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Yfirlýsing 
Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið 
af mér og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri 
prófgráðu. 
 
 
________________________________ 
Nafn nemanda 
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Ágrip 
 
 

Með aukinni orkunotkun á heimsvísu, hlýnun jarðarinnar og takmarkaðra vista af 

jarðefnaeldsneyti er æskilegt að nýting óhefðbundinna orkugjafa aukist í náinni framtíð. 

Samhliða er mikilvægt að stuðla að því að draga sem mest úr orkunotkun almennt. Með 

sjálfbæra þróun að leiðarljósi er nauðsynlegt að hafa vistfræðilegar stoðir í forgrunni 

við val á orkugjafa hverju sinni og leyfa ekki einungis efnahagslegum forsendum til 

skamms tíma að stýra ferðinni. Markmið þessarar ritgerðar er að fara yfir möguleika 

Íslendinga á að nýta aðföng þjóðarinnar til aukins orkusjálfstæðis. Í kastljósi verður 

metanólframleiðslan í Svartsengi. Þetta er gert vegna framúrstefnulegra ferla sem þeir 

hafa tileinkað sér sem felast samtímis í endurnýtingu koldíoxíðs og umbreytingu 

raforku í efnaorku. 

 

 

Þessi lokaritgerð er skrifuð til BS.c prófs við Landbúnaðarháskóla Íslands vorið 2017.  

Gert var yfirlit yfir möguleika Íslendinga á aukinni sjálfbærni í orkumálum. Framleiðsla 

og notkun metanóls var höfð að leiðarljósi. Tilgangurinn með því er að auka sýnileika 

á þeim kostum sem fylgja þeim tiltekna orkugjafa. 

 

Hér á landi eru auðlindir fyrir orkuvinnslu nægar til að mæta eftirspurn og tækniþekking 

mikil og því rík ástæða til þess að leggja áherslu á og hvetja innleiðingu orkugjafa sem 

teljast umhverfisvænni en þeir hefðbundnu.  

 
 
 
Lykilorð: CRI, metanól, raforka, rafsundrun, sjálfbær orka, sjálfbærni, sjálfbærar 
samgöngur, Parísar samkomulagið 
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1 Inngangur 
 

Þróun á sviði orkumála er mjög hröð og samfélagið tekur sífelldum breytingum. Krafan 

um umhverfisvæna orku rís hærra með hverju árinu. Einn helsti drifkraftur sem knýr 

samfélagið í átt að umhverfisvænni orkugjöfum er að koma í veg fyrir mengunina sem 

hlýst við bruna jarðefnaeldsneytis. Þar að auki virðast olíu- og jarðgaslindir heimsins 

tæmast ört. Núgildandi aðgerðaráætlun Íslands í loftslagsmálum, sem samþykkt var árið 

2010, tekur fram að dregið verði úr nettólosun gróðurhúsalofttegunda um allt að 30% 

til ársins 2020, miðað við árið 2005 (Utanríkisráðuneytið, e.d.). Þar að auki hefur Ísland 

skrifað undir Parísarsamkomulagið sem felur í sér róttæka afstöðu til náttúruverndar 

með það að leiðarljósi að halda hnattrænni hlýnun undir 2°C miðað við hitastig fyrir 

iðnvæðingu Ennfremur skuldbinda þau 144 lönd sig, sem skrifað hafa undir 

samninginn, að reyna eftir fremsta megni að takmarka hlýnun jafnvel við 1,5°C (The 

Paris Agreement, 2016). Til þess að ná settum markmiðum er meðal annars horft til 

orkugjafa í samgöngum sem menga minna en jarðefnaeldsneyti. 

 

Miklir möguleikar á aukinni sjálfbærni standa frammi fyrir þjóðinni vegna 

landfræðilegrar sérstöðu. Í því samhengi má nefna það magn sem framleitt er af 

endurnýjanlegri raforku á hverju ári.  

 

Í ritgerð þessari verður kastljósi beint að metanóli. Ekki er gert ráð fyrir í umfjölluninni 

að metanól komi til með að leysa alla aðra orkugjafa af hólmi. Sjálfbærir orkugjafar eru 

margar leiðir að sama marki og til þess að ná bestu lausn þarf að taka kosti hvers og 

eins og nýta þá á þann máta sem hagnast samfélaginu mest, efnahagslega, félagslega og 

vistfræðilega. Tilgangur ritgerðarinnar er að skoða hvernig breyttar nýtingarleiðir 

raforkunnar koma til með að stuðla að því að markmið núgildandi aðgerðaráætlunar 

Íslands í loftslagsmálum náist. Meginmarkmið við gerð ritgerðarinnar er að rannsaka 

hvort metanólframleiðsla til samgangna sé skynsamleg lausn í ljósi þess að draga úr 

neikvæðum umhverfisáhrifum og hvort hún sé fýsilegur kostur út frá efnahagslegum, 

félagslegum og vistfræðilegum forsendum. Rannsóknarspurningin sem lagt er upp með 

er að kanna hvaða ábati hlýst fyrir samfélagið með framleiðslu og notkun metanóls. 

Sérstök áhersla er lögð á þá hagkvæmni sem er fólgin í núverandi framleiðsluaðferð á 

Íslandi með tilliti til úthrifsáhrifa. 
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Staða þekkingar á sviði loftslagsmála, rafvélavæðingar og metanólvæðingar er á því 

stigi að möguleikarnir eru miklir og takmarkanir oftar en ekki fólgnar í regluverkinu og 

öðrum innleiðingarferlum. Um þessar mundir stendur yfir á alheimsvísu mikil 

innleiðing regluverka sem stafar meðal annars af aukinni þekkingu á 

gróðurhúsaáhrifum og krafna um hreinna andrúmsloft, á flestum stöðum í heiminum. 

Segja má að þetta hafi verið kveikja verkefnisins. Lykilhugmynd um hagkvæmni 

metanóls í þessari ritgerð kemur fram í framleiðslu metanóls með endurnýtingu 

koldíoxíðs og rafsundrun á vatni, í súrefni og vetni, með endurnýjanlegri raforku.  

 

1.1 Orka 
 

Orka getur verið skilgreind sem geta hlutar eða kerfis til að framkvæma vinnu eða að 

framleiða varma. Geta orkunnar eða vinnan sem hún getur framkvæmt rýrnar 

samkvæmt öðru lögmáli varmafræðinnar, sem lýsir því meðal annars að ekki er hægt 

að flytja vélræna orku með vinnu og hitabreytingu án taps. Orkumál hafa verið 

kappsmál mannkyns allt frá því að okkur tókst að kveikja eld. Þá höfðum við til dæmis 

timbur og fönguðum varmaorku þess við bruna, en nú á dögum er okkar helsti orkugjafi, 

fyrir utan sólina, jarðefnaeldsneyti, það er kol, olía og jarðgas. Einkennisatriði 

jarðefnaeldsneytis er að þegar við göngum á forða þess minnkar hann. Þetta gerir 

jarðefnaeldsneyti að óendurnýjanlegri auðlind og gerir það að ósjálfbærum orkugjafa 

til framtíðar, þar sem vinnsla og notkun þess fer fram mun hraðar en myndun þess. 

Auðlindir sem endurnýja sig á mannlegum tímaskala teljast endurnýjanlegar. Hugtakið 

endurnýjanleg auðlind er því háð tímaskala endurnýjunar. 

 

1.2  Ástæður breyttra viðhorfa í orkumálum 
 

„All of humanity now has the option to “make it” successfully and 
sustainably, by virtue of our having minds, discovering principles and 
being able to employ these principles to do more with less” (Fuller, 1969, 
bls. 7). 

 

Ástæðurnar fyrir því að einstaklingar, fyrirtæki og stjórnvöld horfa nú til 

óhefðbundinna orkugjafa eru margvíslegar. Fyrsta og kannski mesta áhyggjuefnið er 

hlýnun jarðar (e. global warming). Loftslagsbreytingar eru eitt stærsta vandamál sem 
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mannkynið stendur frammi fyrir í dag og er orsök breytinganna meðal annars tengd við 

útblástur gróðurhúsalofttegunda, svo sem koldíoxíðs, metangass, ósóns og fleiri. 

Áhrifamáttur hverrar gróðurhúsalofttegundar er mismikill, sjá töflu 1. Til þess að taka 

tillit til áhrifa hverrar gróðurhúsalofttegundar hefur myndast kerfi til þess að reikna út 

heildaráhrif, út frá öllum efnunum sem um ræðir (United Nations, e.d.). Þetta kerfi 

reiknar út áhrifamátt hverrar gróðurhúsalofttegundar miðað við koldíoxíð. Þá er talað 

um jafngildi koldíoxíðs eða koldíoxíð ígildi (e. CO2 equivalent) í stað þess að tala um 

hverja lofttegund fyrir sig, til þess að auðvelda umræðu um loftslagsmál. Útblásturinn 

á að miklu leyti rætur sínar að rekja til samgangna, sem ganga fyrir 

kolvetnissamböndum eins og bensíni, olíu, kolum og jarðgasi. Hér á landi ganga 

samgöngur þó aðallega fyrir bensíni og díselolíu en eins og sjá má á mynd 1 hefur magn 

koldíoxíðs ígilda af völdum samgangna aukist töluvert síðast liðna tvo áratugi, þrátt 

fyrir miklar tækniframfarir í bílaiðnaði sem hafa dregið úr útblæstri farartækja. 

Vandamálið við jarðefnaeldsneyti er að við bruna þess myndast hlutfallslega mikið 

magn gróðurhúsalofttegunda á borð við koldíoxíð. Þetta hefur leitt til þess að styrkur 

koldíoxíð í andrúmsloftinu hefur aukist til muna síðan iðnbyltingin hófst, sjá mynd 2. 

Þá er einnig töluvert magn af öðrum gróðurhúsalofttegundum sem koma af völdum 

hefðbundinna samgangna á borð við nituroxíðsambönd og metangas svo dæmi séu 

tekin. Ofan á það leggjast svo ótal efnasambönd, við bruna jarðefnaeldsneytis, sem eru 

skaðleg mönnum, dýrum og plöntum. Það er eitt af forgangsatriðum margra þjóða að 

draga úr losun gróðurhúsalofttegunda með því að velta fyrir sér möguleikum og prófa 

vistvænni orkugjafa, á borð við alkóhól, til samgöngukerfa. Þá er talið að 

jarðefnaeldsneyti fari minnkandi og flestar ályktanir benda til þess að þær muni ekki 

endast lengur en 200-300 ár til viðbótar. Mismunandi endingartími er fyrir olíu, gas og 

kol en kolabirgðir virðast vera mestar. Helsti ókostur þess er að bruni kola telst vera 

mun skaðlegri en til dæmis jarðgass vegna aukins magns koldíoxíðs sem losnar fyrir 

hverja fangaða orkueiningu (Energy Information Administration, e.d.). Ef horft er til 

þess hlutfalls af olíu sem telst til sannaðra olíubirgða (e. proven oil reserves) er sá tími 

mun styttri eða um 30-40 ár (Goeppert, Olah & Prakash, 2009). 

 

 

 
 
 
 



4 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. mynd. Styrkur gróðurhúsalofttegundarinnar CO2 (ppm) í andrúmsloftinu s.l. 1100 ár. (Heimild: MacKay, D. J.C. 
2009). 

1. mynd. Losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi á árunum 1990-2014, mælt í ígildum koldíoxíðs. (Heimild: 
Umhverfisstofnun, e.d.b). 
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Tafla. 1. Listi yfir gróðurhúsalofttegundir og yfirlit yfir áhrifamátt þeirra (e. global warming potential). 
(Heimild: United Nations, e.d.)  
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1.3 Sjálfbærni í orkumálum 
 

„Sjálfbær þróun er þróun sem fullnægir þörfum nútímans án þess að rýra 

getu komandi kynslóða til að fullnægja þeirra eigin þörfum” (Brundtland, 

1987). 

 

Sjálfbær þróun er hugtak sem skaut fyrst upp kollinum þegar náttúruverndarsinnar á 

sjötta áratug síðustu aldar fóru að lýsa yfir áhyggjum sínum vegna neikvæðra áhrifa 

hagvaxtar á náttúruna. Hugtakið hefur verið í stefnumótandi umræðu þjóða í um það 

bil tvo áratugi en náð að skjóta sterkum rótum síðustu tíu ár. Raunveruleg framkvæmd 

í anda hugsunarinnar hefur reynst þyngra verkefni en innleiðing hugtaksins enda virðast 

margir veifa þessum orðum en snúa sér síðan við og framkvæma í mikilli andstöðu við 

inntak hugtaksins. Þetta er meðal annars vegna þess að ef ferli á að teljast í anda 

sjálfbærrar þróunar þarf að finna samhljóm milli samfélagsstólpa. Samhljómur og 

samþætting krefst ögunar og vilja til að umbreyta hugsun og síðan ferlum. Því má ná 

fram með því að taka tillit til efnahagslegra, vistfræðilegra og félagslegra þátta. 

Mismunandi stefnur og gildismat eru partur af einstaklingum og eiga allir rétt á að hafa 

sínar skoðanir til þess að gæta eigin hagsmuna og til að verja eigin markaðsstöðu. Þetta 

getur tafið framgang úrlausna á ósjálfbærum þáttum samfélags. Vandamálið við notkun 

hugtaksins, sjálfbær þróun, er ekki síst mismunandi orðaforði og skilningur sem liggur 

baki hvers hugtaks innan hugmyndafræðarinnar (Jacobs, 1999) 

 

Sjálfbærni felst í því að mæta þörfum samfélagsins og á sama tíma að ganga ekki á 

möguleika komandi kynslóða. Því má segja að tilfærsla samfélagsins til 

endurnýjanlegra orkugjafa sé skref í átt að sjálfbærri þróun á vistfræðilegum grundvelli. 

Til þess að mæta kröfum sjálfbærrar þróunar verða breytingarnar einnig að vera 

efnahagslega og félagslega sjálfbærar, það er að segja að orkugjafinn komi ekki til með 

að hamla samfélaginu með því að kosta of mikið og dragi þar með úr gæðum. Sú 

samfélagslega áherslubreyting í átt að sjálfbærri þróun, til dæmis í formi aukinnar 

eftirspurnar eftir sjálfbærum farartækjum, hefur haft í för með sér að framleiðendur 

farartækja eru nú farnir að sjá sér hagkvæman leik í nýjum framleiðslumarkmiðum. Í 

kjölfar þessara nýju markmiða hefur framleiðsla á vélum sem ganga fyrir öðrum 

orkugjöfum en jarðefnaeldsneyti, óhefðbundnum orkugjöfum, aukist harla mikið. Þar 

hafa rafbílar verið vinsælastir en einnig hafa aðrir orkugjafar verið nýttir á borð við 
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metan, metanól, etanól, vetni og lífdísil svo eitthvað sé nefnt. Bæði eru vélar 

framleiddar sem ganga fyrir blöndu af jarðefnaeldsneyti og óhefðbundnum orkugjafa 

og hinsvegar vélar sem ganga eingöngu fyrir því síðar nefnda.  

 

Óhefðbundnir orkugjafar geta talist misgóðir í reynd vegna mismunandi framleiðslu 

aðferða og mismikilla mengandi myndefna við framleiðslu og/eða bruna þeirra. 

