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This project focuses on the Icelandic car fleet and the models available to 

consumers. Its purpose was to determine if the Icelandic car market is ready 

for electric powered vehicles and other vehicles that are „green“ or 

environmentally friendly.  The author examined other studies related to this 

matter as well as interviewing some key players connected to electric vehicles 

in Iceland. 

After looking at the pros and cons of electric cars concerning consumers and 

government and due to high price of electric cars it’s not feasible to invest in 

electric cars in Iceland at this given time. It is however very likely that in the 

next couple of years, electric cars will become cheaper to buy and therefore be 

in high demand. 
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Útdráttur 

Verkefni þetta fjallar um bílaflota Íslands og þær bifreiðar sem standa 

Íslenskum neytendum til boða. Tilgangur verkefnisins er að komast að hvort 

að Íslenskur bifreiðamarkaður sé tilbúin undir rafmagnsbifreiðavæðingu og þá 

annarra umhverfisvænni bifreiða. Rýnt var í erlendar rannsóknir á þessum 

efnum ásamt því að rætt var við nokkra lykilaðila í rafbílavæðingu á Íslandi. 

Farið er nokkuð yfir þær gerðir bifreiða sem standa Íslendingum til boða og 

skilgreint á milli þeirra. Litið er til þeirra kosta og galla sem fylgja núverandi 

og hugsanlegum framtíðar bílaflota Íslendinga frá sjónarmiði neytenda og ríkis 

og horft til framtíðar með það í huga. 

Helstu niðurstöður eru að á meðan verð á rafmagnsbifreiðum er svo mikið 

hærra en á sambærilegum bifreiðum, að þá þykir það ekki skynsamlegt að 

fjárfesta í slíkri bifreið. Samkeppni og þróun á þessum markaði er mikil og er 

líklegt að á næstu árum munu rafmagnsbifreiðar koma til með að lækka í verði 

og verða þá í sterkri samkeppni á bifreiðamarkaði erlendis og innanlands. Gott 

er þó að taka fram að það telst vera betri fjárfesting fyrir neytendur sem aka 

yfir 30.000 km á ári að fjárfesta í rafmagnsbifreið. Því telur skýrsluhöfundur 

að rafmagnsbifreiðar muni verða fýsileg fjárfesting eftir nokkur ár en ekki eins 

og markaðurinn er í dag. 
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1. Inngangur 
Bifreiðar á markaði í dag eru mjög mismunandi og fjölbreyttar enda eru fjölmargir 

framleiðendur á markaði sem framleiða 1-30 tegundir hver, og hver og ein tegund 

getur komið í allt að 15 eða fleiri mismunandi útgáfum. Við kaup á nýrri bifreið 

þarf kaupandi að huga að mörgu og þar má nefna hverslags eldsneyti hann gengur 

fyrir og eru möguleikarnir fleiri en margir gera sér grein fyrir. Til eru einnig 

svokallaðir blendingsbifreiðar eða tvinnbílar sem að ganga fyrir bensíni og eða 

etanóli til skiptis við rafmagn eða metangas. Þróun í þessum málum hefur verið 

mjög ör síðustu misseri vegna hræðslu við hversu mikið olíuforði jarðar hefur 

minnkað og þarf þess vegna að snúa að öðrum orkugjöfum á borð við metan eða 

rafmagn. Þar sem að áhugi á öðrum, hreinni, orkugjöfum virðist hafa aukist meðal 

neytenda síðustu ár og vegna aukinnar mengunar fannst skýrsluhöfundi tilvalið að 

skoða hvort og hvenær Íslenskur markaður verði tilbúinn fyrir bílaflota sem 

gengur fyrir hreinni orku. 

Í þessu verkefni verður skoðað hvern stærðarflokk út af fyrir sig og reiknað út 

hvaða bifreið sé hagstæðust í rekstri í hverjum flokki. Út frá því verður reiknað 

fyrir einstakling sem hefur hug á að versla sér nýjan bíl í dag, hversu mikið 

rekstur er á ári mun kosta. Miðað verður við að einstaklingur fái 75% fjármögnun 

og verður kostnaður af því reiknaður með. Það skiptir miklu máli fjárhagslega 

hvernig bifreið einstaklingur fjárfestir í, sama hvort það sé litið til styttri eða 

lengri tíma og er það markmið höfundar að komast að skynsamlegustu 

fjárfestingunni. 

