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NEFNDARTILLAGA 

 

 

Nefndartillaga 

um orkugeymslu sem stefnumótunartæki í 

loftslagsmálum  

1. Tillaga nefndarinnar 

Umhverfis- og náttúruauðlindanefnd leggur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að tilgreina hvaða rannsóknir á orkugeymslu myndu henta 

Norðurlöndunum til að ná betri árangri en ella með sameiginlegu 

átaki; 

 

að þróa, fjármagna og hrinda í framkvæmd áætlun til eflingar 

rannsóknum og nýsköpun á sviði geymslu á endurnýjanlegri orku, 

þar á meðal sýningarverkefnum; 

 

að kanna hvaða breytinga sé þörf á stjórnun raforkukerfa til þess 

að þau nái einnig til aukinnar notkunar á geymdri orku. 

2. Aðdragandi 

Framleiðsla og framboð á endurnýjanlegri orku á viðráðanlegu verði er ein 

helsta pólitíska áskorunin um þessar mundir. Verkefnið tengist einnig 

aðgerðum til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Norðurlanda-

þjóðirnar hafa víðtæka og góða reynslu af þróun og nýtingu endurnýjan-

legrar orku. Þar má nefna vatnsafl í Svíþjóð og Noregi, forustuhlutverk 

Dana á sviði vindorku, útbreidda notkun Finna á líforku og sérhæfing 

Íslendinga á sviði jarðvarma. Endurnýjanleg orka nemur um 35% af 

samanlagðri orkuneyslu á Norðurlöndum1. Ástæðunnar er ekki eingöngu 

að leita í hagstæðum skilyrðum af náttúrunnar hendi. Árangurinn má að 

miklu leyti þakka stefnumótandi og pólitískum ákvörðunum sem teknar 

hafa verið. Önnur lönd geta lært mikið af reynslu Norðurlandaþjóðanna af 

þróun endurnýjanlegrar orku.  

 

                                                
1 51% orkuframboðsins er án koltvísýrings. Heimild: Norrænar orkurannsóknir 
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Notkun endurnýjanlegrar orku á við sólar- og vindorku verður aðeins 

aukin ef jafnframt tekst að skapa afhendingaröryggi. Það er hægt með því 

að auka samstarf á sviðum þar sem raforkukerfin geta stutt hvert annað. 

Önnur mikilvæg forsenda er að geta geymt sólar- og vindorku á tímum 

þegar framleiðslan er mikil en eftirspurn lítil. Í þriðja lagi má gera eftir-

spurnina sveigjanlegri, til dæmis með því að skapa svonefnd snjalldreifi-

kerfi fyrir raforku2.  

 

Nú eru til margar aðferðir til að geyma raforku; rafhlöður (til dæmis fyrir 

rafbíla) og ýmsar aðferðir til að koma orkunni yfir í aðra orkubera, til 

dæmis vetni3 eða með því að geyma vatn í uppistöðulónum þar til eftir-

spurnin eykst. Með vind- og sólarorku er hægt að breyta koltvísýringi í 

geymda orku, metan (jarðgas). Sólar- og vindorku er hægt að geyma sem 

varma með því að nota varmadælur í dreifðum varmaorkuverkum. 

Geymslugeta raforku er lítil enn sem komið er, tæknin er kostnaðarsöm 

og hagrænir hvatar eru fáir. 

 

Orkugeymsla er forgangsverkefni samkvæmt framkvæmdaáætlun 

Norrænu ráðherranefndarinnar um orkusamstarf fyrir tímabilið 2014–

20174. Í áætluninni stendur eftirfarandi: 

 

„Þegar notkun eykst á endurnýjanlegri orku á borð við vind- og sólarorku 

er þörf á nýjum lausnum sökum þess að framleiðslan getur verið 

skrykkjótt þar sem vindstyrkur og sólarbirta eru breytileg. Því verður að 

vera hægt að geyma raforku, sem verður til þegar framleiðslan er mikil, til 

seinni tíma þegar framleiðsluskilyrðin eru síðri eða eftirspurnin meiri. Eftir-

spurn hefur því skapast eftir nýrri og óhefðbundinni tækni til að geyma 

orku, einkum á afskekktum svæðum eða svæðum sem eru fjarri 

meginflutningskerfinu.“ 

 

Í framkvæmdaáætluninni er ekki greint frá því hvernig hrinda eigi 

forgangsverkefninu í framkvæmd. Skrifstofa Norrænu ráðherranefndar-

innar upplýsir að ekki sé hafin vinna varðandi orkugeymslu að öðru leyti 

en að Danir hyggjast boða til ráðstefnu um málið á formennskuárinu 

2015. 

