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Formáli
Ísafjarðardjúp er eitt mikilvægasta atvinnusvæði á
Vestfjörðum en þar eru m.a. stundaðar fiskveiðar,
fiskeldi og ferðamennska. Blámi hlaut styrk úr
Loftslagssjóði til að gera áætlun um hvernig og
hvenær staðbundin starfsemi í Ísafjarðardjúpi gæti
orðið kolefnishlutlaus. Ákveðið var að taka fyrir
sjóstangveiðibáta, strandveiðar, fiskeldi, farþegabáta
og rækjuveiðar en þessi starfsemi fer að miklu leyti
fram í og við Ísafjarðardjúp. Gerð var greining á
núverandi orkunotkun og spáð fyrir um hvaða
grænorkutækni henti hverri starfsemi, hvenær
umskipti yfir í græna orku munu hefjast og hvenær
vistvæn orka verði búin að leysa jarðefnaeldsneyti af
hólmi. Jafnframt var gerð greining á innviða-,
þjónustu- og þekkingarþörf og hvernig þeir þættir
þurfa að þróast í takt við notkun á vistvænni orku.
Niðurstaðan er sú að raunhæft sé að skipta út
jarðefnaeldsneyti í staðbundinni starfsemi í
Ísafjarðardjúpi fyrir árið 2040 og uppfylla markmið
stjórnvalda um kolefnishlutleysi fyrir þann tíma. Slík
umbreyting mun ekki eiga sér stað af sjálfu sér og
kallar á stuðning frá hinu opinbera og aukna sam
vinnu sveitarfélaga og fyrirtækja við Ísafjarðardjúp.
Sviðsmyndin sem teiknuð er upp í þessari skýrslu
byggir á greiningum um orkuskipti í sjávartengdri
starfsemi, viðtölum við sérfræðinga á sviði orku
nýtingar og aðila sem stunda rekstur í Ísafjarðardjúpi.
Niðurstaðan er háð óvissuþáttum á borð við
tækniþróun, fjárfestingargetu, stuðningsaðgerðir og
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reglugerðir sem gætu haft töluverð áhrif á endanlega
útkomu. Það er von skýrsluhöfunda að hægt verði
að nota þessa sviðsmynd sem hvatningu fyrir
stjórnvöld, sveitarfélög og fyrirtæki að taka höndum
saman og setja aukinn kraft í sjávartengd orkuskipti.
Höfundar vilja þakka Loftlagssjóði og Rannís fyrir að
styrkja verkefnið. Auk þess fá Nýsköpunardeild
Landsvirkjunar, Orkubú Vestfjarða og Vestfjarðastofa
þakkir fyrir stuðningin ásamt þeim sem veittu
mikilvægar upplýsingar.

Hugtök og aðferðir
Til að auðvelda samanburð mismunandi orkugjafa er
orkuþörf sett fram í kWh (kílóvattstundum) hvort sem
fjallað er um díselolíu, rafeldsneyti eða raforku. Gert
er ráð fyrir að orkuinnihald díselolíu sé 10 kWh og að
skilvirkni díselvéla sé 33%. Í skýrslunni er talað um
rafeldsneyti en gert er ráð fyrir að slíkt eldsneyti verði

notað til íblöndunar og með beinum hætti sem
aðalorkugjafi eða sem stuðningur við rafhlöðulausnir.
Rafeldsneyti getur verið vetni, ammoníak, metanól,
e-MGO eða aðrar vetnisafleiður (e. e-fuel).
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Starfsemi í Ísafjarðardjúpi
Ísafjarðardjúp fóstrar ýmiskonar starfsemi en helst ber að nefna fiskveiðar. Á síðasta
áratug hefur ferðaþjónusta farið vaxandi en fjölbreytt dýralíf, gjöful fiskimið og
náttúrufegurð laða að þúsundir ferðamanna ár hvert. Á síðustu árum hefur einnig byggst
upp öflugur fiskeldisiðnaður við Ísafjarðardjúp. Þessari starfsemi fylgir fjölbreyttur floti
báta, skipa og fóðurpramma sem eiga það sameiginlegt að nota jarðefnaeldsneyti sem
orkugjafa.