Fannst höfundi tilvalið að taka þetta efni fyrir þar sem að Íslendingar eru að 

framleiða og selja ódýrasta rafmagn í heiminum og eru að eyða um 60 milljörðum 

í eldsneyti á ári hverju, Gísli Gíslason (munnleg heimild, 29. apríl 2014). Einnig 

hefur umræða um rafmagnsbifreiðar vakið mikinn áhugahöfundar og verður þess 

vegna tekið sérstakt tillit til þeirra. 
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1.1. Uppbygging ritgerðar 
Höfundur byggir ritgerðina upp þannig að farið verður yfir erlendar rannsóknir 

sem hafa rannsakað svipuð efni á erlendum vettvangi og farið yfir niðurstöður 

þeirra. Næst verður fjallað lauslega um þær bifreiðar sem eru í boði, sögu og 

þróun þeirra og hvernig bílafloti Íslands lítur út í dag. Eftir það verður kynnt 

nýjungar sem að gætu fljótlega komið á markað og eru jafnvel þegar komnar. 

Rætt verður um hvort þessar nýjunga gætu komið til með yfirtaka Íslenskan jafnt 

og erlendan bifreiðamarkað. Farið verður í kauphegðun neytenda þegar kemur að 

bifreiðakaupum og skoðað kosti og galla bílaflotans fyrir Íslenska ríkið. Rýnt 

verður í viðhorfskönnun sem að höfundur sendi út í gegnum Internetið og eftir það 

verður þá skoðað hvern stærðarflokk bifreiða fyrir sig. Þá verður reiknað og listað 

upp hvað sé hagstæðast fyrir neytendur í hverjum flokki og miðast það við 10.000 

km keyrslu á hverju ári. Horft verður til framtíðar og spáð fyrir um bílaflota 

Íslands og hvernig hann mun koma með til að hafa áhrif á Íslenska ríkið. 

1.2. Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 
Markmið þessarar rannsóknar er að komast að því hvaða bifreið sé hagstæðasta 

fjárfestingin í dag miðað við þarfir og fjárhag einstaklinga á Íslandi í dag. Tekið 

verður mið af öllum kostnaði sem kemur að rekstri og viðhaldi bifreiða og út frá 

því verður reiknað hvaða bifreið sé hagstæðasta og ódýrasta fjárfestingin í 

hverjum stærðarflokki fyrir sig. 

Eru rannsóknarspurningar eftirfarandi: 

Hvaða bifreið er hagstæðast að fjárfesta í á Íslandi í dag, 2014? 

Er Ísland tilbúið fyrir bifreiðar sem að ganga fyrir “öðrum orkugjöfum”?  

1.3. Aðferðarfræði 
Við upplýsinga- og heimildaöflun var aðallega stuðst við afleiddar heimildir. 

Gögn voru sótt úr frétta- og fræðigreinum af Internetinu og stuðst var mikið við 

rannsóknir sem þegar hafa verið gerðar tengdar þessum efnum. Eftir að hafa byggt 
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upp góðan grunn upplýsinga var hafist handa við að vinna úr þeim eftir bestu getu 

og á endanum komið með niðurstöður sem geta þá gagnast neytendum. 

1.4. Rannsóknaraðferð 
Fenginn var listi frá Umferðarstofu um nýskráningu bifreiða árið 2013. Úr þeim 

lista var valið vinsælustu bifreiðarnar, þær sem seldust hvað mest, ásamt nokkrum 

sem að höfundi fannst líklegt að væru skynsamlegar fjárfestingar. Næst var fundið 

allt sem kemur við rekstri bifreiða og verðlag á því ásamt öllum gjöldum sem að 

eigendur bifreiða þurfa að greiða árlega. Þegar höfundur var kominn með allar 

nauðsynlegar upplýsingar var hafist handa við að skipta bifreiðum í flokka eftir 

stærð og þar á eftir var reiknað út rekstrarkostnað þeirra á ári. Þegar niðurstöður 

voru ljósar fannst höfundi mikilvægt að vinna meira með þær og spá til framtíðar 

með þær að leiðarljósi. 

