrir þessum 

mun er sá að þeir sem myndu ekki kaupa sér metanbifreið aftur en mæla með 

metanbifreið við aðra telja það skipta miklu máli hvar viðkomandi býr. Ef sá sem ætlar 

að kaupa sér metanbifreið, býr útá landi myndi viðkomandi ekki mæla með að kaupa sér 

metanbifreið við aðra.  

 
 
 
 
 
 
 

  

98%

2%

Myndirðu mæla með metanbifreið 
við aðra?

Já nei
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5.0 Niðurstöður og ábendingar 

 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður úr könnuninni kynntar, komið með ábendingar og 

rannsóknarspurningunni svarað. 

 

5.1 Kraftur, eyðsla og viðhald   

Eyðsla metanbifreiða er minni samkvæmt könnuninni sem skýrsluhöfundur 

framkvæmdi.  Flestir svarenda  eða 71%  sögðu að metanbifreiðin eyddi minna eldsneyti 

en bensínbifreið, en  11% svöruðu veit ekki og tóku fram að þeir vissu ekki hvernig ætti 

að bera eyðsluna á metanbifreið saman við eyðslu á bensínbifreið þar sem um sitthvora 

mælieininguna væri að ræða.  Í könnuninni kom fram að þeir sem völdu sér 

metanbifreið horfðu flestir á verðið á metaninu frekar en umhverfisþáttinn og kom það 

skýrsluhöfundi mjög á óvart að umhverfisþátturinn skipti ekki meira máli fyrir 

neytendur. Skiptar skoðanir voru á því hvort bíllinn yki eyðslu með því að skipta yfir í 

bensín þegar metanið kláraðist af tankinum og hann skipti yfir í bensín. Útfrá þessu 

mætti leggja meiri áherslu á kynningu á metanbifreiðum hvernig þeir virka og  hvernig 

neytandinn getur reiknað út eyðslu og kraft bifreiðarinnar.  

Metanbifreiðin er að skila álíka krafti og bensínbifreið samkvæmt þeim neytendum sem 

svöruðu könnuninni og viðhaldið var gott.  Þeir sem höfðu lent í meira viðhaldi höfðu 

sumir  lent í því að að fara með bifreiðina á verkstæði hjá aðilum sem þekktu ekki til 

metanknúinna bifreiða og því varð viðgerðarkostnaðurinn hærri vegna vankunnáttu 

þjónustuaðilans. Hefði skýrsluhöfundi þótt eðlilegra að bifreiðaverkstæðin myndu vísa á 

aðila sem hefðu kunnáttu í viðgerð og viðhaldi metanknúinna bifreiða. 

 

 

5.2 Afgreiðslustaðir metans og fjölgun þeirra 

Í dag eru einungis tveir afgreiðslustaðir á landinu og eru þeir báðir staðsettir á stór-

Reykjavíkursvæðinu.  Flestir þeirra sem spurðir voru eða 93% töldu það ekki næganlegt 

að hafa einungis tvo staði á landinu. Telur skýrsluhöfundur að staðsetningin  letji fólk 

búsett á landsbyggðinni til að fjárfesta í metanknúnum bifreiðum. Allir þeir sem svöruðu  

könnuninni voru á þeirri skoðun að með fjölgun afgreiðslustaða myndi sala á 

metanbílum aukast.  Útfrá þessu telur skýrsluhöfundur að það sé mikil þörf fyrir fjölgun  

afgreiðslustaða og þá helst útá landsbyggðinni. Á meðan hvert sveitarfélag þarf að koma  
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sér upp brennslustöð fyrir metan eldsneyti til að geta selt metan sem orkugjafa á 

samgöngutæki þá hamlar það útbreiðslunni því sveitafélögin eru ekki öll í stakk búin til 

að leggja fjármuni í uppbygginu sorpstöðvar sem brennur metan.  Skýrsluhöfundur er 

þeirrar skoðunar  að það eigi að skoða þann möguleika að flytja metan frá Álfsnesi í þar 

til gerðum tönkum útá land til afgreiðslu á meðan ekki er farið að vinna metan á stöðum 

útá landi. Alþingi gæti komið til móts við landsbyggðina með því að niðurgreiða þann 

kostnað sem fellur til við flutningana svo allir hafi kost á metani á sambærilegu verði um 

allt land.  