■ Sjóstangveiðibátar

■ Strandveiðibátar

Sjóstangveiðibátar

lítrar í hverri ferð. Árið 2022 fóru strandveiðibátar við
Ísafjarðardjúp í 30 sjóferðir að meðaltali og því má
áætla að árlega noti einn strandveiðibátur um 3000
lítra af olíu að jafnaði.

Sjóstangveiði hefur verið stunduð í Ísafjarðardjúpi frá
árinu 2006. Sjóstangveiðitímabilið er yfirleitt frá apríl
og fram í september ár hvert. Flestir bátanna eru
gerðir út frá Súðavík, eða 12 bátar, og í Bolungarvík
eru að jafnaði 6 bátar í rekstri. Sjóstangveiðibáta má
flokka sem dagróðrarbáta en eðli þeirra er að halda
út á miðin snemma morguns og eru við veiðar
lungann úr degi. Hver bátur er búinn 100 hp díselvél
og gera má ráð fyrir að dagleg olíuþörf hvers báts sé
að meðaltali um 50 lítrar og ársnotkun um 5000 6000 lítrar.
Strandveiðibátar
Töluverður fjöldi strandveiðibáta gerir út frá
Bolungarvík, Ísafirði og Súðavík. Strandveiðar eru
stundaðar á sumrin en hver bátur má veiða allt að
650 kg þá daga sem heimilt og hægt er að veiða.
Strandveiðibátar eru flestir 4-10 brúttótonn, algengt
vélarafl er 40-150 kW en öflugustu bátarnir eru búnir
allt að 250 kW vélum. Olíunotkun strandveiðibáta er
mismunandi og fer eftir vélastærð, ganghraða og
hversu langt þarf að fara á miðin. Í könnun sem Blámi
gerði meðal strandveiðisjómanna á Vestfjörðum kom
fram að algengt væri að olíunotkun næmi 50-120
lítrum í hverri veiðiferð og meðalnotkun var um 100

Rækjubátar
Rækjuveiðar hafa verið stundaðar í Ísafjarðardjúpi
síðan á þriðja áratug 20. aldarinnar. Notast er við
botnvörpu við veiðarnar en á síðustu árum hafa 3-4
bátar stundað rækjuveiðar í Ísafjarðardjúpi. Algeng
stærð báta sem stunda rækjuveiðar í Ísafjarðardjúpi
er 30-70 brúttórúmlestir og vélarafl þeirra er 250-500
kW. Bátarnir fara af stað snemma morguns, koma
aftur seinnipart dags og nota yfirleitt 400–800 lítra af
olíu á dag.

■ Rækju- og dragnótabátar
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koma fyrir rafhlöðum til að draga úr olíunotkun. Gera
má ráð fyrir að hver fóðurprammi noti um 120.000
lítra af olíu árlega, sé hann eingöngu knúinn af olíu.
Fiskeldis- og brunnbátar

■ Farþegabátur

Farþegabátar
Fjölbreytt dýralíf og fallega náttúru er að finna í og við
Ísafjarðardjúp. Yfir sumartímann er boðið upp á
hvala-, fugla- og náttúruskoðun og á veturna er boðið
upp á skíða- og skoðunarferðir. Eyjan Vigur er er einn
fjölsóttasti ferðamannastaður á Vestfjörðum en
þangað koma þúsundir gesta árlega, flest með bátum
frá Ísafirði. Hesteyri er einnig vinsæll ferðamanna
staður en þangað er siglt frá Ísafirði og Bolungarvík.
Einn til tveir bátar eru gerðir út í hvala og
náttúruskoðun í Ísafjarðardjúpi og gera þeir út frá
Ísafirði. 5-6 farþegabátar sinna fólksflutningum í
Vigur, Jökulfirði og Hornstrandir. Flestir þessara báta
eru í fullum rekstri frá maí og fram í lok ágúst. Smærri
farþegabátar í Ísafjarðardjúpi eru búnir 200-300 kW
vélum en stærri bátarnir eru með allt að 750 kW í
heildarafl. Orkuþörf farþegabáta er misjöfn, smærri
bátarnir nota um 50-120 lítra af olíu í hverri ferð en
stærri farþegabátar nota allt að 700 lítra af olíu í einni
ferð.