 

Þróun geymslutækni á Norðurlöndum 

Margt bendir til þess að orkugeymsla sé leið til að skapa stöðug og sjálf-

bær orkukerfi til framtíðar. Margar tæknilausnanna liggja fyrir og þróast 

hratt. Áskorunin felst í því að tryggja að lausnirnar séu árangursríkar og 

standist samkeppni á mörkuðum, ennfremur að reglugerðir feli ekki í sér 

hindranir. 

 

Mörg sóknarfæri felast í þeirri aðferð að geyma vatn í uppistöðulónum. 

Vatninu er hægt að dæla upp með rafhreyflum þegar umframorka er í 

kerfinu en síðan er gripið til hennar þegar eftirspurnin eykst. Segja má að 

þessi aðferð sé notuð í dag, aðeins án dælunnar. Statskraft í Noregi hefur 

bent á að helmingur vatnsgeyma í Evrópu sé að finna þar í landi. Samfara 

þróun vindorku geta vatnsgeymar þessir öðlast nýtt og mikilvægt 

                                                
2 Tillaga að tilmælum um snjalldreifikerfi fyrir raforku verður væntanlega lögð fyrir 

Norðurlandaráð á þemaþinginu á Akureyri. 

3 Málið snýst um að nýta umframraforku frá vindorkustöðvum til þess að framleiða vetni sem 

nota má til raforkuframleiðslu þegar hefðbundin raforkuframleiðsla annar ekki eftirspurn.  

Sjá: http://www.iphe.net/docs/Events/Seville_11-

12/Workshop/Posters/IPHE%20workshop_DNV%20KEMA%20_poster.pdf.  

Vetni er hægt að breyta í gas með því að bæta við koltvísýringi en þannig eru 

gasleiðslur tengdar við raforkukerfin.  

Sjá: http://www.syntropolis.net/knowledgehub/wiki/power2gas/ 
4 Tillaga að framkvæmdaáætlun í norrænu samstarfi um orkumál var lögð fyrir þing 

Norðurlandaráðs í Ósló 2013.  

http://www.iphe.net/docs/Events/Seville_11-12/Workshop/Posters/IPHE%20workshop_DNV%20KEMA%20_poster.pdf
http://www.iphe.net/docs/Events/Seville_11-12/Workshop/Posters/IPHE%20workshop_DNV%20KEMA%20_poster.pdf
http://www.syntropolis.net/knowledgehub/wiki/power2gas/
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hlutverk, það er að geyma orku, til dæmis þegar vindar blása kröftuglega 

yfir Norðursjó og Kattegat5 en eftirspurn eftir orku er lítil.  

 

Með vind- og sólarorku er hægt að breyta koltvísýringi í geymda orku, 

metanól. Á Íslandi fæst einkafyrirtækið Carbon Recycling International við 

að fanga koltvísýring og breyta honum í metanól og ennfremur framleiða 

vetni með rafgreiningu. 

 

Einnig er hægt er að geyma raforku með því að gæða gastegundir eigin-

leikum metans. Koltvísýringur er hreinsaður úr hauggasi og öðrum 

gastegundum (vegna uppgufunar varma) til að ná fram eiginleikum sem 

gera það kleift að dreifa efninu um jarðgaskerfi. Koltvísýringi er breytt í 

metan með bakteríum og einnig vetni sem framleitt er með rafgreiningu. 

Því er þetta einnig dæmi um geymslu á vind- og sólarorku. 

 

Þannig er hægt að breyta lífmassa (leifum úr landbúnaði og skógrækt og 

lífrænum úrgangi frá heimilum og iðnaði) í geymda orku með gösun og 

undirbúa hana undir dreifingu í jarðgaskerfi með vetni sem framleitt er 

með rafgreiningu. 

 

Norræna Atlantshafsnefndin (NORA) hefur ráðist í verkefnið Energilager 

(Orkugeymsla) þar sem könnuð eru tækifæri og tækni til geymslu á 

vindorku. Hægt er að binda óstöðuga vindorku sem varma í vatni en það 

krefst mikils geymslurýmis. Markmið verkefnisins er að þróa öfluga og 

fyrirferðarminni geymslustaði fyrir orkuna. Að verkefninu koma aðilar frá 

Færeyjum, Íslandi og Hjaltlandseyjum en áskoranir og tækifæri vegna 

nýtingar vindorku eru svipuð á eyjunum.  