 

5.3 Metan í samanburði við aðra orkugjafa 

 

Þegar spurt var í könnuninni hvaða orkugjafi  svarendur teldi vera næst besta kostinn á 

eftir metan  töldu 40% svarenda að tvinnbíll eða rafmagnsbíll væri næsti kostur á eftir 

metani. Rafmagnsbíllinn er ekki komin eins langt í innleiðingu og þróun og 

metanbifreiðin. Nýleg könnun þýska rannsóknarfyrirtækið ADAC sýnir að enn sem 

komið er, er töluvert dýrara að reka rafmagnsbíl en sambærilegan bíl með hefðbundnum 

drifbúnaði. Þróun og gerð rafhlaða frá hleðslu húsveitu hafa ekki verið miklar 

síðastliðinn áratug og einnig hafa rafbílar ekki selst í miklum mæli þrátt fyrir miklar 

prófanir hér á landi.(Eyjan,2011) 

Tvinnbílar ganga bæði fyrir rafmagni og bensíni. Það á það sama við um þá og 

rafmagnsbíla að hingað til hefur reynst erfitt að framleiða rafhlöður sem eru ódýrar, 

endingargóðar og nógu fyrirferðarlitlar og léttar til þess að hagkvæmt sé að nota þær til 

að knýja bifreiðar. 

Þeir sem svöruðu að dísil væri næstbesti kostur voru 19% svarenda.  Framleiðendur 

dísel knúinna bifreiða hafa bætt þær mikið undanfarin ár.  Búið er að setja betri síur og 

hreinsibúnað í díselbifreiðar svo þær mengi minna.  Aðal ókosturinn hvað varðar 

neytandann er að verð á dísil er hæsta eldsneytisverðið á Íslandi í dag.  

 

5.4 Framtíð metans á Íslandi 

Alþingi hefur lagt meiri áherslur á umhverfisvæna orkugjafa og sett lög um niðurfellingu 

tolla og gjalda á umhverfisvænum bifreiðum. Fleiri bifreiðaverkstæði taka að sér að 

breyta bensín bifreiðum yfir í metan bifreiðari og lítra verðið á metani er mun lægra en á  
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bensíni eða 120 kr líterinn af metani á móti ca. 235 kr á bensíni.  Fjölgun bifreiða sem 

aka um á metani hefur aukist mikið á síðustu árum og á örugglega enn eftir að fjölga.  

Samkeppni er komin á markaðinn með stofnun Metanorku hf sem hefur á stefnuskrá 

sinni að opna metan afgreiðslustöð á Akureyri og Reykjanesbæ.  Mikil tækifæri eru með 

framleiðslu metans þar sem framleiðsan á Álfsnesi getur þjónustað um þrjúþúsund 

fólksbifreiðar, en skráðar metanbifreiðar hjá Umferðarstofu eru í dag 233 og því er hægt 

að fjölga metanbifreiðum svo um munar í landinu. Bifreiðaeigendur sem aka um á 

metanbifreiðum í dag eru mjög ánægðir með bifreiðarnar og myndu mæla með kaupum 

á metanbifreiðum við aðra.  

 

5. 5 Meginniðurstöður   

 

Í byrjun var lagt af stað með rannsóknarspurninguna „Metan sem orkugjafi fyrir 

íslenskar bifreiðar“  Til að fá svar við rannsóknarspurningunni hringdi 

skýrsluhöfundur til 155 metanbifreiða eigenda og var svörun hjá 89 manns. 

Helstu niðurstöður könnunarinar eru að metanbílaeigendur eru  almennt ánægðir með 

að aka um á metanknúnum bifreiðum, að þeim finnst afgreiðslustöðvar of fáar á landinu 

og að þeir hafa valið metanknúið ökutæki aðallega vegna muns á eldsneytisverði. 

