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Þingmannatillaga um vetni á Norðurlöndum 

Tillaga 

Flokkahópur jafnaðarmanna leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

að hún skoði leiðir til að vinna með vetni á Norðurlöndum og leggi fram 

norræna stefnu varðandi vetni 

 

Flokkahópur jafnaðarmanna leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til ríkisstjórna Norðurlanda 

að þær skoði leiðir til að vinna með vetni 

Bakgrunnur 

Vetni er lykill að því að draga úr útblæstri frá orkufrekum iðnaði og 

samgöngugeiranum. Alls ber greinin ábyrgð á meira en 20 prósentum af heildarlosun 

í heiminum. Stærsta hlutann má rekja til framleiðsluiðnaðar. Í Svíþjóð hefur mikið 

verið fjárfest í framleiðslu á stáli með vetni. Í Noregi mætti nota vetni í 

framleiðsluiðnaði, einkum við álframleiðslu. Vetni gæti einnig verið mikilvægt við 

plastframleiðslu í framtíðinni. Í dag má rekja um 6 prósent af losun 

gróðurhúsalofttegunda í heiminum til plasts. Um 80 prósent eru til komin vegna 

sjóflutninga um langan veg.  

 

Sem stendur er notkun vetnis eða ammóníaks raunhæfasta lausnin fyrir græna 

sjóflutninga. Vetni er sömuleiðis lausn fyrir þungaflutninga og strætisvagna og góð 

viðbót við rafbíla í umferð einkabíla. Í Finnlandi einu verður sem stendur til nægilegt 

vetni sem aukaafurð af iðnaði til að svara orkuþörf um 10.000 bíla.  

 

Vetni felur í sér ný tækifæri til að geyma endurnýjanlega orku til mjög langs tíma. 

Hægt er að geyma sólarorku sem til verður á sumrin sem vetni fyrir veturinn. Vetni 

gerir það kleift að framleiða orku í héraði sem hefur í för með sér að við stöndum 

betur að vígi gagnvart utanaðkomandi erfiðleikum. Ef straumur rofnar má nota 

orkuna sem geymd er sem varaafl. Með þeim hætti er hægt að halda áfram 

framleiðslu þótt straumur fari af kerfinu af einhverjum ástæðum.  
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Með því að nota vetni fyrir ökutæki stuðlum við að því að draga úr losun koldíoxíðs, 

nituroxíðs og svifagna frá iðnaði og samgöngum en hún veldur miklum skaða og 

kostnaði í samfélaginu ár hvert. Allt getur þetta einnig skapað mörg ný störf. Í Evrópu 

einni gætu skapast 2,4 milljónir starfa á þessu sviði fram til ársins 2050. Mörg þeirra 

gætu orðið til á Norðurlöndum ef forgangsröðun verður rétt.  Forsendur eru góðar á 

Norðurlöndum og þar er nú þegar fyrir hendi mikil hæfni á þessu sviði. Því leggjum 

við til að þessu möguleiki verði kannaður vel. 
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