Raforka sem framleidd er með kolum telst ekki umhverfisvæn á meðan raforka sem er 

fengin með sólarsellum eða jarðhita getur talist umhverfisvæn og endurnýjanleg á 

mannlegum tímaskala. Hið sama má segja um alkóhól orkugjafa en þá má framleiða á 

endurnýjanlegan máta og líka með óumhverfisvænum aðferðum sem nýta ekki 

endurnýjanlega orku til framleiðslunnar. Einnig verða hagsmunaárekstrar milli 

matvælaframleiðenda og orkuframleiðenda við notkun lands til etanól framleiðslu í stað 

matvælaframleiðslu. Þá er keppt um landsvæði þar sem mikið magn ræktunarlands er 

lagt undir til að framleiða hráefni til etanólframleiðslunnar. Deilt er um hvaða 

orkuuppsrettur geti talist endurnýjanlegar og í þeim efnum getur auðlind verið 

endurnýjanleg að því gefnu að hún sé nýtt í réttu magni en annars ekki. 

Jarðvarmavirkjanir eru gott dæmi um slíka auðlind. Séu þær nýttar umfram tilsettan 

endurnýjunartíma á vökvaþrýstingi geta þær hætt að teljast endurnýjanlegar en ef þær 

eru nýttar hóflega geta þær talist endurnýjanlegar (Ólafur G. Flóvenz & Guðni 

Axelsson, 2009). 

 

Í nýjum orkugjafa er leitast í megindráttum eftir þrem eiginleikum. Í fyrsta lagi er 

eftirsókarvert að efnið sé í vökvaformi við eðlilegar aðstæður svo að orkuinnihald verði 

sem mest miðað við rúmmál og til þess að einfalda geymslu og flutning þess. Einn helsti 

dragbítur vetnis er að það er á gas formi eins og ódýrast er að fá það sem dregur úr 

hagkvæmni þess vegna ýmissa þátta. Í öðru lagi er sóst eftir að eldsneytið sé sem 

hreinast, í þeim skilningi að frá framleiðslu til notkunar myndist ekki aukið magn 

gróðurhúsalofttegunda, það er að segja að nettó losun orkugjafans sé nánast engin. 

Þriðji vegvísirinn í vali á nýjum orkugjafa er að hann geti knúið efnarafgjafa. Þetta er 

vegna þess að hefðbundið eldsneyti á borð við bensín getur aðeins umbreyst í raforku 

með hámarks orkuheimtum uppá 30% á meðan vetni, hvort sem það kemur hreint eða 

úr metanóli í gegnum umbreytingu innan vélarinnar, hefur möguleika á yfir 50% 

orkuheimtum við umbreytingu yfir í raforku (Bockris, 2011). Þetta þýðir einfaldlega að 

með efnarafgjafa er orkan í eldsneytinu betur nýtt en í hefðbundnum vélum með 
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hefðbundnu eldsneyti. Betur verður farið í eiginleika efnarafgjafa í köflum 2.3.2 og 

2.3.3. 

 

Olía, gas og kol eru mest notuðu jarðefnaorkugjafar nútímans. Notagildi þessara 

kolvetnissambanda er mikið og þjóna þau margvíslegu hlutverki. Allt frá bensíni yfir í 

efnasambönd í ýmsum iðnaði, svo sem lyfjaiðnaði, byggingariðnaði og efnaiðnaði svo 

eitthvað sé nefnt. Samfélagið byggir innviði sína að svo miklu leyti á þeirri þjónustu 

sem efnin veita, að samfélagsleg umskipti til annarra orkugjafa eru hægvirk. Íslendingar 

hafa reitt sig að miklu leyti á innflutning jarðefnaeldsneytis sem hefur skapað ósjálfbært 

orkuástand, jafnvel þó að samfélagið sé í dag sjálfbært um 75% í orkumálum, þökk sé 

hagstæðum aðstæðum vegna nýtingarmöguleika á jarðvarma og vatnsfallsorku. 

Jarðarbúar hafa gengið hratt á jarðefnaeldsneytisbirgðir og óvíst er hve lengi þær duga 

þó svo að ýmsar nálganir bendi á tímaramma, samanber kafla 1.2. Ummyndun 

jarðefnaeldsneytis tekur milljónir ára og hringrás efnanna rofnar þegar framboð 

koldíóxíðs er meira en náttúrulegir ferlar geta endurunnið. Þar að auki er gengið hart að 

skógum víða í heiminum sem gerir það að verkum að minna koldíoxíð er tekið upp af 

skóglendi. Margvísleg neikvæð áhrif hljótast af þessari þróun og er hlýnun jarðar ásamt 

súrnun sjávar bersýnileg dæmi þess. Til þess að stuðla að heilbrigði náttúrunnar þarf að 

ýta undir hringrás efnanna. Það er hægt með því að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis 

en einnig með því fanga koldíóxíð þar sem bruni jarðefnaeldsneytis á sér stað og 

endurvinna hann. Tilraunir hafa verið gerðar þar sem koldíoxíð er tekið og dælt niður í 

jörðina þar sem það binst basalti en með því á engin endurnýting sér stað. Endurnýtingin 

kemur vel fram í framleiðsluferli metanóls hjá fyrirtækinu Carbon Recycling 

International hér á Íslandi en betur verður komið að því í síðari köflum. Í því samhengi 

að fanga koldíoxíð er einnig verið að þróa aðferðir til þess að fanga koldíoxíð beint úr 

andrúmsloftinu. Ef koldíóxíð er fangað í stað þess að sleppa því út í náttúruna er 

möguleiki á því að ýta undir kolefnishringrásina og veita plöntunum aðstoð við 

endurvinnslu á kolefni.  
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2 Metanól 
 

Metanól er fyrstu gráðu alkóhól og myndar glæran vökva sem samanstendur af 

frumefnunum kolefni, vetni og súrefni. Saman mynda efnin sameindina CH3OH 

(Arena, Hein & Pattison, 2012). Metanól er uppleysanlegt í vatni. Hlutfallslega hefur 

metanól mesta magn vetnis á hverja frumeind kolefnis allra kolvetnissambanda sem 

gerir efnið mjög orkuríkt, sjá mynd 3. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Metanól er þjáll orkugjafi sem hefur þann eiginleika að knýja sprengihreyfla (e. internal 

combustion engine) og efnarafgjafa (e. fuel cell) svo eitthvað sé nefnt. Bæði sem viðbót 

við ýmist jarðefnaeldsneyti í fjölorkuvélum eða sem eini orkugjafi farartækis 

(Bromberg & Cheng, 2010). Það veltur svo á gerð vélarinnar í hve miklu magni er hægt 

að nota efnið. Efnið er notað á margvíslegan máta, fyrir utan að virka sem aflgjafi í 

vélum. Í iðnaði er metanól notað til þess að mynda plast, tilbúnar textílvörur og 

málningu, og í lyfjaiðnaði er það notað til þess að mynda ediksýru, formaldehýð og 

einfruma prótín (Goeppert, Olah & Prakash, 2009). Metanól verður einnig til í 

náttúrulegum ferlum, til dæmis fylgir það eldgosum, gróðri, örverum og skordýrum. 

Þess utan verður til metanól við niðurbrot ýmissa lífrænna leyfa á borð við seyru og 

matarleyfa (Methanol Institude, e.d.; Environmental Protection Agency, 2016). 

Vökvinn er lífhverfur (e. biodegradable) sem þýðir að sé hann ekki einangraður mun 

hann brotna niður í náttúrulegum ferlum. Hætta sem myndast af leka efnisins er því á 

minni skala en þegar olía eða annað jarðefnaeldsneyti losnar út í náttúruna. Hinsvegar 

er metanól mjög hættulegt og getur leitt til sjónleysis eða dauða sé vökvans neytt (Brick 

3. mynd. Þrívíddarbygging metanóls 
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& Erickson, 2013a). Þar að auki brennur hreint metanól með ósýnilegum logum og er 

að eldfimt efni. 

 

Mannkynið hefur nýtt sér eiginleika metanóls í aldanna rás og sagt er að Egyptar til 

forna hafi nýtt sér efnið við varðveislu á líkum (Brick & Erickson, 2013b). Robert Boyle 

var fyrsti vísindamaðurinn til þess að einangra metanól á tiltölulega hreinu formi árið 

1661. Frönsku efnafræðingarnir Jean-Baptiste Dumas og Eugene Peligot kynntu 

nafngift metanóls 1834 en þeir gerðu grein fyrir efnasamsetningu þess. Á þeim tíma var 

metanól notað til upphitunar, lýsingar og eldunar. Rætur nafngiftarinnar eru úr grísku 

þar sem methy þýðir alkóhól vökvi og hȳlē þýðir viður. Þar af leiðandi hefur metanól 

oft kallast viðaralkóhól en það er vegna þess að metanól er eitt af myndefnunum þegar 

viður er eimaður.  

 

Allt fram á þriðja áratug 20. aldar var viður eina efnið sem var notað til að mynda 

metanól.  Þegar vísindamennirnir Fritz Haber og Carl Bosch fundu síðan nýjar aðferðir, 

Haber-Bosch aðferðina, til þess að mynda ammóníum með vetni og köfnunarefni 

opnuðust fleiri dyr sem leiddu til þess að framleiðslu aðferðir á metanóli jukust 

(Goeppert, Olah & Prakash, 2009). Árið 1913 varð svo frumstig algengustu 

framleiðsluaðferðar á metanóli í gegnum syngas að veruleika. Syngas er stytting á 

hugtakinu „synthesis gas” sem vísar til þess að gasið sé myndað við efnasmíði. Hér eftir 

verður orðið syngas notað til þess að lýsa fyrirbærinu vegna vöntunar á nákvæmari 

þýðingu. Syngasið var þá unnið úr kolum og þurfti hitastig upp á 300-400 °C til þess 

að vinna efnið og ferlið því mjög orkukræft. Síðan þá hafa framleiðsluaðferðir orðið 

fjölbreyttari en þar má nefna umbreytingu metangas yfir í metanól ásamt því að olía, 

jarðgas og fleiri efni hafa verið nýtt til framleiðslu á syngasi sem síðan var nýtt til 

metanólframleiðslu. Syngas, hvort sem það er unnið úr jarðgasi, kolum eða með öðrum 

aðferðum, er lang algengasta grunnafurðin í metanólframleiðslu á heimsvísu (Aasberg-

Petersen, Nielsen, Dybkjær, og Perregaard, 2008). Af því mætti draga þá ályktun að 

framleiðsla á stærstum hluta metanóls fari fram án þess að umhverfisvænsta, þekkta 

lausnin sé nýtt við framleiðsluna. 
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2.1  Samfélagsleg þróun á 20. og 21. öld í samhengi við innleiðingu 
metanóls 

 

Breytilegar samfélagslega ástæður hafa ýtt undir eða dregið úr vinsældum alkóhóls á 

borð við metanól og etanól. Í fyrri heimstyrjöldinni var mikið lagt upp úr því að 

framleiða alkóhól á vélar til þess að ríki gætu verið sjálfum sér næg hvað varðaði orku. 

Þetta varð sérstaklega áberandi í Evrópu og í ríkjum sem höfðu ekki aðgang að 

jarðefnaeldsneyti. Bandaríkjamenn hinsvegar voru með greiðan aðgang að 

jarðefnaeldsneyti og í kjölfar fyrri heimstyrjaldarinnar var sett bann á alkóhól sem 

hindraði meira að segja framleiðslu á alkóhóli sem átti að nýtast á vélar. Upp úr 1930 

beittu lönd eins og Frakkland, England, Brasilía og Nýja Sjáland ívílnunum fyrir 

framleiðendur alkóhóls. Sumstaðar var lögð á sú skylda að allt bensín yrði blandað með 

alkóhóli. Eftir seinni heimstyrjöldina minnkaði áhugi manna á alkóhóli mikið þegar 

frjálsara flæði jarðefnaeldsneytis varð að veruleika. Það var svo ekki fyrr en á áttunda 

áratug 20. aldar sem áhugi á alkóhóli sem orkugjafa jókst aftur í kjölfar aukinnar 

meðvitundar um neikvæð úthrifsáhrif jarðefnaeldsneytis.  

 

Þróunarferli metanóls á orkumarkaði Bandaríkjanna var stórt skref í sögu metanóls sem 

orkugjafa þrátt fyrir að það hafi dregið úr þeim þrótti er ríkti þar í þeim málum undir 

lok 20. aldar. Eftirfarandi upplýsingar um þá þróun eru að mestu teknar úr grein 

Bromberg og Chen, Methanol as an alternative transportation fuel in the US. 

Olíukreppan árið 1973 og bann við blýi sem íblöndunarefni í bensín varð til þess að 

aukin áhersla var lögð á metanól á þeim tíma. Árið 1990 setti forseti Bandaríkjanna af 

stað „Clean Air Act Amendment” sem var til þess að draga úr mengun en í skjalinu var 

séð fram á að metanól gæti komið til með að vera bót í máli samgangna. Á árunum 

1980 til 1990 var sett á laggirnar tilraunaverkefni í Kaliforníu þar sem fjölorkubílar 

(M85) voru framleiddir en þeir gátu gengið fyrir 0-85% metanól / 15%-100% bensín 

blöndu. Upp úr 1992 voru framleiddar 16 tegundir af mismunandi 

metanólfjölorkubílum í Bandaríkjunum og til þess að greiða fyrir innleiðingu þeirra 

voru veittir ríkisstyrkir.  Yfir 900 farartæki voru framleidd, allt frá litlum fólksbílum 

upp í rútur. Í framhaldi af þessu verkefni framleiddi bílaframleiðandinn Ford, 705 

fjölorkubíla sem einnig voru af öllum stærðum og gerðum. Allt frá 1.6L Escort upp í 

5L Econline jeppa. Mikið þótti koma til þessara bíla í ljósi þess að afköst voru 

sambærileg hefðbundum bifreiðum ásamt því að mengun var minni. Þetta varð til 
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mikillar aukningar á fjölorkubílum sem gátu gengið fyrir metanóli. Næstu fimm árin á 

eftir var framleiðsluaukning, en fjöldi þessara bifreiða náði hámarki í Bandaríkjunum 

árið 1997 þegar farartækin voru orðin um 21.000. Af þeim voru 15.000 þeirra í 

Kaliforníu en þar voru yfir 100 áfyllingarstöðvar. Etanól varð seinna fyrir valinu fram 

yfir metanól og árið 2005 var mest allri notkun metanóls sem orkumiðli hætt í 

Kaliforníu eftir 25 ára og yfir 200.000.000 mílna reynsluakstur. Ástæður fyrir torveldri 

innleiðingu metanóls hafa verið lækkandi heimsmarkaðsverð á olíu ásamt því að það 

hafa ekki hafa verið eins sterkar raddir í stjórnsýslu Bandaríkjanna fyrir hönd metanóls 

í samanburði við etanól. 