Gera má ráð fyrir því að 9-11 vinnu- og þjónustubátar
muni þurfa til að sinna sjókvíaeldi í Ísafjarðardjúpi
ásamt einum brunnbáti. Bátarnir eru notaðir við
viðhald og eftirlit, uppsetningu eldis
stöðva og við
slátrun. Brunnbáturinn sér um að sækja fisk í sjókvíar
og fara með í vinnslu. Meðalárseyðsla vinnubáts er
um 40.000 lítrar en það fer eftir stærð og farsviði
hvers báts. Áætla má að brunnbátur noti um 600.000800.000 lítra af olíu árlega.

■ Þjónustubátur

Fóðurprammar
Fóðurprammar eru notaðir til að geyma og dreifa
fóðri í sjókvíar. Gera má ráð fyrir að 4-5 fóðurprammar
verði í notkun í Ísafjarðardjúpi ef öll fyrirliggjandi
áform um sjókvíaeldi ná fram að ganga. Flestir
fóðurprammar á Íslandi í dag notast við jarðefna
eldsneyti en hægt er að tengja þá við landstraum eða

■ Fóðurprammi

■ Brunnbátur
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Orkunotkun til framtíðar
Orkuskipti í sjávartengdri starfsemi kalla á mismunandi lausnir fyrir fjölbreyttan
hóp notenda. Höfundar þessara skýrslu leituðu til sérfræðinga á sviði orkunýtingar,
útgerðaraðila, fiskeldisfyrirtækja og ferðaþjónustuaðila við gerð sviðsmyndar um
mögulega þróun orkunotkunar í Ísafjarðardjúpi.
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Rækjubátar
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Rækjubátar munu að öllum líkindum verða síðustu
bátarnir við Ísafjarðardjúp til þess að skipta út
jarðefnaeldsneyti sökum óvissu um veiðar og
útgefinn kvóta. Rækjuveiðar við djúp hafa dregist
töluvert saman síðustu áratugina og sum árin eru
veiðar ekki heimilar. Dagleg orkuþörf rækjubáta er á
bilinu 1500-2300 kWh sem gerir rafeldsneyti
áhugaverðan kost. Töluverð þróun er í brunavélum
(e. Internal Combustion Engine, ICE) sem nýta
metanól í þeim stærðarflokki sem gæti hentað
rækjubátum. Gert er ráð fyrir því að rækjubátar við
Ísafjarðardjúp muni skipta út jarðefnaeldsneyti fyrir
rafeldsneyti, fyrst með íblöndun og svo með
brunavélum sem nýta rafeldsneyti.
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Strandveiðibátar gætu hentað vel sem fyrstu
grænorkuverkefni í sjávarútvegi sem helgast af
farsviði þeirra og veiðiaðferð. Bátarnir þurfa litla orku
við veiðarnar og hver veiðiferð má aðeins standa í 14
klukkustundir. Gert er ráð fyrir að hver strandveiðibátur
þurfi um 300 kWh í hverri veiðiferð og að 100%
rafmagn og tvíorkulausn (e. hybrid) verði heppilegustu
grænorkukostir fyrir strandveiðibáta. Búast má við að
fyrstu strandveiðibátarnir sem munu nýta grænorku
að hluta fari til veiða árið 2024 og að þeim muni fjölga
jafnt og þétt. Árið 2039 er gert ráð fyrir því að allir
strandveiðibátar verði búnir að skipta yfir í vistvæna
orku.
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Stærð, farsvið og notkun sjóstangveiðibáta gerir þá
heppilega sem 100% rafmagnsbáta en hver
sjóstangveiðibátur notar um 165 kWh í hverjum túr.
Gera má ráð fyrir að fyrsti rafmagnsknúni
sjóstangveiðibáturinn verði tekinn í gagnið árið
2026 og þeim fjölgi jafnt og þétt til ársins 2038
þegar allir sjóstangveiðibátar við Ísafjarðardjúp
noti vistvæna orkugjafa.
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Farþegabátar
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Gert er ráð fyrir að heildar orkunotkun muni vaxa
með auknum umsvifum í fiskeldis-starfssemi en upp
úr 2025 mun draga verulega úr olíunotkun í kjölfarið
á rafvæðingu fóðurpramma og notkun á rafhlöðu
lausnum. Gera má ráð fyrir að notkun á rafeldsneyti
muni hefjast með því að blandað því í hefðbundna
dísel olíu. Þegar fram líða stundir verður rafeldsneyti
notað með rafhlöðulausnum. Gert er ráð fyrir að
starfsemi fóðurpramma í Ísafjarðardjúpi verði orðin
kolefnishlutlaus árið 2035.
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Rafvæðing fóðurpramma er þegar hafin í Ísa
fjarðardjúpi en verið er að tengja fyrsta fóður
prammann við landrafmagn. Þá er lagður rafmagns
kapall frá landi og út í fóðurprammann og ekki þörf á
díselvélum nema í neyðar viðhaldstilvikum. Forsenda
þess að hægt sé að tengja fóðurpramma við
landstraum er nálægð við innviði í landi. Í þeim
fóðurprömmum sem ekki er hægt að tengja við
landsstraum, er hægt að koma fyrir rafhlöðum og
nota díselvélar til að hlaða inn á rafhlöðurnar – sem
veita svo rafmagni inn á kerfið. Þessi lausn getur
dregið úr olíunotkun um 40-50%.
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Stærri farþegabátar þurfa meiri orku en líklegast er
að rafeldsneyti muni henta þeim bátum, fyrst sem
íblöndun í jarðefnaeldsneyti og seinna sem aðal
orkugjafi í brunavélar sem styðjast við rafhlöðu
lausnir. Gera má ráð fyrir að farþegabátar við
Ísafjarðardjúp verði búnir að skipta út jarðefna
eldsneyti á árabilinu 2038-2040.