1.5. Niðurstöður 
Niðurstöður í lok skýrslu lista upp hvaða bifreið sé hagstæðust í sínum flokki og 

er bifreiðum raðað upp eftir rekstrarkostnaði sem að miðast við 10.000 km akstur 

á ári og fjármögnun til 5 ára. Einn listi er settur upp fyrir hvern og einn 

stærðarflokk til þess að auðveldara sé fyrir lesendur að greina á milli. Einnig er 

komið inná önnur mikilvæg atriði svo sem samkeppnisyfirburði rafmagnsbifreiða 

í framtíðinni og þau áhrif sem nýting raforku í stað jarðefnaeldsneytis á bifreiðar 

landsmanna mun hafa á Ísland. 
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2. Fræðilegur kafli 
Fannst höfundi mikilvægt að rýna í erlendar rannsóknir og hagkvæmniathuganir 

um svipuð og sömu efni til þess að fá mörg fjölbreytt sjónarhorn við gerð 

rannsóknarinnar. Aðallega var farið yfir rannsóknir rafmagnsbifreiða og svo þá 

blendingsbifreiða þar sem að höfundur hefur þegar lesið sér til um að annar hvor 

þeirra eigi eftir að yfirtaka bifreiðamarkaðinn á næstu árum. Þegar hafa verið 

gerðar nokkrar rannsóknir þegar kemur að rafmagns- og blendingsbílavæðingu og 

var sú nýjasta gefin út á prenti í janúar 2014. Í þeirri bók er fjallað um rannsóknir 

á rafmagns- og blendingsbifreiðum og spáð til um þau efni fyrir heimsmarkað. 

Lögð er sérstök áhersla á Kína þar sem að þörfin virðist vera mest þar vegna 

mikillar mengunar og fólksfjölda. Það er búist við að markaður fyrir rafknúna 

strætisvagna og leigubíla muni áttfaldast á næsta áratug og er þess vegna þróun í 

þeim málum orðin mjög virk. Í Kína hafa þegar verið teknir í notkun nokkrir 

rafknúnir strætisvagnar til tilrauna til að minnka mengun þar sem að mest mengun 

virðist einmitt koma frá strætisvögnum og stærri flutningabifreiðum. 

Ef þessar spár um þróun rafmagnsknúinna strætisvagna og leigubifreiða ganga 

eftir, á ætti að vera hægt að minnka mengun til muna á næstu árum og áratugum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar láta í ljós að miðað við stöðuna í dag eru það 

blendingsbifreiðar sem að hafa vinninginn fram yfir rafmagnsbifreiðar. Það er 

einfaldlega vegna þess að bifreiðar drifnar af rafhlöðum eru ennþá nálægt 

byrjunarstigi í þróunarferlinu og hafa því fleiri galla og óvissuþætti en kosti. Það 

er samt talið að rafmagnsbifreiðar eigi ekki langt eftir í þróunarferlinu til þess að 

ná og jafnvel gefa fram úr blendingsbifreiðum þar sem að þróun rafhlaðna er orðin 

mjög ör. Það má reikna með að þegar rafhlöðurnar fara í stærri fjöldaframleiðslu 

verði hægt að ná verðinu mikið neðar. Og eins og fortíðin hefur sýnt okkur, þá er 

þróun á tæknimarkaði það ör að erfitt er að fylgja henni eftir (Harrop, P. 2014). 
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Í september 2013 var gefin út grein um 5 ókosti þess að versla og eiga 

rafmagnsbifreið. Þar er fjallað um hversu slæmt verð, stærð, áreiðanleiki, drægni 

og hleðsla rafmagnsbifreiða er í dag. Á þessum tímapunkti þykir ekki fýsilegt að 

fjárfesta í rafmagnsbifreið þar sem að þessi tækni er einfaldlega ekki búin að 

þróast nógu mikið til þess að rafmagnsbifreið geti hentað hverjum sem er. Eins og 

staðan er í dag er þetta aðeins kostur fyrir fólk sem ekur sömu eða svipaðar leiðir 

og vegalengdir hvern dag og getur þá stungið í hleðslu með reglulegu millibili. 