 

Eftirspurn eftir metanóli í Kína hefur aukist hröðum skrefum frá árinu 1980 og hefur 

tekið kipp á síðastliðnum árum vegna aukinnar áherslu á hreinni orkugjafa. Þessi 

áherslubreyting hefur verið að hluta til vegna mikillar loftmengunar (e. smog) í 

stórborgum vegna útblásturs samgangna og iðnaðar. Þar að auki eiga Kínverjar mikið 

magn kola sem má umbreyta í metanól. Frá árunum 2003 til 2010 jóks framleiðslugeta 

á metanóli í Kína úr 6 milljón tonnum í 38,4 milljón tonn, sjá mynd 4. Árið 2015 voru 

notuð um 7 milljón tonn af metanóli í samgöngur þar í landi, það var yfir 5% af allri 

eldsneytisnotkun þeirra. Á næstu 4 árum, til ársins 2020 hefur stjórn Shanxihéraðs í 

Kína áætlað að umbreyta yfir 200.000 farartækjum til þess að nota metanól og aðlaga 

2000 eldsneytisstöðvar til þess að þjónusta þau (Methanol Institute, 2016a). 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. mynd. Aukning á metanól framleiðslu og eftirspurn í Kína frá 2000 til 2010 (Heimild: Yang & 
Jackson, 2012). 
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2.2 Kolefnishlutleysi í metanólframleiðslu 
 

Metanólframleiðsla heimsins fer að mestu leyti fram í gegnum syngas (Aasberg-

Petersen, Nielsen, Dybkjær, og Perregaard, 2008). Syngas er afurð kolvetnisríkra efna 

sem hafa verið hituð í nálægð við málmhvata (e. metal catalyst). Þessi 

kolvetnissambönd sem eru notuð við metanólframleiðslu í gegnum syngasferlið eru að 

miklu leyti metangas en stór hluti byggist á notkun kola. Þessar tvær leiðir geta seint 

talist kolefnishlutlausar án umfangsmikilla mótvægisaðgerða þar sem þær fela í sér að 

taka bundið kolefni jarðefna og leysa það út í andrúmsloftið. Kolefnishlutleysi er hugtak 

sem lýsir því að ferli komi ekki út með kolefnisfótspor, þrátt fyrir að kolefni sé á 

einhverjum hluta ferils leyst út í andrúmsloftið. Þessu má ná fram með því að endurnýta 

sama magn kolefnis og myndast við bruna orkugjafans. Vel þekktar leiðir til 

endurvinnslu koldíoxíðs eru skógrækt og endurheimt votlendis. Leiðirnar snúast um að 

taka kolefni úr andrúmsloftinu og binda það í jarðveg, gróður eða orkugjafa. Til eru 

nokkrar leiðir til þess að auka á kolefnishlutleysi í metanólframleiðslu en í raun er hægt 

að gera metanól úr flestum ferlum sem geta umbreytt kolefnisríkum efnum í blöndu af 

vetni, kolmónoxíði og/eða koldíoxíði (Edlund, 2011). Sýnt hefur verið fram á metanól 

framleiðslu úr dýraúrgangi, sorpi og glýceríni. Lykilhugmynd metanólframleiðslunnar 

á Íslandi er að hún ýtir undir endurnýtingu koldíoxíðs í framleiðsluferlinu. Þeim 

aðferðum verður nánar lýst í kafla 2.2.1 um metanólverksmiðjuna Carbon Recycling 

International í Svartsengi. 

5. mynd. Metanól 2015: Flokkun á framleiðsluleiðum metanóls. (Heimild: Alvarado, 2016a).  
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Líkt og fram kemur á mynd 5 er metanól til margra hluta nytsamleg afurð. Þetta er 

vegna eiginleika metanóls sem grunnefni í ótal aðföngum daglegs lífs. Aukin eftirspurn 

eftir metanóli er því að miklu leyti fylgin iðnaði ótengdum orkugeiranum.  

 

Framleiðsluaukning undanfarin ár gefur til kynna að markaður metanóls fari stækkandi, 

sjá mynd 6. Þessi aukning er að einhverju leyti fólgin í stækkun markaðar 

efnaiðnaðarins en einnig hefur sú vitneskja er varðar hlutverk metanóls sem 

umhverfisvænni orkugjafa, haft sitt að segja. 

 

 

 

Samkvæmt Chemical Industry Market Intelligence er gert ráð fyrir að eftirspurn eftir 

metanóli verði 95 - 100 milljón tonna árið 2020 (Alvarado, 2016b). Framleiðsla ársins 

2009 fór hlutfallslega að mestu fram í Kína eins og kemur fram á mynd 7. 
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6. mynd. Metanól framleiðsla á heimsvísu. Mynd aðlöguð frá (Heimild: Goeppert, Olah og 
Prakash, 2009; Berggren, 2013). 
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2.2.1  Carbon Recycling International í Svartsengi 
 
Carbon Recycling International (CRI) er fyrirtæki sem var stofnað árið 2006 í 

Reykjavík. Meginmarkmið þess er að þróa og markaðssetja metanól sem unnið er úr 

koldíoxíðsútblæstri frá verksmiðjum eða virkjunum. CRI byggðu sína fyrstu metanól 

verksmiðju á árunum 2011-2012 og var hún nefnd eftir nóbelsverðlaunahafanum og 

meðhöfundi bókarinnar, Beyond Oil and Gas: The Methanol Economy, George Andrew 

Olah. Verksmiðjan er staðsett við jarðvarmavirkjunina í Svartsengi, þar sem mikið 

magn koldíoxíðs er losað á hverjum degi vegna raforkuvinnslu 

jarðvarmavirkjunarinnar. Sú staðreynd að verið sé að endurnýta koldíoxíð í stað þess 

að nota kol eða annað jarðefnaeldsneyti í metanól framleiðsluna gerir það að verkum 

að metanólið getur talist vistvænna en annað metanól sem framleitt er út frá 

jarðefnaeldsneyti. Vegna þess muns sem ríkir milli metanóls frá öðrum framleiðendum 

og CRI, hefur fyrirtækið tekið upp á því að nefna metanólið sitt Vulcanol til 

aðgreiningar. Samkvæmt matsfyrirtækinu SGS Germany er heildarútblástur á kolefni 

frá metanóli sem CRI framleiðir 90% minni en frá sambærilegri orkuframleiðslu á 

7. mynd. Heimsframleiðsla metanóls árið 2009 eftir framleiðslulandi. (Heimild: Yang og Jackson, 
2012). 
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jarðefnaeldsneyti (Carbon Recycling International, e.d.; SGS Germany, 2017). Þessi 

tala tekur ekki til greina hvernig eldsneytið er brennt enda yrði sú tala mismunandi eftir 

því hvort það væri nýtt í efnarafgjafa, fjölorkuvél eða 100% metanól vél. Talan er byggð 

á greiningu sem nefnist á ensku well-to-tank (WTT) en í þeim útreikningi er farið yfir 

losun gróðurhúsalofttegunda alls ferilsins frá framleiðslu afurða að lokaafurð og til 

flutninga að dreifingarstöð, sjá töflu 2. Eins og kemur fram er mengun af völdum 

metanóls CRI í gegnum WTT ferlið aðeins 8,63 g af CO2/MJ með flutningi að 

dreifingarstöð í öðru landi. Mega-Joule (MJ) er orkueining og er mengunin miðuð við 

hana vegna skýrari myndar sem það gefur að miða við orkuinnihald en til dæmis lítra 

eldsneytis þar sem þyngd á hverri orkueiningu er mjög mismunandi eftir orkugjöfum. 

 

 

  Distance km kgCO2e/t  gCO2e/MJ  
Emissions related to raw-material:   0 0 
Emissions of electricity production (*):   134,19 6,71 
Emissions of steam production:   4,37 0,22 
Emissions of process specific inputs:   4,18 0,21 
Emissions of waste water treatment:   1,19 0,06 
Total process-specific emissions:   143,93 7,2 
Transport to Varberg:       
Plant-to-port** 50 6,8 0,34 
Port-to-port** 2174 22 1,09 
Total transport-specific emissions   28,8 1,43 
Total emissions CIF Varberg   172,73 8,63 

 

 

Sérstaða metanólframleiðslu CRI kemur glögglega fram þegar teknar eru saman WTT 

tölur á metanóli sem framleitt er með öðrum grunnefnum, eins og sést á mynd 8. Þar er 

meðal annars horft á mismun áþekkra framleiðsluefna útfrá fjarlægð milli verksmiðja 

annarsvegar og fjarlægðar milli verksmiðju og áfangastaðar hins vegar. 

Tafla. 2. Well-to-tank, úthrifsáhrif framleiðslu- og flutningsferils á metanóli frá CRI (Persónuleg 
heimild/tölvupóstur: Benedikt Stefánsson, 2017). 
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GPME1b : Jarðgas í pípum, ferðast 4000km í metanól verksmiðju[EU] 
GRME1 : Jarðgas og metanól nálægt hvort öðru en fjarri sölustað 
KOME1 : Kol [hard, EU-mix] yfir í metanól [EU] 
WFME1 : Viður yfir í metanól 
WWME2 : Viðar afgangar yfir í metanól með black liquor aðferð 
 

Það sem er áhugavert við þessa mynd er KOME1 línan sem stendur fyrir WTT á 

metanóli framleitt úr kolum í Evrópu. Þarna er WTT ferlið komið yfir 120 gCO2/MJ 

sem er ríflega þrettán sinnum meira en koldíoxíð magn framleitt í WTT ferli metanóls 

frá CRI. Að því sögðu er greinilegt að ekki er sama hvaðan metanólið kemur þegar horft 

er til umhverfisvænna lausna. 

 

Verksmiðja CRI framleiðir í dag yfir 5.000.000 lítra af metanóli árlega sem unnið er úr 

raforku og 5500 tonnum af koldíoxíði sem annars slyppi út í andrúmsloftið (Carbon 

Recycling International, 2016). Raforkan sem er nýtt í framleiðsluna er framleidd á 

tiltölulega endurnýjanlegan hátt sem er undirstaðan að því lága WTT gildi sem afurðin 

þeirra hefur. Metanólið sem CRI framleiðir hefur verið kallað raforka í vökvaformi 

vegna þess að megininntak framleiðsluferilsins er að rafsundra vatni til þess að skapa 

vetni. Vetni er ein af tveim meginafurðum framleiðsluferilsins ásamt koldíoxíði.  

 

Þegar raforku er breytt í orku á vökvaformi eykst verðmæti orkunnar. Þetta er fólgið í 

því að raforku er erfitt að geyma í miklu magni til lengri tíma en ef henni er umbreytt í 

8. mynd. Magn gróðurhúsalofttegunda við WTT ferli hjá mismunandi metanól framleiðsluferlum. 
(Heimild: Edwards, Larivé, Rickeard & Weindorf, 2013). 
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metanól og það geymt í loftþéttum tönkum, má geyma orkuna um langan tíma. Geymsla 

á orku er nytsamleg til þess að koma til móts við misþunga álagstíma á raforkukerfinu 

og mismikla framleiðslugetu, samanber vindmyllur og sólarsellur sem eru háðar 

ákveðnum veðurskilyrðum. Í því samhengi er erfitt og dýrt að geyma mikið magn af 

raforku með núverandi rafhlöðutækni en hámarks geymsla í slíkum ferlum er um það 

bil 10-20 MWh. Paul Wuebben, stjórnandi hjá CRI hefur sýnt fram á að á einu ári í 

starfsemi hafa þeir myndað aðstæður til þess að geyma 50-80 þúsund MWh í formi 

metanóls (Wuebben, 2016). Með þessu móti gæti metanól gegnt lykilhlutverki í 

orkuheimi framtíðarinnar sem yrði byggður á endurnýtanlegum orkugjöfum í stað 

jarðefnaeldsneytis. Við framleiðslu metanóls er orkutap um það bil 50% (Ómar Freyr 

Sigurbjörnsson, munnleg heimild, 11. september 2016) og við umbreytingu aftur í 

raforku eru einnig aukið orkutap svo heildarferlið er kostnaðarsamt hvað varðar 

orkuheimtur en engu að síður er gott að hafa þennan möguleika fyrir stærri samfélög 

þar sem miklir tindar í raforkuframleiðslu og notkun eru ekki endilega samrýmdir. 

 

Mikilvægt er að velja rétt efni fyrir geymslutanka þar sem metanól á það til að hafa 

tærandi áhrif á sum efni. Best er að nota ryðfrítt stál vegna minni þarfar á viðhaldi og 

minni líkum á óhreinkun metanólsins. Hinsvegar er upphafskostnaður við slíka tanka 

hlutfallslega hár miðað við önnur efni sem hægt er að nota og því hefur kolefnisstál (e. 

carbon steel) einnig verið notað þar sem upphafskostnaður þess er lægri. Að því sögðu 

er viðhald á því dýrara og auknar líkur á óhreinkun metanólsins (Methanol Institute, 

2016). 

 

Lykilhugmynd sem gæti spilað stórt hlutverk í sjálfbærni í orkumálum á Íslandi kemur 

fram í framleiðsluferli og afurð CRI. Aðferðin felst eins og fram hefur komið í 

endurnýtingu koldíoxíðs og rafsundrun á vatni. Í komandi köflum verður farið gróflega 

yfir það hvernig þessi efni eru sótt og í hverju kostir þessa ferils eru fólgnir. 

2.2.2 Vetni (H2) 
 
Í þessum kafla verður fjallað um vetni sem hvarfefni í myndun metanóls frá CRI. Það 

verður þó ekki komst hjá því að fara nokkrum orðum um þá hugmynd sem lengi hefur 

verið í kastljósinu um vetni sem eftirsóknarverðan orkugjafa. Eftirfarandi efnisgrein er 

að mestu tekin upp úr grein John O’M. Bockris, Is Methanol Using CO2 from the 

Atmosphere a New Fuel to Replace Gasoline. Hugmyndin um að nota vetni í þessu 
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samhengi hefur verið í umræðu í ríflega fjóra áratugi. Í fyrstu hljómar hugmyndin um 

vetni sem orkumiðil vel vegna þess að við notkun þess í efnarafgjöfum hlýst engin 

mengun þar sem engar kolefnissameindir fylgja efninu. Ef vetni væri framleitt með 

rafsundrun á vatni, útfrá ómengandi raforkuuppsprettum og samgöngur gengu fyrir því 

með efnarafgjöfum væri engin losun á gróðurhúsalofttegundum frá samgöngum. Því 

spyrja margir hvers vegna þessi hugmynd hefur ekki náð lengra en raun ber vitni. 

Einfalda svarið er kostnaður sem fylgir heildarferlinu. Til þess að geyma vetni er 

nauðsynlegt að þétta það með þrýstingi uppá 500 atm (Bockris, 2011).  Til þess að flytja 

vetni er ekki hægt að nota hefðbundnar stálleiðslur vegna niðurbrots á þeim af völdum 

vetnisins. Því þarf að nota nikkelstálleiðslur sem eru dýrari en stál. Kostnaðurinn er því 

fólginn í dýrum geymslu- og flutningsaðferðum. Einnig tapast orka þegar vatni er 

rafsundrað í framleiðsluferli. Þar að auki tapast orka við umbreytingu vetnis í raforku 

innan farartækis. 

