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Nefndarálit Norrænu velferðarnefndarinnar um 

Þingmannatillögu um vetni á Norðurlöndum 

Tillaga 

Norræna velferðarnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

að rannsakað verði hvernig stuðla megi að aukinni notkun vetnis á 

Norðurlöndum með því að móta norræna vetnisstefnu; 

 

að kannað verði hvernig norrænu ríkin geta í sameiningu nýtt sér fjármögnun 

frá Evrópusambandinu til uppbyggingar og aukinnar notkunar vetnis. 

 

 

Norræna velferðarnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til ríkisstjórna Norðurlandanna 

að kannaðar verði leiðir til að auka notkun vetnis og miðla upplýsingum um 

reynslu af nýtingu þess milli norrænu ríkjanna. 

 

 

Bakgrunnur 

Notkun vetnis er mikilvæg aðferð til að minnka losun frá orkufrekum iðnaði og 

samgöngum. Alls stafa yfir 20 af hundraði allrar losunar í heiminum frá starfsemi í 

þessum greinum. Losunin er mest í framleiðslugreinum. Í Svíþjóð er miklum 

fjármunum varið til þróunar aðferða til að framleiða stál með vetni. Í Noregi mætti 

nota vetni í framleiðslugreinum, sérstaklega í álframleiðslu. Vetni getur einnig orðið 

grundvallarþáttur í plastframleiðslu framtíðarinnar. Plastframleiðsla veldur nú um 

6 af hundraði allrar losunar á gróðurhúsalofttegundum í heiminum. Þar af stafa 80 af 

hundraði frá vöruflutningum á löngum sjóleiðum. 

 

Raunhæfasta leiðin til að koma á grænum sjóflutningum er um þessar mundir að nýta 

vetni eða ammoníak. Vetni er einnig kjörin lausn í þungaflutningum á vegum og fyrir 

hópferðabíla, auk þess að vera góð viðbót við rafknúin ökutæki í einkabílaflotanum. Í 

Finnlandi einu verður mikið af vetni til um þessar mundir sem aukaafurð í iðnaði og 
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gæti það fullnægt orkuþörf um 10.000 einkabíla. 

 

Með vetni opnast leiðir til að geyma endurnýjanlega orku um mjög langan tíma. 

Sólarorku sumarsins má binda í vetni og geyma hana þannig til vetrarins. Vetnið gerir 

okkur kleift að framleiða raforku þar sem hún er notuð og þar með minnkar áhætta 

okkar vegna utanaðkomandi ógna og áfalla. Orkuna má geyma sem varaafl sem grípa 

má til við straumrof. Þannig geta iðnfyrirtæki haldið áfram framleiðslu þótt straumrof 

verði í raforkukerfinu. 

 

Með því að nota vetni sem eldsneyti á ökutæki stuðlum við að minni losun 

koltvísýrings, níturoxíða og svifagna frá iðnaði og samgöngum, en sú losun veldur 

samfélaginu miklum skaða og kostnaði á hverju ári. Allt þetta getur jafnframt skapað 

mörg ný störf. Í Evrópu einni geta fram til ársins 2050 orðið til 2,4 milljónir starfa í 

þessari grein. Mörg þeirra geta orðið til á Norðurlöndum ef réttum áherslum er beitt.  

Norðurlönd standa vel að vígi og þar er þegar fyrir hendi mikil sérfræðikunnátta á 

þessu sviði. Við leggjum því til að þessi leið verði könnuð rækilega. 

Sjónarmið nefndarinnar 

Flokkahópur jafnaðarmanna hefur lagt fram þingmannatillögu um vetni eftir að hafa 

kynnt sér málið hjá ýmsum norrænum hagsmunasamtökum á sviði vetnis og kannað 

vetnismarkaðinn á Norðurlöndum, ásamt því að halda nokkrar málstofur og fundi 

með þingmönnum frá bæði Benelúx og Eystrasaltsríkjunum. Tillagan var rædd á fundi 

nefndarinnar 25. maí 2020. Í umræðunum kom fram tillaga um breytingar á 

tillöguliðunum sem flokkahópur jafnaðarmanna gat einnig fallist á. Allir 

flokkahóparnir lýstu sig fylgjandi þingmannatillögunni með þeim breytingum. 
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