Orkuþörf farþegabáta
450.000
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Gera má ráð fyrir að rafhlöðulausnir henti starfsemi
smærri farþegabáta sem sinna styttri ferðum og
hvalaskoðun, en algengt er að orkuþörf slíkra báta sé
130-200 kWh í hverri ferð. Sé horft til núverandi tækni
í rafhlöðulausnum má búast við að fyrsti rafknúni
hvalaskoðunarbáturinn í Ísafjarðardjúpi taki til starfa
á árabilinu 2024-2026.
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Fiskeldis- og brunnbátar
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Brunnbátar sækja fisk í sjókvíar og dæla í vinnsluhús
en hver brunnbátur notar um 600.000–800.000 lítra
af olíu á ári. Fyrsta skrefið í orkuskiptum brunnbáta er
að tengja þá við landstraum á meðan fiski er dælt inn
í vinnsluhús. Gert er ráð fyrir að slík tenging verði
komin í gagnið árið 2023 sem mun draga úr olíunotkun
um 15-20%. Árið 2030 er gert ráð fyrir að brunn
báturinn muni notast við rafhlöður að hluta og muni
taka 20-30% af orkunotkun sinni í gegnum land
straum og rafhlöður. Árið 2039 er gert ráð fyrir að
brunnbáturinn fái alla sína orku úr rafhlöðum, land
rafmagni og rafeldsneyti.