 

Vegna mikillar endurnýjanlegrar raforku á Íslandi er hægt að framleiða vetni með 

rafsundrun án mikillar mengunar, ólíkt því sem gerist þar sem raforka er fengin með 

kolum eða öðrum óumhverfisvænum orkumiðli. Við rafsundrun vatns fæst vetni og 

súrefni, sjá mynd 9. 

 

 

Einn af grunnþáttum í framleiðslu á endurnýjanlegu metanóli er vetni. Ferlið er um það 

bil þrisvar til fjórum sinnum kostnaðarsamara heldur en vetnisframleiðsla í gegnum 

umbreytingu á náttúrulegu gasi (Goeppert, Olah & Prakash, 2009). Sá kostnaður sem 

umræðir í því samhengi tekur ekki til greina þann vistfræðilega kostnað sem fylgir 

mengun frá söfnun og vinnslu gassins. 

 

Rafsundrun er ferli sem hefur verið notað í meira en öld. Orkuheimtur ferilsins batna 

með aukinni tækniþróun. Almennir iðnaðarferlar sem snúa að rafsundrun á vatni til 

vetnisframleiðslu hafa um það bil 70% orkuheimtur (Mazloomi, Sulaiman & Moayedi, 

2012). Hærri orkuheimtur hafa náðst í tilraunum og halda rannsóknir á þessum hluta 

ferilsins áfram. Vetni sem fæst með rafsundrun á vatni var aðeins 4% af 

heildarframleiðslu á vetni árið 2012 (Mazloomi, Sulaiman og Moayedi, 2012). 

9. mynd. Rafsundrun vatns. (Heimild: Goeppert, Olah & Prakash, 2009). 
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2.2.3  Koldíoxíð (CO2) 
 

Koldíóxíð er umfangsmesta gróðurhúsalofttegundin sem stafar af athöfnum mannsins. 

Þessi gastegund er náttúruleg í þeim skilningi að hún er nauðsynleg plöntum til 

lífsviðurværis. Hinsvegar hefur náttúruleg hringrás CO2 verið raskað mikið í kjölfar 

iðnvæðingarinnar og aukinnar neyslu í heiminum. Töluvert magn ferla, svo sem 

endurheimt votlendis og gróðursetning skóga, eru í gangi sem mótvægisaðgerð gegn 

háum styrk CO2 í andrúmsloftinu. CO2 er seinna hvarfefnið í myndun metanóls. Það 

þýðir að með framleiðslu á metanóli með aðferðum CRI er hægt að draga úr styrk CO2 

í andrúmsloftinu og líta á ferlið sem mótvægisaðgerð gegn gróðurhúsaáhrifum. Þetta er 

einn af kostum metanólframleiðslunnar á Svartsengi. Þetta tiltekna koldíoxíð sem CRI 

notar kemur sem aukaafurð frá jarðvarmavirkjuninni sem stendur einnig í Svartsengi á 

Suðurnesjum. Jarðvarmavirkjanir eru ekki einu verksmiðjurnar sem geta skaffað 

koldíoxíð fyrir áþekkar metanólverksmiðjur. Dæmi um verksmiðjur þar sem mikið 

magn koldíoxíðs fer óskipt út í andrúmsloftið, en gæti verið nýtt, eru til dæmis 

ammoníum-, sements-, jarðefnaeldsneytisverksmiðjur og rafmagnsframleiðsluiðnað. 

Því væri hagkvæmt að auka notkun á metanóli þó það væri ekki nema til að endurnýta 

og hreinsa kolefni úr andrúmsloftinu sem ýmis rótgróinn iðnaður framleiðir. 

 

 
 
2.3  Metanól í efnaiðnaði 
 

Metanól er eitt mikilvægasta grunnefni efnaiðnaðar á heimsvísu. Það er vegna þess að 

vinnsla þess getur leitt til fjölmargra afurða á borð við lyf og byggingarefni, sjá mynd 

10. Þessi eiginleiki efnisins, að þjóna hlutverki á mörgum mismunandi mörkuðum, 

stuðlar að auknum möguleikum fyrir fyrirtæki til þess að byggja framleiðslu sína á 

metanóli. Þar sem þessi ritgerð snýr í megindráttum að metanóli sem orkugjafa verður 

aðeins fjallað stuttlega um þá þætti sem metanól er nýtt til í efnaiðnaði. Ef 

metanólframleiðsla á Íslandi myndi aukast hratt, er gott að hafa fleiri markaði þar sem 

afurð framleiðslunnar getur nýst. 
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2.3.1  Formaldehýð 
 

Helsta framleiðsluefni sem unnið er úr metanóli er formaldehýð. Um það bil 70 milljón 

tonn af metanóli voru framleidd á heimsvísu árið 2015 og 27% af því var notað til þess 

að vinna vörur sem nýta formaldehýð (Alvarado, 2016a). Ástæðan fyrir þessu mikla 

magni sem fer í framleiðsluna er vegna ýmissa vara sem innihalda formaldehýð. 

Efnafræðileg uppbygging efnisins er CH2O. Formaldehýð er hvarfgjarnt aldehýð sem 

10. mynd. Afleiður metanóls (Heimild: Goeppert, Olah og Prakash, 2009) 
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myndast við oxun eða ófullkominn bruna á kolvetnissamböndum. Formaldehýð er 

notað meðal annars við gerð líms, við smíðar, í málningu, sprengiefni, sótthreinsiefni 

og margt fleira. Heiti annars stigs efna formaldehýðs koma fram í mynd 2.2. 

 

2.3.2  Ediksýra 
 

Ein af fjórum helstu afleiðum metanóls í efnaiðnaði er ediksýra (e. acetic acid). Árið 

2015 fóru 9% metanól framleiðslunnar í að framleiða ediksýru, sjá mynd 2.2. Ediksýra 

tilheyrir karboxýlsýrum og hefur aðeins einn COOH hóp. Efnaformúla sýrunnar er 

CH3COOH. Eins og nafnið gefur til kynna er ediksýra uppistaðan í ediki og inniheldur 

edik um það bil 3-7% af ediksýru í vatnslausn. Edik er notað til þess að auka geymsluþol 

ýmissa matvæla. Ediksýra er þó notuð til þess að framleiða fleira en edik. Það má nefna 

gúmmí, litarefni, ilmvötn, leysiefni og gerviefnið rayon (Ministry of Electronics and 

Information Technology, e.d.). 

 

2.3.3  Methyl tert-butyl ether (MTBE) & Tertiary-amyle methyl ether 
(TAME) 

 

Bæði MTBE og TAME eru efni sem hafa verið notuð til blöndunar við bensín. Blöndun 

þeirra við bensín eykur oktan gildi þess ásamt því að koma í veg fyrir 

bakslagssprengingar (e. anti-knocking effect). Efnin voru framleidd í talsverðu magni 

eftir að íblöndun á blýi við bensín var bönnuð. Umskipti frá blýi yfir í TAME/MTBE 

komu til vegna neikvæðra áhrifa blýsins á lýðheilsu. Á undanförnum árum hefur komið 

í ljós að MTBE er einnig slæmt íblöndunarefni vegna neikvæða úthrifsáhrifa á 

umhverfið. Sérstaklega hefur efnið áhrif á grunnvatn og yfirborðsvatn (Squillace, 

Pankow, Korte og Zogorski, 1996). Af þeim sökum var MTBE bannað sem 

íblöndunarefni í Bandaríkjunum árið 2016 (New York Agriculture and Market Law 192 

§ g, 2016) en er þó framleitt til annarra aðfanga. Í einhverjum tilfellum hefur MTBE 

verið skipt út fyrir etanól afleiðuna ETBE (Ethyl-Tertiary-Butyl Ether) (Edwards, 

Larivé og Beziat, 2011) en það hefur áþekk jákvæð áhrif á bakslag véla. MTBE hefur 

verið nýtt í iðnaði og læknisfræði til þess að lækna gallsteina en telst þó vera að 

einhverju leyti úrelt aðferð (Kim, Malayaman og Green, 2015). 
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2.3.4  Methyl methacrylate (MMA) 
 

MMA er metýl ester, C5H8O2. Efnið er að mestu notað í læknisfræðilegum tilgangi. 

Dæmi um notkun þess er við augnlækningar og við aðgerðir á liðamótum (National 

Center for Biotechnology Information, e.d.a). 

2.3.5  Methylamine 
 

Methylamine er notað til þess að búa til margskonar efni í landbúnaði. Þetta eru efni 

eins og gróðureyðir, sveppaeyðir og skordýraeitur. Einnig er efnið notað til þess að búa 

til fóðurbæti. Þar sem efnið er notað í ýmsum öðrum iðngreinum ber að nefna að 

methylamine er notað sem íblöndunarefni í eldsneyti, við pappírsgerð, lyfjagerð, 

framköllun mynda og við gerð gúmmíefna svo eitthvað sé nefnt (Chemours, e.d.). 

2.3.6  Chloromethane 
 
Chloromethane er stundum nefnt á ensku methyl chloride en eins og nafnið gefur til 

kynna er það metýlhópur tengdur klóratómi, CH3Cl. Efnið hefur verið notað til þess að 

knýja úðabrúsa. Einnig hefur efnið verið nýtt sem kæliefni, svæfingarlyf og hvarfefni í 

gerð gróðureyða (National Center for Biotechnology Information, e.d.b). 

 

2.3.7  Olefin 
 
Olefin er gerviefni sem má framleiða út frá metanóli. Efnið er notað í hluti á við teppi, 

veggfóður, fatnað, reipi og innri byggingu farartækja. Olefin er sterkt gerviefni sem 

hefur þann eiginleika að taka ekki í sig mikinn vökva og þornar auðveldlega.  

 

 
2.4  Metanól sem eldsneyti 
 

Eftirspurn eftir vistvænni orkugjafa eykst með hverju árinu sem líður. Þegar olía tók 

við af kolum á 20. öldinni dró verulega úr mengandi efnum í andrúmsloftinu af völdum 

kolabrunans, með tilheyrandi hlutfallslegum jákvæðum áhrifum á loftslag. Nú þegar 

mannkyninu hefur fjölgað umtalsvert ásamt aukinni kröfu um orku, samhliða aukinni 

vitund um loftslagsmál, er augljóst að olía er ekki eins eftirsóknarverður orkugjafi og 

hann leit út fyrir að vera á síðustu öld. Þess vegna hefur alkóhól verið skoðað í þessu 
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samhengi til þess að auka orkusjálfstæði þjóða og ýta undir notkun á endurnýjanlegum 

eldsneytisgjöfum. 

 

Orkuþörf heimsins er mikil og eykst með hverju árinu. Talið er að í dag séu yfir 1 

milljarður skráðra bíla. Samanlagt er áætlað að þessi farartæki noti um 80% allrar orku 

sem fer í samgöngur. Þau 20% sem eftir eru af orkunotkun samgangna telja flugvélar, 

skip, lestar- og leiðslukerfi. Til þess að gefa mynd af þeirri orku sem fer í samgöngur, 

var þar notað sem samsvarar 2,1 milljarði tonna af olíu, árið 2006 (Seddon, 2006).  

 

Orkuinnihald metanóls er um það bil helmingur af orkuinnihaldi bensíns (Alternative 

fuel data center, e.d.). Í mjög einfölduðu dæmi þar sem allri olíunotkun yrði skipt út 

fyrir metanól væri ekki þar með sagt að hlutfallslega lágt orkuinnihald metanóls yrði 

veigamesta breytan í eftirspurnarmagni. Þetta er vegna þess að orkunýtni véla er 

mismunandi. Talið er að einungis 14-30% af orkuheimtum hefðbundins eldsneytis, á 

borð við bensín, nýtist í að knýja hjólin (U.S. Department of Energy, e.d.). Þetta er 

vegna mikils orkutaps sem er að hluta til vegna hita sem losnar og nýtist ekki til þess 

að knýja farartækið áfram. Sprenging metanóls í samanburði við bensín er mun 

árangursríkari vegna aukinnar nýtni (e. efficiency) á orkunni. Farið verður yfir aukin 

afköst, bætta nýtni eldsneytis og útblástursefni, eftir gerð metanólvéla, í köflunum hér 

á eftir. 

 

Eitt helsta vandkvæði sem kemur í umræðu um alkohól sem eldsneytisgjafa er að ræsa 

vélina í köldu loftslagi. Með svonefndu „long duration spark ignition” (LDSI) kerfi var 

hægt að kveikja á vél sem gekk eingöngu fyrir metanóli í -7C° (Bruetsch, 1989). Þegar 

um blöndur af bensíni og metanóli er að ræða, er þetta vandamál enn síður fyrirstaða 

þar sem íblöndunarefni eru vel hæf til þess að koma í veg fyrir slík vandkvæði 

(Goeppert, Olah & Prakash, 2009). 

 

2.4.1  Kostir við útblástur metanólknúinna farartækja 
 

Einn af helstu kostum metanóls er sá að útblástur kolvetna, kolmónoxíðs (CO), smáagna 

(e. particulate matter) og rokgjarna lífrænna efnasambanda verður minni (Nowell, 

1994; Goeppert, Olah & Prakash, 2009; USESC, 2015). Samkvæmt flestum 
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rannsóknum dregur verulega úr mengun af völdum nitoroxíðsambanda við notkun 

metanóls (USESC, 2015; Stena Line, e.d.; Nowell, 1994; Methanol Institude, 2016b) í 

samanburði við hefðbundið eldsneyti, en ekki eru allar rannsóknir samstíga með það 

þegar borið er saman bensín og metanól. Spilar þar helst inní gerð vélanna og hlutfall 

metanóls. Metanól inniheldur ekki brennistein (e. sulfur) sem gerir það að verkum að 

lítil sem engin mengun brennisteinssambanda (SOx) hlýst af notkun þess, sé efnið 

brennt án íblöndunar (USESC, 2015). Metanól er ekki eins hvarfgjarnt og bensín í 

andrúmsloftinu og inniheldur ekki BTEX aukaefnin sem eru í bensíni. Þetta eru efnin 

benzene, toluene, ethylbenzene og xylen en þau eru talin krabbameinsvaldandi, brotna 

ekki auðveldlega niður í náttúrunni og geta mengað grunnvatnsforða (USESC, 2015).  

 

Kosturinn við heildarútblástur gróðurhúsalofttegunda, sérstaklega koldíoxíðs, kemur 

fram við framleiðslu á endurnýjanlegu metanóli eins og kom fram í kafla 2.2.1. Þar sem 

miklu munar á útblæstri milli mismunandi gerða véla er ekki hægt að gefa eina tölu yfir 

útblástur, en mikilvægt er að horfa til þess að útblástur er af flestum tegundum efna 

minni frá metanóli í samanburði við hefðbundið eldsneyti. Framleiðsla á 

endurnýjanlegu metanóli frá CRI er umhverfisvænni en vinnsla á hefðbundu eldsneyti. 

Samlegðaráhrif heildarferilsins frá sköpun að notkun er því megináhersluefni þegar 

horft er til afurðarinnar sem er hér í kastljósi, það er metanólið frá Svartsengi. 