Langflestar rafmagnsbifreiðar sem eru á markaði eru litlar með kraftlitlar 

rafhlöður sem endast í of stuttan tíma og taka mikið pláss. Rafmagnsbifreiðar 

þykja þess vegna ekki hentugar fyrir stærri fjölskyldur. Niðurstaðan er sú að það 

borgar sig engan vegin að fjárfesta í rafmagnsbifreið nema að sé reiknað með eign 

í meira en 8-10 ár, þá fyrst gæti eigandinn farið að sjá einhvern sparnað. Gott er 

að nefna að eftir 8-10 ár sé mjög líklegt að kominn sé tími á að skipta um 

rafhlöðurnar og getur það reynst mjög kostnaðarsamt (Power, J.D., 2013). 

Í marsmánuði 2013 var gefin út rannsókn þar sem var rýnt í þróunarstig 

rafmagnsbifreiða og spáð fyrir um framtíð þeirra. Þar er rafmagnsbifreiðum svo 

skipt niður í kynslóðir og hverri kynslóð lýst til þess að auðveldara sé fyrir 

almenning að sjá hversu ör þróun þessara bifreiða hefur verið. Fyrsta kynslóð voru 

rafmagnsbifreiðar sem voru komnar á markað en framleiðsla var mjög lítil, 

eftirspurn ekki mikil og kaupendur ekki margir. Þessar bifreiðar voru hlaðnar 

heima fyrir og lítið eða ekkert var um hraðhleðslustöðvar. Drægni þessarar 

kynslóðar var lítil og bifreiðarnar mest notaðar í stuttan- og innanbæjarakstur. Við 

aðra kynslóð var farið að huga að fjöldaframleiðslu. Voru bifreiðarnar farnar að 

virka mun betur og lengur, og orðnar áreiðanlegri. Á þessu stigi voru 

rafmagnsbifreiðar með 3-5% af markaðshlutdeild. Þriðja kynslóðin eru 

rafbifreiðar eins og við þekkjum í dag. Þær eru að seljast í milljónatali og út um 

allan heim, frá mörgum mismunandi framleiðendum og hefur fólk öðlast meiri trú 

á markaðinum og rafmagnsbifreiðunum sjálfum. Rafmagnsbifreiðar eru farnar að 

fá sérmerkt bílastæði þar sem hægt að er stinga í hraðhleðslu og leggja oftast frítt. 

Spáin sem höfundar setja fram gildir til ársins 2022 og er hún að markaðshlutdeild 
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rafmagnsbifreiða muni fara úr 6% og allt að uppí 15% og jafnvel meiri (Institute 

of transport studies, 2013). 

Í Englandi var gert mjög svipuð rannsókn og höfundur er að gera  hér. Þar er gerð 

úttekt á hvaða bifreiðar séu hagkvæmastar í rekstri nema að undanteknum 

tryggingakostnaði. Tryggingarkostnaður byggist meira upp á kjörum einstaklings 

frekar en bílmódeli. Rannsóknin fer svipaða leið og höfundur þessarar rannsóknar, 

reiknað er með kaupverði, viðhalds- og rekstrarkostnaði en að auki eru afskriftir 

eru reiknaðar inn. Niðurstaða rannsóknarinnar er að VW Up 1.0 Take Up sé 

ódýrastur að eiga og reka þegar allur kostnaður er tekinn inn. Litlir svonefndir 

borgarbílar drottna efst á listanum enda eru það bifreiðar sem eru smáar og 

framleiddar með það í huga að vera ódýrar og hagkvæmar í rekstri. Það sem 

virðist vanta í þessa rannsókn er að sýna niðurstöður tölulega, þarna er listað upp 

bifreiðar eftir rekstrarkostnaði en hvergi er sýnt hversu mikið munar á hverri 

bifreið fyrir sig og er þá erfitt fyrir lesendur að komast að því hversu miklu munar 

í raun og veru á þessum bifreiðum þegar kemur að kaupum og rekstri þeirra 

(AutoExpress, 2014). 