 

Færeyskt samfélag gæti notið afar góðs af hagkvæmri geymslu á 

vindorku. Vinnuhópur Norrænu ráðherranefndarinnar um strjálbýl svæði 

(TBO) hefur fjallað töluvert um þessi mál. Í nýjustu skýrslu hans frá árinu 

2013 er farið yfir tæknilausnir fyrir dælustöðvar í tengslum við vindorku á 

Suðurey í Færeyjum6.  

 

Í útdrætti nýlegrar skýrslu frá Danmarks Tekniske Universitet (DTU)7 

stendur eftirfarandi: 

 

„Búnaður fyrir orkugeymslu getur átt þátt í að auka stöðugleika og öryggi 

rafflutningskerfa rétt eins og orkugeymsla getur stuðlað að því að 

samþætta og fínstilla allar tegundir endurnýjanlegra orkugjafa sem eru í 

dreifingu. Búnaður fyrir orkugeymslu krefst mikilla fjárfestinga. Á móti 

kemur lægri kostnaður vegna viðhalds og stækkunar á raforkukerfum 

vegna þarfar á að geta borið æ stærra magn af endurnýjanlegri orku. 

Orkugeymsla er á þessari stundu dýrasta svarið við þörfinni á að skapa 

jafnvægi milli orkunotkunar og orkuframleiðslu. Væntanlega mun þó draga 

úr kostnaði þegar geymslutæknin verður komin á markað og aukin áhersla 

verður lögð á stöðugleika netsins. Orkugeymsla felur í sér marga kosti 

fyrir raforkukerfin ef horft er á aðra þætti en fjárhagslegan kostnað. 

Þróunarlöndin og alþjóðasamfélagið leggja mikla áherslu á að bæta 

aðgengi fátækustu jarðarbúa að orkuþjónustu. Þar getur þróun á tækni til 

orkugeymslu haft mikið að segja.“ 

                                                
5 http://www.statkraft.com/energy-sources/hydropower/pumped-storage-

hydropower/ 
6 Wind power based pumped storage, Pre-Feasibility Study, Suðuroy, Faroe Islands, 

skýrsla sem Nordconsult vann fyrir Norrænu ráðherranefndina og Norrænar 

orkurannsóknir í júní 2013. 
7 DTU International Energy Report 2013, Energilagring – en hjørnesten i fremtidens 

fossilfrie energisystemer, ritstj. Hans Hvidtfeldt Larsen og Leif Sønderberg Petersen, 

DTU Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi.  

http://ing.dk/artikel/dtu-nu-skal-vi-saette-turbo-paa-energilagring-164279 

http://www.statkraft.com/energy-sources/hydropower/pumped-storage-hydropower/
http://www.statkraft.com/energy-sources/hydropower/pumped-storage-hydropower/
http://ing.dk/artikel/dtu-nu-skal-vi-saette-turbo-paa-energilagring-164279
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Eins og bent er á hér að framan er hagkvæm orkugeymsla ekki aðeins 

gagnleg iðnríkjunum heldur getur hún einnig greitt fyrir orkuveitu í 

þróunarlöndum.  

 

Annað mikilvægt atriði sem bent er á er að orkugeymsla á einnig eftir að 

draga úr þörf á að stækka dreifingarkerfin en það verk er bæði aðkallandi 

og kostnaðarsamt. 

 

Meðal tilmæla í skýrslu DTU er bent á að þróa þurfi rannsóknir á þessu 

sviði og að auknum rannsóknum verði einnig að fylgja sýningarverkefni.  

 

Orkugeymsla og ESB 

Á vettvangi Evrópusambandsins er sjónum einnig beint að orkugeymslu8. 

Bent er á að áskorunin sé ekki eingöngu tæknilegs eðlis. Orkugeymsla fari 

að miklu leyti eftir því hvernig raforkumarkaði er stjórnað og styrkja-

kerfum.  