 

2.4.2  Ókostir við útblástur metanólknúinna farartækja 
 

Ákveðnir karbónýlhópar myndast við bruna metanóls sem eru ekki jákvæðir og ber þar 

helst að nefna formaldehýð. Eftirfarandi samantekt er að mestu tekin úr grein eftir 

Brusstar, Haugen og Gray, Environmental and Human Health Considerations for 

Methanol as a Transportation Fuel. Þónokkrar sértækar greinar og rannsóknir snúast 

um mælingar á þessari afurð metanóls, en þessi samantekt er ágæt vegna yfirsýnar sem 

fylgir henni.  

 

Formaldehýðmengun er helsti ókosturinn við útblástur frá farartækjum sem brenna 

metanól. Formaldehýðmengun veldur ljósefnafræðilegum reyk (e. photochemical 

smog). Mengun af völdum formaldehýðs getur flokkast í beina og óbeina mengun. Bein 

mengun formaldehýðs tekur til þess magns efnis sem kemur úr púströri farartækisins á 
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meðan óbein mengun formaldehýðs myndast í efnahvörfum hvarfgjarna 

kolvetissambanda í andrúmsloftinu. Óbein myndun formaldehýðs er stærsti hluti þeirrar 

mengunar formaldehýðs sem er í andrúmsloftinu. Gert var ráð fyrir í fyrri skýrslum 

Environmental Protection Agency, að bein formaldehýð mengun frá farartækjum sem 

ganga eingöngu fyrir metanóli væri tvisvar sinnum meiri en frá bensín farartækjum. Þó 

er talið, í ljósi núverandi þekkingar um þriggja fasa hvata (e. three-way catalyst) að 

þessi mengun frá farartækjum knúnum metanóli væri ekki svo mikil miðað við 

bensínknúin farartæki. Í ljósi þess að óbein formaldehýðmengun af völdum 

metanólknúinna farartækja séu um 20% af því sem nemur sömu mengun af völdum 

bensínknúinna farartækja er dregið verulega úr þessum ókosti í heildaryfirliti yfir 

formaldehýðmengun metanólknúinna farartækja. Frekari rannsókna er þörf, en álit 

fyrrnefndra greinahöfunda er að heildarheilsufarsáhrif af völdum 

formaldehýðmengunar við umskipti frá bensín yfir í metanól farartæki séu hlutlaus 

(Brusstar, Haugen & Gray, 2013). Þá hefur einnig komið fram frá talsmanni 

bílaframleiðandans Geely að formaledehýð mengun sé nú orðin minni frá þeirra bílum 

sem ganga fyrir 100% metanóli heldur en áþekkum bensínvélum en betur verður komið 

að því í kafla um M100 vélar hér að neðan. Frá metanólknúnum farartækjum sem nýta 

efnarafgjafa í stað sprengihreyfils er engin formaldehýð mengun en betur verður greint 

frá efnarafgjöfum í kafla 2.4.6. 

 

2.4.3  M3-M85: Blanda metanóls og bensíns 
 

Þegar talað er um vélar er oft átt við sprengihreyfla (e. internal combustion engine) eða 

ICE. Sprengihreyflar geta nýtt sér ýmsar tegundir eldsneytis og jafnvel blöndur af 

mismunandi orkugjöfum. Nýlegir bílar með þessum hefðbundu vélum hafa þann 

eiginleika að geta gengið fyrir blöndu af bensíni og metanóli, þar sem metanólið er allt 

að 15% (M15) af hlutfalli blöndunnar (Methanol Institude, 2016b). Þessi eiginleiki að 

geta gengið fyrir blöndu án breytinga á vélbúnaði er tengdur við þær þróanir sem hafa 

átt sér stað á beinni innspýtingu. Sá eiginleiki veldur því að vélarnar geta nýtt eldsneyti 

með auknu súrefnismagni sem fylgir bruna á metanólinu. Fyrir tíð þessarar þróunar var 

möguleiki á því að blanda 3-5% (M3-M5) af metanóli í bensínið. Þegar hlutfall 

metanóls í blöndunum fer yfir 15% þarf að gera frekari ráðstafanir á vélbúnaði 

farartækisins á borð við útskipti efna sem metanól hefur tærandi áhrif á. Metanól hefur 
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um það bil helmingi lægra orkuinnihald en bensín miðað við rúmmál. Þar með er sagan 

þó ekki öll sögð, því metanól hefur hærra oktangildi en hefðbundið bensín. Hærra oktan 

veldur því að eldsneytisblandan getur þjappast meira en ella í brunahólfi (e. combustion 

chamber) vélarinnar áður en það springur. Afleiðing þess er aukinn kraftur. Annar 

þáttur sem eykur getu vélarinnar með metanólblöndu er að eldsneytið springur við lægra 

hitastig. Rannsóknir hafa leitt í ljós að afleiðingar lægra hitastigs við sprengingu í 

áþekkum vélum dregur úr mengun nituroxíðsambanda (NOx) um 5-10g/kWh og heildar 

koldíoxíðsmengun um meira en 10% (Vancoillie o.fl., 2013). Í sömu rannsókn kom 

fram að minnkun á kolmónoxíðmengun væri ekki marktækt minni. Þá kom einnig fram 

að með þjöppunarhlutfalli (e. compression ratio) upp á 19,5:1 náðist orkunýtni upp í 

42% á metanólinu.  

 

Metanól hefur betri eiginleika til þess að gleypa hita við sprengingu þess heldur en 

bensín sem er þess valdandi að vélarnar hitna minna. Þar af leiðandi þarf minna og 

léttara kælikerfi og möguleikar eru á því að nota loftkælingu í stað vatnskælingar 

(Goeppert, Olah og Prakash, 2009). 

 

Bílaframleiðendur eru í auknum mæli farnir að framleiða fjölorkubíla (e. flex fuel 

vehicle). Þessar vélar notast oftast við sprengihreyfil en ráðstafanir og breytingar hafa 

verið gerðar sem gera þeim kleift að ganga bæði fyrir 100% bensíni og 85% af 

óhefðbundnum orkugjafa á borð við alkóhól í bland við 15% bensín. Báðir 

orkumiðlarnir eru geymdir í sama tanki. Samkvæmt skýrslu USESC um orkumál á 

heimsvísu kemur fram að auka framleiðslukostnaður sem fylgir því að framleiða 

fjölorkubíl í samanburði við áþekkan bíl sem gengur eingöngu fyrir jarðefnaeldsneyti 

séu aukalegir 100 $ (USESC, 2015). Einnig er aukin eftirspurn eftir því að umbreyta 

notuðum bílum yfir í fjölorkubíla og er kostnaður við slíkar aðgerðir á bilinu 100-1000$ 

(USESC, 2015). 

 

Það sem alkóhól hefur fram yfir bensín er hærri viðnámsþróttur gegn 

bakslagssprengingu (e. elevated knock resistance). Þessu fylgir að hægt er að fá hærra 

þjöppunarhlutfall á eldsneytinu, upp á 12:1 og hærra. Árið 1981 sýndu Ford 

verksmiðjunar fram á að með hærra þjöppunarhlutfalli gátu þeir aukið kraft vélarinnar 

um 20% í M85 Escord bílnum og nýtni jókst um 15% miðað við sambærilega bensín 

vél (Nichols, 2003).  
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Fjölorkubílar sem ganga fyrir 85% metanóli (M85) eru skref í rétta átt að því leyti að 

heildarmengun verður minni en frá hefðbundum farartækjum sem ganga eingöngu fyrir 

jarðefnaeldsneyti. Mestur ávinningur í ljósi minni mengunar af völdum bruna eldsneytis 

næst þegar vélarnar ganga fyrir 100% metanóli enda yrði þá ekki um neitt 

jarðefnaeldsneyti að ræða. Erfiðara er í reynd að innleiða óhefðbundna orkugjafa nema 

í skrefum þar sem regluverk, dreifikerfi og fleiri innviðir þurfa tíma til að halda í við 

þróunina og í því ljósi eru fjölorkubílar jákvætt skref fyrir innleiðingu metanóls. Aukin 

notkun á M85 fjölorkubílum mun að öllum líkindum verða þess valdandi að aukin 

áhersla  verður lögð á innleiðingu dreifikerfa og framleiðslu metanóls. Dreifikerfi fyrir 

metanól þarf að vera sterkt til þess að eftirspurn eftir farartækjunum aukist.  

 

Næsta skref eru farartæki sem ganga eingöngu fyrir metanóli (M100) og þar með engu 

jarðefnaeldsneyti. Miðað við þá þekkingu sem við búum yfir í dag á metanóli, yrði 

bestum árangri í loftslagsmálum sennilega náð með farartækjum sem ganga eingöngu 

fyrir metanóli og að þau nýttu efnarafgjafa í stað sprengihreyfils til þess að fanga orku 

alkóhólsins. Efnarafgjöfum og kostum þeirra verða gerð skil í kafla 2.4.6. 

 

Metanól í vélbúnaði hefðbundinna ökutækja tærir sum efni frekar en bensín. Metanól 

er öflugur leysir þegar kemur að jónuðum efnum á borð við sýrur, basa, sölt og sum 

plastefni. Þetta veldur því aukinni tæringu á ýmsum efnum sem eru í farartækjunum. 

Þar af leiðandi þarf að gera viðeigandi ráðstafanir þegar metanól kemst í snertingu við 

efni sem það getur leyst. Bensín hefur hefur ákveðna eiginleika sem metanólið hefur 

ekki en það kemur í veg fyrir sömu tæringaráhrif og metanólið kann að hafa (Goeppert, 

Olah & Prakash, 2009). Samkvæmt Sebastian Verhelst, sem hefur fengist við 

rannsóknir á metanóli í farartækjum um árabil, er tæringin ekki vandamál í sjálfu sér 

þar sem hægt er að nota önnur efni sem metanólið tærir ekki (Verhelst, S. munnleg 

heimild, 23. mars 2016). 

 

2.4.4  M100: 100% metanól knúnir sprengihreyflar í bílum 
 
Vélknúið ökutæki sem gengur eingöngu fyrir metanóli kallast á ensku dedicated 

methanol engine. Hér eftir verða slík farartæki sem nýta sér eingöngu metanól í 
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sprengihreyfli, sett undir hattinn M100, vegna vöntunar á íslensku heiti. M100 vísar til 

þess að 100% metanól sé orkugjafi farartækisins. 

 

Þegar sprengihreyflar sem gengu fyrir M100 voru innleiddir í bílaflotann í 

Bandaríkjunum undir lok 20. aldar var stærsta vandamálið dreifikerfi eldsneytisins. 

Ekki voru nógu margar stöðvar til þess að fylla á bílana og þar sem þetta voru M100 

vélar, gátu þær ekki nýtt sér annan orkugjafa, þegar metanól áfyllingarstöð var ekki 

nærri. Þetta varð til þess að ánægja notenda var lítil og því var ákveðið að setja aukna 

áherslu á fjölorkubíla svo fólk gæti nýtt sér núverandi dreifikerfi og eldsneytisverð á 

hefðbundum orkugjöfum þegar það væri hagkvæmara (Bromberg & Cheng, 2010). 

 

M100 er eftirsóknarverður orkugjafi vegna þess hve einfaldur hann er í efnafræðilegum 

skilningi. Til samanburðar inniheldur bensín yfir eitt hundrað mismunandi efni og eru 

mörg þeirra mjög hvarfgjörn í andrúmsloftinu sem veldur mörgum tegundum af 

mengandi efnum.  

 

Í rannsóknum hefur komið fram að orkuheimtur (e. peak thermal efficiency) M100 véla 

nái allt að 42%. Til samanburðar ná nýjar bensínvélar orkuheimtum upp á 36% 

(Vancoillie o.fl., 2012). Þar að leiðandi er orkuinnihald eldsneytisins ekki eins mikið 

vandamál og sú tala gefur til kynna í upphafi, það er vegna þess að vélarnar hafa 

mismunandi mikla getu til þess að nýta orku eldsneytisins. Þetta er að hluta til vegna 

hærri bruna hraða (e. burning velocity) hjá metanóli í samanburði við bensín. Þetta leiðir 

óhjákvæmilega til þess að eldsneytistankur þarf að vera stærri eða að notendur slíkra 

ökutækja sæki áfyllingarstöðvar oftar. Hins vegar má gera ráð fyrir að frekar tæknilegar 

framfarir muni nást á M100 vélum sem auki orkunýtni vélanna og dragi þar með úr 

þessu tiltekna vandamáli. 

 

Í samanburði á tveimur bílum, annar með M100 vél og hinn með bensíns vél kom í ljós 

að það dró úr mengun af völdum nituroxíðsambanda yfir 30% (Vancoillie o.fl., 2012). 

Í apríl 2016 flutti CRI inn bílinn Emigrand 7 frá kínverska bílaframleiðandanum Geely. 

Eftirfarandi kom fram í fyrirlestri Xianyang Jin, yfirmanns rannsókna og þróunar hjá 

Geely, á alþjóðlegri ráðstefnu um þróun á metanólknúnum farartækjum sem haldinn 

var á Íslandi í febrúar 2016. Í glærum hans kom fram að formaldehýðmengun frá 

metanólknúnum farartækjum frá Geely væri 0,339mg/km sem var minna en 
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hefðbundinn bensínbíll, sem mengaði samkvæmt Xianyang, 0,492mg/km að meðaltali 

(Xianyang, J. 2016). Ekki komu fram í fyrirlestri hans magnbundnar tölur um aðra 

mengunarvalda frá Geely bílnum. Ekki fundust neinar ritrýndar greinar á ensku er 

vörðuðu Geely bílinn svo ekki verður hægt að taka sérstaka afstöðu til þessa tiltekna 

metanólbíls. Þar að auki eru flestar rannsóknir sem byggja á M100 bílum yfir 15 ára 

gamlar og eiga síður við, þar sem tæknilegar framfarir í stjórnun á mengun frá bílum 

hefur fleytt mikið fram á þessum árum. 

 

2.4.5  Metanól fyrir skip 
 

Siglingar eru einn mikilvægasti hlekkur vöruflutninga á heimsvísu. Einn af helstu 

kostum vöruflutninga með skipum er lítil koldíoxíðmengun á hverja flutta 

þyngdareiningu. Þegar verið er að mæla mengun á þyngdareiningu er oft talað um 

grömm koldíoxíðs sem fara fyrir hvert tonn sem flyst um kílómeter, mælieiningin sem 

fylgir þessu er g/tkm. Fyrir skip er þessi tala 10-15g/tkm á meðan lestir telja 19-

41g/tkm, vöruflutningar á stórum bílum 51-91g/tkm og flugvélar 673-867 g/tkm. Það 

er því til mikils að vinna að nota skip fyrir vöruflutninga. Hinsvegar hafa gamlar 

reglugerðir ekki tekið tillit til mikillar mengunar brennisteinssambanda (SOx) og 

nituroxíðsambanda (NOx) í þessum efnum en það er að breytast núna eins og verður 

komið að í kafla 4.1 um reglugerðir og sáttmála. Til þess að mæta nýjum 

umhverfisáskorunum um lækkun á mengandi efnum frá skipaflutningum hefur metanól 

verið lagt til sem staðgengill hefðbundins skipaeldsneytis. Þegar metanól hefur verið 

notað á fragtskipt hefur eftirfarandi komið fram. Sót (e. soot) mengun lækkar mikið 

miðað við umbreytingu díselvélar í metanólvél. Mælingar tilgreindu að 

metanólvélarnar gæfu frá sér 0,01g/kWh af sóti á meðan áþekkar díselvélar gáfu frá sér 

0,1g/kWh (Andersson & Salazar, 2015). Þegar NOx mengun hefur verið borin saman 

milli dísel- og metanólvéla hefur sést að slík mengun er mjög lág miðað við 

díselvélarnar. Þessar mælingar sýna fram á að NOx mengun frá metanólknúnum skipum 

er undir Tier III tilskipuninni frá Alþjóðasiglingamálastofnuninni, þar sem tilgreint er 

að NOx mengun megi ekki vera meiri en 2-4g/kWh (Andersson & Salazar, 2015). 