Svarið við rannsóknarspurningunni er því já að metan er valkostur sem orkugjafi fyrir 

íslenska bifreiðaeigendur. 
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6.0 Lokaorð 

 

Við upphaf vinnslu verkefnisins var skýrsluhöfundur með ákveðnar hugmyndir varðandi 

metanknúnar bifreiðar og afhverju fólk veldi slíkar bifreiðar.  Eftir að úrvinnslu var lokið 

kom það skýrsluhöfundi mest á óvart hvað umhverifsþátturinn skipti litlu varðandi val á 

orkugjafa bifreiðar.  Einnig kom það á óvart  hvað olíufélögin leggja litla áherslu á 

umhverfisvænni orkugjafa á sínum sölustöðum þar sem einungis eru tvær 

afgreiðslustöðvar fyrir 233 metanknúnar bifreiðar sem eru skráðar á Íslandi í dag.  

Metan er orkugjafi sem Íslendingar ættu að leggja meiri áherslu á, því hann er lengst 

komin af umhverfisvænum orkugjöfum í þróun hér á landi.  Með samvinnu allra aðila 

það er olífélagana, Sorpu bs og Alþingis er hægt að gera metan að valkosti í orkugjöfum 

til framtíðar. 
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Viðkaukar 

 

Viðauki 1 

Markaðskönnun 

Valgerður Ögmundsdóttir heiti ég og er að gera könnun vegna gerð BS-lokaverkefnis við 

viðskipadeild Háskólans á Bifröst. Könnunin  er gerð til að kanna notkun á 

metanbifreiðum á Íslandi.  Nafn þitt var fengið úr lista frá Umferðarstofu yfir skráða 

metanbílaeigendur, ef þú villt ekki vera á þessum lista vinsamlegast hafðu samband við 

Umferðarstofu.  

Takk fyrir að gefa þér tíma til að svara þessari könnun, svartími er fjórar til fimm 

mínútur. 

Þér er ekki skylt að svara einstökum spurningum eða spurningalistanum í heild. 

Farið verður með öll gögn sem fyllsta trúnaðarmál. 

1.Fæðingarár 

 

  

2.Búseta 

 

3.Hversu lengi hefurðu átt metanbifreið ? 

0-1 ár 2-3 ár 4ár eða meira    

 

4.Afhverju valdirðu metanbifreið í stað bensínbifreiðar? 

Sparneytnari ódýrara eldsneyti Umhverfisvænni   Annað 

 

5.Eyðir metanbifreiðin minna eldsneyti en bensínbifreið ? 

Já nei 

 

6.Er metanbifreiðin þín jafn kraftmikil og bensínbifreið ? 

Já  nei 

 

7.Ertu á tvíorkubíl sem gengur bæði fyrir metan og bensín ? 

Já Nei 

Ef nei þá spurning nr 9 
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8.Telurðu að bíllin auki eyðslu þegar hann skiptir yfir í bensín? 

Já Nei 

 

9.Hefur viðhald bifreiðannar aukist eftir að þú skiptir yfir í metan ? 

Já  nei 

 

10.Finnst þér nægjanlegt að hafa tvo sölustaði fyrir metaneldsneyti ? 

Já  nei 

 

11.Telurðu vera grundvöll fyrir fleiri stöðum sem selja metan ? 

Já nei 

 

12.Ef það væru fleiri stöðvar sem seldu metan telurðu þá að sala á metanbílum myndi aukast ? 

Já nei 

 

13.Telur þú að metan sé framtíðin í orkugjöfum ? 

Já nei 

 

14.Hvaða orkutegund telurðu vera framtíðina í orkugjöfum ? 

Rafmagn Vetni   Annað  

 

15. Hvað telurðu vera næstbesta kostinn í að knýja ökutæki á eftir metan ? 

Bensín  Dísil Tvinnbíll Rafmagnsbíll Annað 

 

16. Myndirðu kaupa þér aftur metanbifreið ? 

Já Nei 

 

17.Myndirðu mæla með metanbifreið við aðra ? 

Já Nei  
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Viðauki 2 

 
 
 
 