 

Leit í rannsóknagagnagrunni ESB leiðir í ljós að ESB hefur á undanförnum 

áratug tekið þátt í að fjármagna 11 verkefni sem tengjast orkugeymslu á 

einhvern hátt. Á árinu 2013 samþykkti ESB „Horizon 2020“ en það er ný 

rannsóknaáætlun fyrir tímabilið 2014–2020 þar sem áhersla er lögð á 

„örugga, hreina og hagkvæma orku“. Innan ramma áætlunarinnar er 

tæplega sex milljörðum evra varið til orkurannsókna að undanskilinni 

kjarnorku.  

 

Hvað geta Norðurlöndin gert í sameiningu? 

Norðurlandaþjóðirnar hafa langa og góða reynslu af samstarfi um 

rannsóknir. Norrænar orkurannsóknir (NEF) er ný stofnun um orkumál 

sem sett hefur verið á laggirnar en henni er ætlað að leita fjármögnunar á 

samnorrænum orkurannsóknum og veita ráðgjöf á sínu sviði opinberu 

norrænu samstarfi. NEF hefur einnig náð góðum árangri við þekkingar-

öflun og fjármögnun hjá atvinnulífinu.  

 

Fjögur Norðurlandanna hafa sameiginlegan raforkumarkað og markmið 

þeirra er að þróa sameiginlegan notendamarkað. Þannig hafa löndin öðlast 

reynslu af því að samræma stjórnun raforkumarkaðar. Sú reynsla á eftir 

að nýtast þegar samstarf hefst um að aðlaga stjórnun markaðar að 

aukinni orkugeymslu í framtíðinni.  

 

NordForsk, Norræna nýsköpunarmiðstöðin og Norrænar orkurannsóknir 

höfðu umsjón með hnattvæðingarverkefni Norrænu ráðherranefndarinnar 

og hafa því reynslu af möguleikum Norðurlandanna til að auka áhrif sín 

með því að vinna saman að rannsóknum. Samnorrænar aðgerðir geta 

einnig styrkt löndin í samkeppni um fjármagn sem ESB veitir til 

orkurannsókna.  

 

Raforkumarkaðshópur starfar á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar að 

því að bæta rammaskilyrði á norrænum raforkumarkaði. Hann ætti því að 

vera vel í stakk búinn til að meta hvort breyta þurfi stjórnun raforku-

markaðar þannig að hann rúmi aukna notkun á geymdri orku. 

3. Sjónarmið nefndarinnar 

Aukin þörf verður á orkugeymslu í framtíðinni. Aðstæður og reynsla 

Norðurlandanna gagnast þeim við leit að tæknilegum lausnum, og 

umgjörð stjórnunar gerir þeim kleift að nýta þau tækifæri sem felast í 

                                                
8 Sjá t.d. skýrsluna: Assessing Storage Value in Electricity Markets, A literature 

review, Andreas ZUCKER – JRC IET, Timothée HINCHLIFFE – EDF R&D, Amanda 

SPISTO – JRC IET, 2013. 
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orkugeymslu. Í áætlun Norrænu ráðherranefndarinnar um orkumál er 

tekin grundvallarákvörðun um að þróa norrænt samstarf um orkugeymslu 

án þess að ákveðið hafi verið hvernig það verði gert í reynd. Tímabært er 

að fylgja viljayfirlýsingunni eftir með raunhæfum aðgerðum.  

 

Mjög sennilega eru rannsóknarsvið innan orkugeymslu þar sem norrænu 

löndin gætu saman fundið styrkleika sinn. Geymsla vatns í uppistöðu-

lónum gæti verið dæmi um slíkt. Annað dæmi er framleiðsla lofttegunda 

með eiginleikum metans úr lífmassa og úrgangi með gösun, auk 

hreinsunar lofttegunda með vetni úr rafgreiningu. 

 

4. Niðurstaða 

Í ljósi þess sem hér hefur komið fram leggur umhverfis- og 

náttúruauðlindanefnd til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að tilgreina hvaða rannsóknir á orkugeymslu myndu henta 

Norðurlöndunum til að ná betri árangri en ella með sameiginlegu 

átaki; 

 

að þróa, fjármagna og hrinda í framkvæmd áætlun til eflingar 

rannsóknum og nýsköpun á sviði geymslu á endurnýjanlegri orku, 

þar á meðal sýningarverkefnum; 

 

að kanna hvaða breytinga sé þörf á stjórnun raforkukerfa til þess 

að þau nái einnig til aukinnar notkunar á geymdri orku. 
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