Orkuþörf fiskeldisbáta
1.400.000

20

Tvíorkulausn (e. hybrid) hentar vel fyrir vinnubáta í
fiskeldi en töluverður fjöldi slíkra báta er í rekstri í
Noregi. Þá er notast við dísel-vélar og rafhlöður sem
orkugjafa og rafhlöðurnar hlaðnar í landi. Algeng
orkuþörf fiskeldisbáta sem nota jarðefnaeldsneyti er
um 300-400 kWh á dag en tvíorkulausn minnkar
olíunotkun um 30-50%. Tvíorkulausnir bæta einnig
orkunýtingu og draga þannig úr heildarorkuþörf. Gera
má ráð fyrir að fyrsti fiskeldisbáturinn sem muni
notast við tvíorkulausn verði tekinn í notkun árið
2023 og að þeim muni í kjölfarið fjölga í takt við aukin
umsvif fiskeldis í Ísafjarðardjúpi. Gert er ráð fyrir að
notkun á rafeldsneyti hefjist í kringum 2030 og mun
hluti fiskeldisbáta nota rafeldsneyti sem orkugjafa
ásamt rafhlöðum. Gert er ráð fyrir að árið 2037 munu
allir fiskeldisbátar í Ísafjarðardjúpi notast við rafhlöður
og rafeldsneyti.

10

ORKUSKIPTI Í ÍSAFJARÐARDJÚPI

Innviðir og stuðningur
Gangi áætlanir um grænorkuvæðingu eftir er ljóst að eftirspurn eftir raforku við
Ísafjarðardjúp muni aukast hratt á næstu árum. Þessi eftirspurn kæmi ofan á aukna
eftirspurn vegna orkuskipta í samgöngum, flutningum og öðrum greinum en tryggja
þarf aðgengi að orku til að mæta þessari eftirspurn. Gangi þessi áætlun eftir mun
það kalla á töluverða innviðafjárfestingu, sérstaklega á hafnarsvæðum og í nálægð
við eldissvæði. Því er mikilvægt að horfa til þess þegar ráðist er í nýframkvæmdir eða
viðhaldsverkefni á hafnarsvæðum.
Eftirspurn eftir rafeldsneyti mun fara seinna af stað
en þrátt fyrir það er mikilvægt að byrja að líta til þess
í skipulagsvinnu við hafnarsvæðin. Gera þarf ráð fyrir
því að koma fyrir tönkum, skilgreina öryggissvæði og
hugsanlega þarf að koma fyrir staðbundinni
rafeldsneytisframleiðslu á hafnarsvæðunum.

Orkuskipti í sjávartengdri starfsemi eru kostnaðarsöm
og stuðningur úr opinberum sjóðum mikilvægur.
Ívilnanir og tímabundinn afsláttur af gjöldum gæti
stutt við orkuskipti og eru stjórnvöld hvött til að skoða
slíkar ráðstafanir þegar kemur að sjávarútvegi og
fiskeldi. Einnig er mikilvægt að opna á samtal
stjórnvalda, orkusölufyrirtækja og veitufyrirtækja um
uppbyggingu innviða og fyrirkomulag sölu á raforku á
hafnarsvæðum.

Þekkingaruppbygging
Starfsemi í Ísafjarðardjúpi kallar á fjölbreytta viðhalds
og tækniþjónustu sem sinnt er af vélvirkjum,
rafvirkjum og öðru tæknimenntuðu fólki. Nokkur
fjöldi véla- og rafverkstæða eru rekin á Vestfjörðum
sem sinna reglubundnu viðhaldi og þjónustu við
sjávarútveg og fiskeldi. Leggja þarf áherslu á að aðilar
sem nú sinna viðhaldsþjónustu séu í stakk búnir til að
þjónusta skip og báta sem notast við vistvæna orku.
Skipuleggja þarf kynningu fyrir tæknimenntað fólk á