Þrátt fyrir að mikið fleiri rannsóknir hafa verið gerðar á erlendum markaði fannst 

höfundi óþarfi að vera lista þær upp. Flestar þeirra sýna svipaða niðurstöðu, að 

bensínbifreiðar sem stóla á rafmagns-blendings tækni standi uppúr í dag og muni 

hafa yfirhöndina til næstu ára. Höfundur getur ekki verið alfarið sammála því þar 

sem að þróun rafmagnsbifreiða virðist vera það ör að ómögulegt er að segja til um 

hversu lengi blendingsbifreiðar muni hafa yfirhöndina. Einnig má taka fram að 

rannsókn AutoExpress hafi ekki skipt bifreiðum í neina flokka, voru smábifreiðar 

settar í sama flokk og jeppabifreiðar. Þar sem að smábílar henta alls ekki öllum 

neytendum, þá mun höfundur skipta bifreiðum í 6 mismunandi stærðarflokka.  
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3. Bílafloti Íslands í dag 
Bílafloti Íslands er mjög takmarkaður miðað við önnur lönd í heiminum þar sem 

að höfuðstöðvar helstu bílaumboða eru staðsett erlendis og stjórna því hvaða týpur 

bifreiða eru sendar til hvers lands. Ekki er markaður fyrir allar gerðir bifreiða í 

svona litlu landi sem Ísland er og hafa Íslendingar þess vegna ekki fengið að 

kynnast öllum þeim bifreiðum sem standa til boða í dag. Sem dæmi má nefna að 

Toyota samsteypan hefur verið að framleiða og selja Rav4 rafmagnsjeppling sem 

hefur ekki ennþá komist inná markaðssvæði Íslands. Sú bifreið hefur samt sem 

áður verið í framleiðslu og sölu í rúmlega 10 ár. Framkvæmdastjóri sölu- og 

markaðssviðs hjá Toyota á Íslandi gat ekki veitt neinar upplýsingar um hvort það 

væri möguleiki á að þessi bifreið væri á leið til Íslands á næstu árum (Kristinn G. 

Bjarnason munnleg heimild, 23. mars 2014). 

Vísitala neysluverðs hefur farið hækkandi síðustu ár og eldsneytisverð hefur 

rúmlega tvöfaldast í verði frá árinu 2005. Atvinnuleysi og fjármálakreppa hefur 

gengið yfir á Íslandi og í dag þurfa Íslendingar mikið að huga að sparnaði og þar 

spilar rekstur heimilisbílsins stórt hlutverk (Hagstofa Íslands, 2014). 

Síðustu ár hafa bílasölur og umboð farið í söluherferð til að kynna sparneytnar 

bifreiðar og er alltaf lögð áhersla á hversu lítið bifreiðin eyðir af eldsneyti, hversu 

lítið hún mengar og hversu lítið kostar að reka hana. Vandamálið er að flestir 

þessara sparneytnu bifreiða eru svokallaðir smábílar og henta þar af leiðandi ekki 

öllum þar sem að fjölskyldustærð er mjög misjöfn. Oftast fellur það saman að stór 

og þungur bíll, t.d. skutbíll, eyðir frekar miklu eldsneyti í samanburði við minni 

bifreiðar. Því stærri og þyngri sem bifreið er, þeim mun meira þarf af eldsneyti til 

að knýja mótorinn.  