Brennisteinsmengun er einnig stórt viðfangsefni Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar 

þar sem brennisteinsdíoxíð frá skipum er ein af orsökum súrnun sjávar. Það er ekki 

brennisteinn í metanóli og því væri sú mengun um það bil 1% af þeirri 
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brennisteinsmengun sem áþekkar díselvélar gefa frá sér (Andersson og Salazar, 2015; 

Stena Line, e.d.). Ástæðan fyrir því að það er örlítil brennisteinsmengun er vegna 

íblöndunarefna. Nánar verður farið yfir reglugerðir í kafla 4.1 en þær gætu verið ein af 

grunnforsendum umbreytingar skipaflotans yfir í metanól. Mengun af völdum 

formaldehýðs var lítil, en tekið er mið af þýska loftslagssamningnum TA-luft og er 

mengunin vel innan þeirra marka (Haraldsson, 2015). Smáagnamengun (e. particulate 

matter) minnkaði til muna við umbreytingu yfir í metnaól (Haraldsson, 2015; Stena 

Line, e.d.). 

 

Fyrir utan mengunartengdar ástæður fyrir umbreytingu er vert að nefna að orkunýtni 

umbreyttra skipa knúinna metanóli er jafn há og áþekkar díselvélar (Haraldsson, 2015). 

Ef vélarnar eru ekki umbreyttar dísel vélar til þess að þjóna þessum tilgangi að ganga 

fyrir metanóli heldur væru framleiddar frá grunni fyrir metanól er gert ráð fyrir að 

orkunýtni yrði hærri en frá áþekkum díselvélum (Anderson og Salazar, 2015). 

 

Kostnaður við umbreytingu er einn af mikilvægari þáttum sem þarf að taka til greina. 

Þar sem ferlið hefur ekki farið oft fram er ekki til mikið af upplýsingum um slíka 

umbreytingu. Í þessu samhengi verður miðað við umbreytingu 24 MW ro-pax skipinu 

frá Stena Germanica. Sértækur kostnaður sem fylgdi umbreytingunni var 13 milljón € 

en heildar kostnaður ferilsins, sem innifól byggingu metanól geymslutanks við bryggju 

ásamt aðlögun áfyllingar skips fyrir metanóláfyllingar, var 22 milljón €. Frumkostnaður 

er ávallt hærri en kostnaður við frekari framkvæmdir og var í þeim efnum gert ráð fyrir 

að umbreyting skips númer tvö væri 30-40% lægri (Andersson og Salazar, 2015). Til 

þess að gefa hugmynd um hver umbreytingarkostnaður við skip af annari stærðargráðu 

væri er gert ráð fyrir að kostnaður sé 250-350 €/kW fyrir stórar vélar á stærðargáðunni 

10-25MW. Til samanburðar kosta áþekkar framkvæmdir 1000 €/kW fyrir vélar sem á 

að umbreyta til þess að ganga fyrir jarðgasi á vökvaformi (e. liquefied natural gas) 

(Andersson og Salazar, 2015). 
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2.4.6  Efnarafgjafar  
 

Efnarafgjafar (e. fuel cells) eru rafefna (e. electrochemical) tæki. Eiginleikar þeirra 

byggjast á því að fanga og nýta þá orku sem losnar við efnaskipti. Það er þegar hvarfefni 

verða að myndefnum. Þegar efnaskiptin eiga sér stað losnar orka. Magn þeirrar orku 

byggist á rafmætti (e. electric potential) þeirra efna sem eru sett í rafgjafann. 

Uppbygging efnarafgjafa er áþekk rafhlöðum á margan hátt. Í báðum einingum má 

finna forskaut(e. anode), bakskaut (e. cathode) og rafvaka (e. electrolyte). Til 

samanburðar er í rafhlöðum, annað hvort orka sem kom inn í hana við framleiðslu eins 

og í einnota rafhlöðum eða raforka sem hægt að fá úr innstungu ef rafhlaðan getur tekið 

við hleðslu. Það sem skilur efnarafgjafann frá rafhlöðunni er að hann tekur ekki inn 

raforku sem orkumiðil heldur tekur hann inn metanól, vetni, própanól, olíu, jarðgas eða 

önnur orkurík vetnis/kolvetnis efnasambönd og breytir orkunni sem losnar við 

efnaskiptin yfir í raforku. Það sem efnarafgjafar hafa fram yfir rafhlöður í stærri 

farartækjum er að þeir eru minni og léttari, áfylling tekur skemmri tíma og endingartími 

hefur lengst (Thomas & Zalbowitz, e.d.), þar sem aukið magn orku má geyma fyrir 

efnarafgjafann í farartækinu, miðað við þá orku sem hægt er að geyma á formi raforku. 

Þegar talað er um rafmagnsbíla er átt við farartæki sem gengur fyrir raforkudrifnum 

mótor sem fær orku sína annaðhvort frá rafhlöðu eða efnarafgjafa. Í því samhengi gera 

margir ráð fyrir að rafhlaða sé geymsla og veita orkumiðils í rafmagnsbílum en þeir 

geta með góðu móti nýtt sér efnarafgjafa í stað rafhlöðu og bendir margt til þess að 

efnarafgjafar geti haft ýmislegt fram yfir rafhlöður. Helstu kostir sem veita tækni 

þessari byr undir báða vængi, í samhengi við metanól, er hve auðvelt er að flytja 

metanól, tiltölulega hátt orkuinnihald metanólsins, og sú staðreynd að metanólið helst í 

vökvaformi frá -97,6C° og upp í 64,6C° (Buchholz og Stycznynski, 2014).  

 

Efnarafgjafar hafa verið til frá 1839 (Armstrong og Blundell, 2007) og notuðu 

frumútgáfur efnarafgjafanna gas sem orkumiðil. Í langan tíma lá þessi tækni niðri 

þangað til á sjötta áratug síðustu aldar þegar fyrsta farartækið sem knúið var áfram af 

efnarafgjafa var gangsett. Þetta var traktor sem gekk fyrir um það bil 1008 stökum 

sellum. Þeir efnarafgjafar sem nota jarðefnaeldsneyti og aðra ósjálfbæra orkugjafa eru 

ekki til umræðu hér heldur einungis þeir sem nota metanól. Efnarafgjafar sem nota vetni 

eða metanól hafa þann möguleika að menga minna en sprengihreyfill (e. internal 

combustion engine). Farartæki sem ganga fyrir efnarafgjafa kallast á ensku fuel cell 
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vehicle (FCV). FCV er mjög áhugaverð leið til þess að hætta að nota sprengihreyfla og 

fá aukna nýtni úr orkunni sem knýr farartæki áfram. Á mynd 11 má sjá mismunandi 

gerðir efnarafgjafa og eiginleika þeirra. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Þeir efnarafgjafar sem nú eru leiðandi í sjálfbærni- og orkumálum og eru til umræðu 

hér eru PEMFC (e. proton exchange membrane fuel cell) og DMFC (e. direct methanol 

fuel cell). DMFC er í raun afbrigði af PEMFC og notar sama rafvaka. Þessir 

efnarafgjafar geta gengið fyrir metanóli. Þar sem núverandi reynsla á farartækjum sem 

ganga fyrir efnarafgjafa byggir að mestu leyti á PEM efnarafgjöfum verður sú tækni í 

forgrunni. Í flestum tilfellum þegar verið er að búa til farartæki sem ganga fyrir 

efnarafgjafa eru þeir þannig smíðaðir að þeir ganga fyrst fyrir raforku frá rahlöðu og 

svo til að sinna lengri ferðum fer orkumiðill efnarafgjafans að veita raforku í vélina. 

Þessi farartæki kallast efnarafgjafa-rafmagnsbílar eða fuel cell electric vehicle (FCEV). 

FCEV eru að margra sögn, til lengri tíma góð staðkvæmdarvara fyrir sprengihreyfla, 

sem er tilbúin til innleiðingar núna. Nánast allir stóru bílaframleiðendurnir eru að vinna 

að FCEV og árið 2009 var gerð skrifleg yfirlýsing til olíuframleiðanda frá 

bílaframleiðendum um að eftir 2015 yrði stór hluti af þeim bílum sem yrðu framleiddir, 

FCEV bílar. Þetta var gert að sameiginlegu átaki til þess að undirbúa kerfið undir 

innleiðingu með áfyllingarstöðvum og öðrum nauðsynlegum samfélagslegum 

innviðum fyrir tækniframfarirnar (Fuel Cell Today, 2012). 

 

11. mynd. Algengir efnarafgjafar, rafvaki, hiti og orkumiðill. (Heimild: Edlund, 2011). 
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Nýjustu framfarir í bílum er ganga fyrir þessari tækni hafa meðal annars komið fram 

hjá danska fyrirtækinu SerEnergy. Bílarnir sem þeir hafa séð sem fýsilega lausn eru 

rafmagnsbílar sem ganga að hluta til fyrir raforku frá rafhlöðu og að öðrum hluta fyrir 

raforku úr efnarafgjafa, sjá mynd 12. Í slíkum bílum er algengustu aksturslengdinni 

sinnt af rafhlöðunni, það er undir 80km ferðalögum en til drægislengingar (e. range 

extender) er metanóltankur og efnarafgjafi. Eftirfarandi upplýsingar eru teknar úr 

ferilrannsókn á Fiat e500 bílnum. SerEnergy framleiddi í samstarfi við Fiat, bílinn 

Fiat e500 ME, sem gengur fyrir metanóli með PEM efnarafgjafa og raforku frá 

rafhlöðu. Samanlagt hefur bílinn möguleika á því að keyra 800 km, það er þegar 

rafhlaðan er full hlaðin og metanóltankurinn fullur. Fiat 500 inniheldur 5 kW metanól 

efnarafgjafa sem gengur fyrir blöndu af metanóli (60%) og vatni (40%). Þetta 

eldsneyti mætti líta á sem M60 en ekki í þeim sama skilningi og var rætt um 

eldsneytisblöndur hér í köflunum að ofan vegna þess að eina íblöndunarefnið er hreint 

vatn en ekki jarðefnaeldsneyti. Inní bílnum er einnig 11kWh rafhlaða sem getur fært 

bílinn um það bil 80 km á fullri hleðslu. Mengun frá bílnum er lítil og ekki er um 

neina formaldehýð-, smáagna- (PM), nituroxíðsambanda- (NOx) né 

brennisteinsoxíðsambanda- (SOx) mengun frá farartækinu. Þar að auki er farartækið 

hljóðlítið svo engin hljóðmengun hlýst af því. Þar sem kolefni á metanól sameindinni 

er til staðar verður koldíoxíð mengun. Við greiningu á tank-to-wheels (TTW) mengun, 

kemur í ljós að hún er um það bil þriðjungur af sambærilegu farartæki sem gengur 

fyrir sprengihreyfli með bensín eða dísel sem orkumiðli (Serenergy, 2015). Þá var gert 

ráð fyrir 40-60gCO2/km á FCEV bílum sem nýta sér endurnýjanlegt metanól. Þetta er 

stórt skref fram á við í málum er varða heilsu- og umhvefismál þar sem þetta er eina 

mengandi efnið sem kemur með útblæstri þessara farartækja. TTW er sú mengun sem 

hlýst af eldsneyti frá því að það er komið í eldsneytistank bílsins og eftir að það er 

12. mynd. Efnarafgjafa-raforku bíll sem gengur fyrir metanóli og rafmagni. (Heimild: Jensen, 2016). 
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notað. Við well-to-tank (WTT) greiningu er stuðst við greiningu úr kafla 2.2.1. þar 

sem metanólið sem SerEnergy notar á bifreiðina kemur frá CRI. Nýtni efnarafgjafans 

er um það bil 40-50%.  

 

Efnarafgjafar eru áhugaverð lausn í heimi samgangna en þurfa að keppa við 

sprengihreyfla sem hafa nú verið endurbættir mikið síðastliðin 110 ár. 

Ýmis ríki, svo sem Holland, Þýskaland og Noregur hafa verið að setja markmið um 

mengunarlaus farartæki á árunum 2025-2030. Í því samhengi eru efnarafgjafar álitlegur 

kostur til þess að horfa til. Eins og sjá má á mynd 13 fer efnarafgjöfum fjölgandi sem 

framleiddir eru í farartæki. Einnig er stór markaður fyrir kyrrstæð tæki á borð við 

rafstöðvar og einnig fartölvur, síma og fleiri raftæki.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.7 Dimethyl Ether (DME) 
 

Dimethyl Ether eða DME er óhefðbundinn orkugjafi sem telst möguleg 

staðkvæmdarvara fyrir díselolíu. Framleiðsla á DME getur farið fram með jarðgasi, 

13. mynd. Seldir efnarafgjafar, flokkun eftir notkun á árunum 2011-2016. Fjöldi margfaldast með 1000. 
(Heimild: E4tech, 2016). 



36 
 

kolum og lífmassa en einnig með afhýdrun á metanóli (Goeppert, Olah og Prakash, 

2009). Eftirspurn eftir DME var undir 150.000 tonnum til ársins 2004. Síðan þá hefur 

eftirspurn aukist eftir því sem aukin framþróun á DME sem orkugjafa hefur átt sér stað. 

Árleg framleiðsla á DME var komin upp í um 5.000.000 tonn á ári, 2013 (The Swedish 

Knowledge Centre For Renewable Transportation Fuels, 2013). 

 

DME er einfaldasti eterinn og hefur þann eiginleika sem orkugjafi að vera töluvert 

vistvænni en díselolía. Það sem gerir DME að áhugaverðum staðgengli díselolíu, fyrir 

utan að það myndi draga töluvert úr neikvæðum úthrifsáhrifum, er cetangildi þess. 

Cetangildi er andhverft fall af sprengitöf (e. ignition delay) á eldsneyti sem segir til um 

hæfileika eldsneytisins til sjálfíkveiknunar, afleiðingar af hærra cetangildi er meðal 

annars betri bruni sem gefur af sér færri mengandi efni. Almennt séð hefur díselolía 

cetangildi á bilinu 40-55 á meðan DME hefur cetan gildi uppá 55-60. DME hefur þó 

lægra orkuinnihald, 28,8 MJ/Kg miðað við dísel olíu sem hefur 48 MJ/Kg. DME er á 

gasfasa við hefðbundinn loftþrýstingi og yfir -25C°. Það þarf því töluverðar breytingar 

á þeim vélum sem eiga að fara frá því að keyra á díselolíu yfir í DME til þess að stuðla 

að nægilegum þrýsting sem heldur efninu í vökvaformi. DME er á tilraunastigi í dag en 

miklar framfarir hafa orðið á notkun þess í Kína þar sem framleiðsla á orkugjafanum 

hefur aukist til muna undanfarið.   