svæðinu og kynna fyrir þeim mögulega framtíðar
orkugjafa. Samhliða þessari vinnu þarf að halda
kynningu fyrir sveitastjórnarfólk og sérstaklega
starfsfólk og stjórnendur hafna. Út frá því þarf að
byggja upp námskeið þar sem tæknimenntað fólk
fær innsýn inn í nýtingu á vistvænni orku í samvinnu
við menntastofnanir á borð við Menntaskólann á
Ísafirði, Fræðslumiðstöð Vestfjarða og Tækniskólann.
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Niðurstaða/samantekt
Öll starfsemi í Ísafjarðardjúpi notar jarðefnaeldsneyti sem þýðir að fyrirhuguð orkuskipti
munu hafa mikil áhrif á Ísafjarðardjúp sem atvinnusvæði.
Gera má ráð fyrir að olíunotkun vegna starfsemi í
Ísafjarðardjúpi muni aukast á næstu árum og verða
um 1,5 milljón lítrar árið 2025. Eftir það mun draga úr
olíunotkun jafnt og þétt, notkunin verði komin í milljón
lítra árið 2030 og árið 2040 verði öll starfsemi í
Ísafjarðardjúpi knúinn vistvænum orkugjöfum. Til að
ná þessum markmiðum er mikilvægt að horfa
sérstaklega til eftirfarandi þátta:
■

Styrkir, stuðningur ásamt samvinnu ríkis,
sveitarfélaga og fyrirtækja er forsenda þess að
starfsemi í Ísafjarðardjúpi verði kolefnishlutlaus
fyrir árið 2040.

■

Uppbygging á staðbundinni þekkingu er mikilvæg
svo hægt sé að þjónusta vistvænar lausnir og
meðhöndla vistvæna orkugjafa.

■

Tryggja þarf að fyrirtæki sem stunda starfsemi í
Ísafjarðardjúpi hafi aðgang að þjónustu og
viðhaldi.

■

Huga þarf að orkuöflun og tryggja að hægt sé að
mæta aukinni eftirspurn eftir raforku með
öruggum og áreiðanlegum hætti.

■

Setja þarf aukinn kraft í að móta regluverk um
notkun og geymslu á vistvænni orku um borð í
skipum og bátum á Íslandi svo hægt sé nota
vistvæna orkugjafa. Mögulega má leita eftir
samstarfi við yfirvöld í nágrannalöndum okkar
sem nú þegar nota vistvæna báta og skip.

Sviðsmyndin sem kynnt er í þessari skýrslu byggir á
núverandi tækni og væntingum um frekari tækniþróun
en tekið skal fram að hún er háð töluverðri óvissu. Það
er engu að síður niðurstaða höfunda að raunhæft sé
að skipta út jarðefnaeldsneyti í Ísafjarðardjúpi fyrir árið
2040 með samstilltu átaki stjórnvalda, fyrirtækja og
sveitarfélaga við Ísafjarðardjúp.

Orkuþörf í Ísafjarðardjúpi
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000

20
23
20
24
20
25
20
26
20
27
20
28
20
29
20
30
20
31
20
32
20
33
20
34
20
35
20
36
20
37
20
38
20
39
20
40

-

Olía

Rafmagn

Rafeldsneyti

Blámi er samstarfsverkefni Landsvirkjunar, Orkubús Vestfjarða og Vestfjarðastofu.
Meginmarkmið Bláma er að styðja við og efla nýsköpun og þróun orkuskiptaverkefna með því
að auka hlut vistvæns eldsneytis, vetnis og rafeldsneytis í samgöngum og iðnaði. Blámi vill ýta
undir orku- og loftslagstengda nýsköpun, efla frumkvöðla og styrkja nýsköpunarumhverfið á
Vestfjörðum.

Aðalstræti 10-12
415 Bolungarvík
blami@blami.is

blami.is

Bláma er ætlað að leiða saman einstaklinga og fyrirtæki sem geta unnið saman við það að afla
alþjóðlegs fjármagns til tilrauna, rannsókna og þróunar á orku- og loftslagsvænum lausnum. Með
því að auka samstarf á milli fyrirtækja og opinberra aðila er hægt að styðja verkefni og tækifæri,
þar sem verðmætasköpun og samkeppnishæfni er aukin.
Blámi mun nýta svæðisbundna styrkleika, mannauð og fyrirtæki til að mynda frjóan jarðveg fyrir
nýsköpun og aukna verðmætasköpun.