 

Líkt og metanól er bruni DME tiltölulega hreinn. Við notkun þess myndast ekki 

brennisteinsdíoxíð né sót og mun minna magn nituroxíðsambanda í samanburði við 

díselolíu (Goeppert, Olah & Prakash, 2009). 

 

2.4.8 Lífdísill  
 
Önnur leið til þess að nýta metanól er að framleiða úr því lífdísil (e. biodiesel). Þetta er 

gert með með aðferð sem heitir estrun (e. transesterification). Í því efnahvarfi er 

alkóhóli blandað við lífmassa og búinn til lífdísill. Þetta ferli getur verið jákvætt að því 

leyti að endurnýta dýrafitu og olíu úr fiski ásamt því að nýta olíu úr plöntum á borð við 

repjuolíu. Lífdísil má nota óblandað á sprengihreyfla sem ganga fyrir díselolíu. Lífdísill 

hefur orkuinnihald uppá 37-39MJ/Kg á meðan hefðbundin díselolía hefur orkuinnihald 

uppá 43 MJ/Kg. Að því sögðu ber að nefna að cetangildi lífdísils er hærri en 

hefðbundinnar díselolíu sem gerir sprengingu þess betri. Ef metanólið og lífmassinn 
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væri framleiddur á endurnýjanlegan máta má horfa á lífdísil sem endurnýjanlegan 

orkugjafa. Hinsvegar er lífmassi af skornum skammti og gæti lífdísill því aldrei sinnt 

nema broti af markaðnum. Lífdísill hefur þá kosti í för með sér, í samanburði við 

hefðbundna díselolíu að við notkun þess dregur úr mengun af völdum kolmónoxíðs, 

koldíoxíðs, brennisteinsoxíðs, smáagnamengun og óbrenndra kolvetna (Goeppert, Olah 

& Prakash, 2009). 
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3 Innleiðing metanóls í samgöngukerfi 
 

Innleiðing metanóls er háð ýmsum þáttum sem spanna félagsleg-, vistfræðileg- og 

efnahagslega svið. Til að byrja með er framboð á metanóli ein af grunnforsendum þess 

að rannsóknir á sviðinu og innleiðing þess í samgöngukerfið fari fram. Framleiðsla 

metanóls hefur aukist mikið á síðstu árum og eru ástæður þess meðal annars beintengdar 

aukinni notkun þess í samgöngum. Til þess að tryggja samkeppnishæfni er verð á 

eldsneytinu megin forsenda fyrir innleiðingu. Á mynd 14 má sjá verðþróun á metanóli 

í Evrópu. Verðið sem metanólfyrirtækið Methanex gefur upp er 450 € fyrir eitt tonn í 

Evrópu og 442 $ fyrir tonnið í Bandaríkjunum. Eitt tonn er jafngildi 1273 lítra af 

metanóli þar sem rúmþyngd metanóls er 0,7854 g/cm3. Það verð gildir milli 1. apríl til 

30. júni 2017 í Evrópu og frá 1. apríl til 30. apríl í Bandaríkjunum (Methanex, 2017). 

Þetta eru því 0,35 $ fyrir 1 lítra af metanóli, eða 37,12 kr á lítra samkvæmt gengi Arion 

banka 25. apríl 2017. Á sama tíma kostar lítri af bensíni rúmlega 200 kr á Íslandi. Þrátt 

fyrir að orkuinnihald metanóls sé tæplega helmingur af orkuinnihaldi bensíns, eins og 

komið hefur fram, þá er verðsamanburður samt sem áður metanólinu í hag. Ofan á það 

er síðan hægt að reikna umhverfislegan kostnað sem fylgir bensíninu. Einnig væri hægt 

að setja upp reikningsdæmi þar sem orkuheimtur farartækja væru tekin sérstaklega fyrir 

og þá myndi orkuinnihald metanólsins ekki vega eins þungt í kostnaðargreiningu vegna 

aukinnar orkunýtni í metanólknúnum vélum. Það er að segja að með aukinni orkunýtni 

dregur úr eldsneytiskostnaði. 

 

 
14. mynd. Verðþróun á metanóli í Evrópu á árunum 2002-2015. (Heimild: International 
Maritime Organization, 2016) 
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Dreifikerfi verður að vera forgangsatriði til að tryggja að notendur telji þjónustu 

nægilega. Eins og kemur fram í kafla 2.4.4. var það dreifikerfi sem var eitt helsta 

vandkvæðið þegar M100 bílar voru innleiddir í Bandaríkjunum á sínum tíma og olli 

það hnignun í notkun þeirra. Til þess að gera umræðu um dreifikerfi góð skil er gott að 

líta til þess ferlis sem fór af stað í kjölfar framleiðslu á FCEV bílunum frá SerEnergy í 

Danmörku. Eftirfarandi málsgrein er byggð á fyrirlestri Mads Friis Jensen á alþjóðlegu 

þingi um metanól sem haldið var á Íslandi, 2016. Þegar bílarnir voru framleiddir stóðu 

SerEnergy í samstarfi við Methanex, CRI og fleiri aðila fyrir því að fyrsta 

áfyllingarstöðin fyrir metanól í Evrópu yrði gerð. Það fyrsta sem aðstandendur 

SerEnergy vildu ganga úr skugga um var að hafa öryggi í fyrirrúmi. Það gerðu þeir með 

því að nota dælur sem hafa búnað sem kemur í veg fyrir að eldsneyti fari forgörðum (e. 

spill free pump). Þeir grófu tank fyrir metanólið í jörðina. Í hann má bæði dæla beint 

M100 en einnig eldsneytisblöndunni sem þeir nota á farartæki sín, sem inniheldur 60% 

metanól og 40% vatn. Þar að auki er hægt að dæla blöndunni úr tanknum en einnig er 

hægt að dæla M100 beint úr tanknum, ef slík farartæki koma til með að vera þar. 

Samkvæmt Jensen er ekki nauðsynlegt að grafa í jörðina nýja tanka á eldsneytisstöðvum 

sem á að aðlaga að metanóli heldur er hægt að nota núverandi bensíntanka og aðlaga 

þá að metanóli með minniháttar kostnaði (Jensen, 2016) það þyrfti þó að ganga úr 

skugga um efni hvers tanks fyrir sig þar sem metanól er tærandi fyrir sum efni sem 

bensín tærir ekki, eins og komið hefur fram. Sú staðreynd að metanól er á vökvaformi 

við nánasta umhverfi (e. ambient conditions) er ein af grunnforsendum þess að aðlögun 

dreifikerfis og geymslu þess er auðvelduð til muna. Eins og fram hefur komið er ryðfrítt 

stál líklega besta efnið til geymslu á metanóli vegna minni líkum á því að metanólið 

mengist af völdum tæringar. Hinsvegar er kostnaður á ryðfríu stáli hvað hæstur í 

samanburði við annað efni sem hefur verið notað í geymslu á eldsneyti en kemur til 

með að lækka til lengri tíma þar sem viðhaldskostnaður á því kemur til með að vera 

hvað lægstur (Methanol Institute, 2016c). 
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4  Opinber afskipti og hagræn stjórntæki 
 

Skattar, niðurgreiðslur, starfsleyfi, fræðsla, bönn, lög og reglur eru dæmi um afskipti 

hins opinbera sem kunna að hafa jákvæð áhrif til lengri tíma litið í samfélagsmálum. 

Til þess að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis má lækka skatta á metanóli og 

farartækjum knúnum metanóli sem veldur því að úthrifsáhrif í formi mengunar minnka. 

Þetta getur orðið til þess að eftirspurn eftir hreinni orkugjöfum eykst eins og sést hefur 

á aukningu keyptra rafmagnsbíla í kjölfar niðurfellingar á virðisaukaskatti á þá. Þegar 

skattur er settur á mengun verksmiðja getur það hvatt framleiðendur til þess að fjárfesta 

í hreinsunarbúnaði. Hreinsun útblásturs og endurnýting á mengunarefni er bundið 

saman í eitt ferli í metanól verksmiðjunni í Svartsengi.  

 

Ef hagrænir hvatar eru fyrir hendi, svosem mengunarskattar eða með því að verðlauna 

fyrirtæki og einstaklinga með niðurgreiðslum á ferlum sem menga minna en 

hefðbundnir ferlar, getur það dregið úr neikvæðum úthrifsáhrifum. Þetta er vegna þess 

að sjálfboðnar aðgerðir á siðferðislegum grundvelli virðast ekki móta stefnu mengandi 

fyrirtækja nema að litlu leyti, samanber mengun af völdum álvera. 

 

Ýmsar ástæður eru fyrir því að beita opinberum afskiptum. Til að mynda bætir notkun 

á endurnýjanlegum orkugjöfum almannahagsmuni í formi hreinna andrúmslofts. 

Súrefni er dæmi um vöru sem hefur fullkomlega óteygna eftirspurn. Óteygin eftirspurn 

þýðir að sama hvað það kostar okkur við þurfum alltaf súrefni. Þegar um slíkan varning 

er að ræða er það siðferðisleg skylda samfélagsins að gæta hennar eftir fremsta megni. 

Þessvegna væri ákjósanlegt að Alþingi, sem fer með löggjafarvald í umhverfismálum 

setti aukna áherslu á innleiðingu farartækja sem nýta sér metanól með lágmarks 

úthrifsáhrifum, það eru sérstaklega FCEV og skip sem ganga fyrir metanóli, þar sem 

mesti ávinningur af umskiptum frá hefðbundnum samgöngum yfir í metanól, fengjust 

á þeim sviðum. Þar að auki myndi aukið svigrúm fyrir metanólframleiðslu leiða til 

jákvæðari nýtingarleiða raforkunnar, sérstaklega út frá umhverfissjónarmiðum. 

 

4.1  Reglugerðir og sáttmálar 
 
Fundur Sameinuðu þjóðanna um loftslagsmál, árið 2015 markaði djúp spor í heimi 

sjálfbærrar þróunar. COP 21 fundurinn sem haldinn var í París fjallaði um skref sem 
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æskilegt væri að taka til þess að draga úr loftslagsbreytingum. Sérstök áhersla var þar 

lögð á að hlýnun jarðar yrði ekki meiri en 2°C miðað við hitastig fyrir tíma 

iðnvæðingarinnar. Sárt er að segja frá því að þó svo að samningurinn sé bindandi virðist 

hitaþróun aðeins halda áfram að stefna í ranga átt. Níu af tíu heitustu árum sem hitastig 

hefur verið mælt hafa verið frá árinu 2000 (Nasa, 2017). Í samkomulaginu sem 144 af 

195 þjóðum samþykktu er stefna tekin þar sem reynt verður að styrkja tækifæri sem 

hafa bein jákvæð áhrif á umhverfisvæna kosti. Ísland hefur sýnt sóma sinn með því að 

fella niður virðisaukaskatta af rafmagnsbílum, tímabundið, en slíkar aðgerðir þyrftu líka 

að innifela farartæki sem ganga fyrir óhefðbundnum orkugjöfum á borð við metanól. 

Það er að einhverju leyti gert en því miður er aðeins tekið mið af koldíoxíð útblæstri 

þegar afsláttur af tollum er reiknaður, sjá mynd 15. Þarna er ekki verið að taka inn 

nokkrar aðrar grunnforsendur fyrir mengun andrúmsloftsins, svo sem 

nituroxíðsambönd, brennisteinsoxíðsambönd eða smáagna. Það eru hinsvegar svið þar 

sem metanól skarar fram úr jarðefnaeldsneyti og ætti að hafa veigamikið atkvæði í því 

ferli að auka hagkvæmni fyrir neytendur sem vilja kaupa metanól farartæki. 

 

Innleiða þarf reglugerðir þar sem fleiri þættir neikvæðra úthrifsáhrifa eru teknir til 

greina. Ekki er nóg að ganga aðeins út frá koldíoxíð mengun þar sem fleiri og megnari 

gróðurhúsalofttegundir ásamt krabbameinsvaldandi lofttegundum ættu að vera með í 

reikningnum. Brennisteinsoxíð (SOx) eru efni sem losna við bruna eldsneytis og getur 

haft veruleg slæm áhrif á umhverfið. Þegar eldsneyti brennur, oxast brennisteinn í 

brennisteinsdíoxíð (SO2). SO2 hefur neikvæð áhrif á heilsu manna og dýra. Íslenski 

15. mynd. Vörugjöld af ökutækjum miðað við koldíoxíð útblástur. (Heimild: Tollstjóri, e.d.). 
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skipaflotinn veldur jafn mikilli losun SO2 og allur iðnaður í landinu 

(Umhverfisstofnun, e.d.a). Samþykktir um SOx hafa tekið gildi á nokkrum 

hafsvæðum heimsins. Þær koma meðal annars til af viðauka VI við MARPOL-

samninginn. Í lagasetningu umhverfismála setti Alþingi reglugerð nr. 124/2015 um 

brennisteinsmagn í eldsneyti skipa. Í 4.gr. laganna kemur fram að brennisteininnihald 

í skipaeldsneyti, sem notað er hér á landi og í mengunarlögsögu Íslands skuli vera að 

hámarki 2% (m/m). Þá kemur fram að frá og með 1. janúar 2020 skuli þetta magn 

minnkað niður í 0,5%, samkvæmt reglugerð Alþjóða siglingamálastofnunarinnar, sjá 

mynd 16. Reglugerðin er sett til innleiðingar á eftirfarandi EES gerðum: 

a. Tilskipun 93/12/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um 

brennisteinsmagn í tilteknu fljótandi eldsneyti, 

b. Tilskipun 99/32/EB um að draga úr magni brennisteins í tilteknum tegundum 

fljótandi eldsneytis og breytingu á tilskipun 93/12/EB, 

c. Tilskipun 2005/33/EB um breytingu á tilskipun 99/32/EB um að draga úr 

magni brennisteins í tilteknum tegundum fljótandi eldsneytis. 

d. Tilskipun 2012/33/ESB um breytingu á tilskipun ráðsins 99/32/EB um að 

draga úr magni brennisteins í tilteknum tegundum fljótandi eldsneytis. 

Þessi lög og reglugerðir geta gefið metanólinu byr undir báða vængi þar sem skip 

knúin metanóli á borð við Stena Germanica draga úr brennisteinsmengun um 99%. 

(Stena Line, e.d.; Stojcevski, e.d.) og mæta því hertum reglugerðum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árið 2009 gerði Evrópusambandið úrbætur á tilskipun sinni um eldsneytisgæði þar sem 

kom fram að draga ætti úr kolefnismengun um að minnsta kosti 6% fyrir árslok 2020. 

Þessi tilskipun er í samhljómi við tilskipanir Kaliforníu ríkis (Low Carbon Fuel 

16. mynd. Hámarks brennisteinsmengun (%) á hafsvæðum. (Heimild: Stojcevski, e.d.) 
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Standard), Bandaríkjana (Renewable Fuel Standard) og Evrópusambands tilskipuninni 

(Renewable Energy Directive: RED) sem öll eru að setja hærri markmið um 

endurnýjanlega orkugjafa í samgöngum (ICCT, 2014). Í þessu samhengi er vert að 

skoða hvata sem gætu leitt til aukningar á notkun metanóls, sérstaklega í 

efnarafgjafafarartækjum og skipum. Metanól sem skipaeldsneyti uppfyllir skilyrði 

SECA reglugerðarinnar. Hinsvegar eru aðrar leiðir til þess að uppfylla hertar 

reglugerðir fyrir skipamengun sem fela til dæmis í sér sérstakan hreinsibúnað (e. 

scrubber) (International Maritime Organization, 2016).  
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5  Niðurstöður 
 
 

Markmið ritgerðarinnar var að komast að því hvort metanólframleiðsla til samgangna 

væri skynsamleg lausn til þess að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum og hvort hún 

sé fýsilegur kostur út frá efnahagslegum forsendum. Í tilfellum þar sem metanól er 

framleitt á vegum CRI og efnarafgjafi notaður til að fanga orku þess, er svarið já. Einnig 

virðist það vera skynsamleg tilfærsla í samhengi stórra skipa, þó svo að 

upphafskostnaður sé hár við slíkar umbreytingar. Hlutfallsleg umhverfisáhrif af 

umbreytingu skipa yfir í metanólknúin skip eru töluvert jákvæð. Í tilfelli M100 bíla sem 

ganga fyrir sprengihreyfli eru niðurstöður óljósar vegna vöntunar á upplýsingum. Í 

tilfelli M85 fjölorkubíla er skynsemi tilfærslunnar aðeins tímabundin þar sem ennþá er 

töluvert um neikvæð úthrifsáhrif af þeim. Hinsvegar er kostnaður við framleiðslu þeirra 

lítill og þeir koma til með að stuðla að aukinni innleiðingu innviða af völdum 

eftirspurnar eftir metanóli sem skapast við notkun þeirra. Neikvæð úthrifsáhrif eru því 

minnst ef stuðst er við efnarafgjafa í stað sprengihreyfils 

 

Ef metanólframleiðsla er skoðuð út frá mismunandi framleiðsluleiðum er niðurstaðan 

sú að þær aðferðir sem hafa verið nýttar á vegum CRI, hér á landi, eru að öllum líkindum 

þær framúrstefnulegustu og árangursríkustu, þegar horft er til umhverfissjónarmiða. 

Eins og fram hefur komið er framleiðslan ekki aðeins verðmætaskapandi heldur felur 

hún einnig í sér bindingu kolefnis sem annars myndi leggjast ofan á kolefnishringrásina. 

Neikvæð úthrifsáhrif af framleiðslu eru því minnstar með ferlum CRI. Að því sögðu 

mun kolefnið aftur losna við notkun metanólsins en eins og fram kemur í köflum 2.4.3 

– 2.4.6 mun koldíoxíð, ásamt öðrum mengandi efnum verða töluvert minna fyrir hverja 

nýtta orkueiningu. 

 

Þegar kemur að því að meta umbreytingar út frá efnahagslegum forsendum er þörf á 

frekari rannsóknum. Ekki kom í ljós hver kostnaður framleiðsluþátta á borð við raforku 

og tækjabúnað, væri fyrir CRI. Hinsvegar ef litið er til meðalverðs á metanóli, er 

hagkvæmara að nota metanól en hefðbundið eldsneyti, þrátt fyrir núverandi lágt verð á 

hefðbundnu eldsneyti. Til þess að undirstrika hagkvæmni í efnahagslegu samhengi 

þyrfti að fá kostnaðargreiningu á mengunarvöldum á borð við smáagnir, 

nituroxíðsambönd og brennisteinsoxíðsambönd. Það myndi gefa raunverulegan 
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kostnað á hefðbundnu eldsneyti, fyrir samfélagið, og skýrari mynd á efnahagslegum 

fýsileika metanóls. 
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6 Umræður 
 
 

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með var að kanna hvaða ábati hlytist fyrir 

samfélagið af framleiðslu og notkun metanóls og í hverju hagkvæmnin væri fólgin við 

núverandi framleiðsluaðferð á Íslandi með tilliti til úthrifsáhrifa. Hagkvæmni metanóls 

er að mestu leyti fólgin í orkusjálfstæði og töluverðri minnkunar á neikvæðum 

úthrifsáhrifum sem hljótast af notkun eldsneytis. Erfitt er að innleiða nýja orkugjafa þó 

svo að ábati þeirra virðist augljós. Lækkun á verði hefðbundins eldsneytis hefur verið 

innleiðingarferli metanóls, fjötur um fót. Fólk kýs oft þægindi í stað þess að prófa 

eitthvað nýtt. Við innleiðingu metanóls þarf að hafa tvær breytur í huga. Sú fyrri er 

verðlagning á neikvæðum úthrifsáhrifum jarðefnaeldsneytis til þess að kostnaðurinn af 

þeim sé borinn af menganda, hvort sem það er notandi eða framleiðandi, en ekki af 

samfélaginu. Ef þetta skref yrði tekið væri samkeppnishæfi endurnýjanlegs metanóls á 

sterkari grunni. Seinni breytan er þörfin á stefnumarkandi regluverki frá opinberum 

aðilum. Eins og staðan er í dag hefur innleiðing samkomulaga ekki leitt af sér þær 

niðurstöður sem væru óskandi. Þetta sést meðal annars í ósamræmi sem ríkir milli 

mælinga á koldíoxíðmengun á Íslandi og núgildandi aðgerðaráætlunar Íslands í 

loftslagsmálum.  

 

Ég tel að með framtaki á borð við sköpun CRI verksmiðjunnar á Íslandi megi vinna 

stórt verk en gott væri ef yfirvöld tækju að sér að skattleggja aðra mengunarvalda en 

koldíoxíð til þess að ýta undir notkun eldsneytis sem hefur minni neikvæð úthrifsáhrif, 

og skapa þar með sanngjarnari markað og aukinn ábata fyrir samfélagið í formi hreinna 

andrúmslofts.  

 

Svo lengi sem metanól verður notað sem íblöndunarefni við bensín mun raunveruleg 

hæfni metanóls ekki komast til skila til fulls. Eins og kom fram í erindi Massimo 

Ferrera, framkvæmdarstjóra óhefðbundinna orkugjafa hjá Fiat Research Center er 

mikilvægt að líta á metanól sem óhefðbundinn orkugjafa, en ekki íblöndunarefni við 

jarðefnaeldsneyti, til þess að innleiðing þess á markaði verði að veruleika. Í þeim efnum 

má sjá fjölorkubíla sem leið til þess að byggja upp eftirspurn eftir nýjum orkugjöfum. 

Þetta ýtir undir tækniþróun á markaði þess óhefðbundna orkugjafa sem um ræðir. Af 

því leiða nýir fýsilegri kostir á borð við efnarafgjafabíla sem eru nú orðnir að veruleika.  
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Spurningin sem við þurfum að velta fyrir okkur er hvort við eigum að halda áfram að 

flytja inn jarðefnaeldsneyti. Það er vitað mál að við erum langt frá því að nýta okkur 

möguleika okkar á orkusjálfstæði. Rafmagnið eitt og sér, sem við framleiðum að mestu 

með vatnsafls- og jarðvarmavirkjunum, er nægilegt til að keyra 320.000 bíla 730 km á 

dag, ef tekið er mið af orkunotkun Nissan Leaf raforkubíla. Augljóst er að rúmlega 

18.000 GWh, sem framleiddar eru hér á landi árlega, eru vísir að því sjálfstæði sem 

okkur býðst í orkumálum.  

 

Við erum núþegar farin að sjá hertar reglugerðir á mengunarvalda ásamt því að 

einhverskonar kolefnisskattur gæti orðið að veruleika. Þar að auki gæti farið að draga 

úr magni þess jarðefnaeldsneytis sem í boði verður. Að því mun leiða hærra verð á 

hefðbundu eldsneyti sem gæti verið litið á sem jákvæðan hlut fyrir innleiðingu 

óhefðbundinna orkugjafa.  

 

Ljóst er miðað við geymslugetu rafhlaðna í dag að rafhlöður geta ekki séð fyrir öllum 

okkar samgöngum. Við sjáum þó að rafbílafloti er að auka hlutdeild sína í 

samgöngukerfi Íslands. Raforka, metanól og aðrir óhefðbundir orkugjafar í samgöngum 

eru mismunandi leiðir að sama marki og verða samlegðaráhrif þeirra jákvæð. Þar af 

leiðandi væri skynsamlegast að nýta það besta sem fylgir hverjum orkugjafa. Miðað við 

framfarir Stena Line og fleiri skipafyrirtækja, við innleiðingu á metanóli, gæti verið 

sterkur leikur að einbeita okkur að því að metanólvæða skipaflotann okkar. Það myndi 

hafa í för með sér ýmsa kosti, en einna helst myndi það draga úr verulega neikvæðri 

mengun af völdum þeirra útblástursefna sem koma frá skipum knúnum 

jarðefnaeldsneytis. Þá væri auðveldara að innleiða metanól í dreifikerfi fyrir skip heldur 

en bílaflota almennings þar sem um miðlægari áfyllingarsvæði er að ræða.  

 

Á komandi árum eru líkur á því að tækniframfarir á efnarafgjöfum aukist. Það yrði því 

gott að eiga góða innviði til að sinna þeirri gerð af farartækjum með sérstökum 

rafhleðslu- og metanóláfyllingarstöðvum.  
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7  Ályktanir / lokaorð 
 
 

Það er augljóst að umskipti frá hefðbundum orkugjöfum yfir í umhverfisvænni 

orkugjafa er nauðsynleg. Metanól sem orkugjafi er fýsilegur kostur á ýmsum 

samgöngusviðum. Þó ekki til notkunar á allar tegundir véla. Helstu vistfræðilegu kostir, 

við notkun metanóls koma hvað sterkast fram í tveim umbreytingarferlum. Annarsvegar 

er það umbreyting hefðbundinna skipa í metanólskip og hinsvegar umbreytingin frá 

hefðbundum sprengihreyflum í bílum yfir í raforku-efnarafgjafabíla sem ganga fyrir 

raforku og hafa metanól sem drægislengi. Þessar tvær tækniframfarir virðast fýsilegar 

á efnahagslegum-, vistfræðilegum- og félagslegum grundvelli. 

 

Umskiptin frá orkukerfi sem byggist að mestu á jarðefnaeldsneyti yfir í kerfi sem reiðir 

sig á endurnýjanlega orkugjafa, innan þess tímaramma sem núverandi áætlanir 

stjórnvalda gera ráð fyrir, krefst þess að mikil þróun verði innan tæknirammans og 

stjórnmálageirans.  

 

Með aukinni orkuþörf er ljóst að ekki verður hægt, við núverandi tækni, að setja öll 

eggin í eina körfu. Við þurfum að taka helstu kosti og möguleika hvers orkugjafa og 

nýta þá á því sviði þar sem þeir henta best. Framleiðsluaðferð er ein mikilvægasta 

breytan þegar horft er á metanól. Eins og komið hefur fram er metanól að mestu 

framleitt úr syngasi og er það oftar en ekki unnið út frá jarðefnaeldsneyti. Möguleikar 

eru á því að framleiða metanól úr lífmassa (e. biomass) en hann er af skornum 

skammti. Þar af leiðir sú ályktun að fýsileiki metanóls sem framleitt er úr koldíoxíði, 

raforku og vatni er hvað mestur.  

 

Það er því lokaályktun höfundar að fýsilegt væri að leggja aukna áherslu á 

metanólframleiðslu, áþekka þeim ferlum sem fara fram í Svartsengi ásamt því að 

innleiða metanól í skipaflotann og auka áherslu á innflutning raforku-

efnarafgjafafarartækja með tilheyrandi uppbyggingu á innviðum til að þjónusta 

notendur. 
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9 Myndir 
 
1. mynd. Losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi á árunum 1990-2014, mælt í ígildum 
koldíoxíðs. (Heimild: Umhverfisstofnun, e.d.b). 
 
2. mynd. Styrkur gróðurhúsalofttegundarinnar CO2 (ppm) í andrúmsloftinu s.l. 1100 
ár. (Heimild: MacKay, D. J. C. 2009). 
 
3. mynd. Þrívíddarbygging metanóls. 
 
4. mynd. Aukning á metanól framleiðslu og eftirspurn í Kína frá 2000 til 2010. 
(Heimild: Yang & Jackson, 2012). 
 
5. mynd. Metanól 2015: Flokkun á framleiðsluleiðum metanóls. (Heimild: Alvarado, 
2016a). 
 
6. mynd. Metanól framleiðsla á heimsvísu. Mynd aðlöguð frá (Heimild: Goeppert, 
Olah og Prakash, 2009; Berggren, 2013). 
 
7. mynd. Heimsframleiðsla metanóls árið 2009 eftir framleiðslulandi. (Heimild: Yang 
og Jackson, 2012). 
 
8. mynd. Magn gróðurhúsalofttegunda við WTT ferli hjá mismunandi metanól 
framleiðsluferlum. (Heimild: Edwards, Larivé, Rickeard & Weindorf, 2013). 
 
9. mynd. Rafsundrun vatns. (Heimild: Goeppert, Olah & Prakash, 2009). 
 
10. mynd. Afleiður metanóls. (Heimild: Goeppert, Olah og Prakash, 2009) 
 
11. mynd. Algengir efnarafgjafar, rafvaki, hiti og orkumiðill. (Heimild: Edlund, 
2011). 
 
12. mynd. Efnarafgjafa-raforku bíll sem gengur fyrir metanóli og rafmagni. (Heimild: 
Jensen, 2016). 
 
13. mynd. Seldir efnarafgjafar, flokkun eftir notkun á árunum 2011-2016. Fjöldi 
margfaldast með 1000. (Heimild: E4tech, 2016). 
 
14. mynd. Verðþróun á metanóli í Evrópu á árunum 2002-2015. (Heimild: 
International Maritime Organization, 2016) 
 
15. mynd. Vörugjöld af ökutækjum miðað við koldíoxíð útblástur. (Heimild: 
Tollstjóri, e.d.). 
 
16. mynd. Hámarks brennisteins mengun (%) á hafsvæðum. (Heimild: Stojcevski, e.d.) 
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10 Töflur 
 
 
Tafla. 1. Listi yfir gróðurhúsalofttegundir og yfirlit yfir áhrifamátt þeirra (e. global 
warming potential). (Heimild: United Nations, e.d.)  
 
 
Tafla. 2. Well-to-tank, úthrifsáhrif framleiðslu- og flutningsferils á metanóli frá CRI 
(Persónuleg heimild/tölvupóstur: Benedikt Stefánsson, 2017). 
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11 Viðaukar  
 
 
 
Orkumiðill            MJ/kg 
Vetni (Þétt við 700 bör) 142 
Jarðgas / metangas 55,5 
Jarðgas á vökvaformi 53,6 
Díselolía 48 
Bensín 46,4 
Lífdísill                  37-39 
Dimethyl ether 28,8 
Etanól (E100) 26,4 
Kol, anthracite                26 - 33 
Kol, bituminous                24 - 35 
Metanól (M100) 19,7 

 