Fyrir hrun var meðalaldur bíla 7,5 til 9 ár en er hann nú kominn upp í u.þ.b. 12 ár 

(Samgöngustofa, 2014). Alls voru 246.905 ökutæki í umferð þann 31.12.2013. og 

er þetta tala sem hefur farið ört hækkandi síðustu ár. Til samanburðar voru 
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238.293 ökutæki í umferð árið 2011 (Samgöngustofa, 2011). Taka þarf inn í 

reikninginn skráningu nýrra bifreiða ásamt því að mikið er afskráð á hverju ári. 

Íslendingar aka að meðaltali frá 10.977 km á ári og að 18.239 km, eða á bilinu 

30,13 – 49,97 km á dag. Þessar tölur hafa farið nokkuð lækkandi frá árinu 2006 og 

eru þessar tölur aðeins miðaðar við bensín og dísil bifreiðar þar sem að ekki eru til 

tölur yfir akstur rafmagnsbifreiða á Íslandi. Hugsanlegt er að þessar tölur hafi 

farið lækkandi síðustu ár vegna síhækkandi eldsneytisverðs ásamt meiri notkun 

strætisvagna. Miðað við þessar upplýsingar ættu flestir Íslendingar að geta notað 

rafmagnsbifreið þar sem að drægni þeirra er ávalt vel yfir 100 km á hverri hleðslu. 

Það sem fælir Íslendinga hugsanlega frá rafmagnsbifreiðum er hátt verð og hvað 

það getur talist áhættusamt að skreppa út fyrir bæjarmörkin og lenda í því að 

rafhlaðan klárist (Vísindavefurinn, 2010). 

Þegar fjallað er um kosti og galla við Íslenska bílaflotann er þá helst að nefna 

galla á borð við mengun sem flotinn gefur frá sér. Svifryk á höfuðborgarsvæðinu 

hefur valdið vandræðum í nokkur ár og hefur það aukist á hverju ári með 

stækkandi bílaflota. Nú þegar hefur mengun vegna bílaflota orðið vandamál í 

stórborgum á borð við París sem hefur verið að meina fólki að nota bifreiðar sínar 

vegna of mikillar mengunar og svifryks og er það tilraun þarlendra stjórnvalda til 

þess að minnka svifryksmengun (Penketh, 2014). Með því að ýta undir sölu 

rafmagns- og blendingsbifreiða í stað bensín- og dísilbifreiða væri hægt að koma 

til móts við þessa svifryksmengun þar sem að rafmagnsbifreiðar skila 0gr. af CO2 

og blendingsbifreiðar mun minna en sambærilegar bensín- og dísilbifreiðar. 

Kostir við bílaflotann sem slíkan eru ekki sérlega margir en ber þá aðallega að 

nefna að bifreiðar sem eru í notkun á Íslandi í dag eru þær sem Íslendingar þekkja 

og treysta. Íslendingar geta farið óhræddir í langferðir þar sem að bensínstöðvar 

eru staðsettar út um allt land og tekur ekki nema 3-5 mínútur að fylla bílinn til 

þess að getað haldið ferðinni áfram. Íslenska ríkið þénar verulega á 

bifreiðagjöldum núverandi bílaflota, eða um 6,2 mia.kr. árið 2010 
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(Fjárlagafrumvarp 2012) og hefur nú þegar þénað um 3 mia.kr á fyrsta 

ársfjórðungi 2014 (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2014).  

Bifvélaverkstæði hafa lærða bifvélavirkja sem kunna að gera við þessar tegundir 

og viðhalda þeim. Þeir þekkja algeng vandamál sem geta komið upp og eru fljótir 

að gera við. Bifreiðaverkstæðin eru einnig sífellt að senda starfsmenn sína á 

námskeið og í endurmenntun til þess að auka kunnáttu og skilning þegar kemur að 

viðgerðum og viðhaldi nýrri bifreiða og eru þessi námskeið oft haldin af 

umboðum bílanna, s.s. Heklu eða Toyotu. (Gunnlaugur Sævarsson munnleg 

heimild, 23. febrúar 2014). Með þessum upplýsingum er hægt að áætla að 

bifvélavirkjar í dag ættu að eiga auðvelt með að tileinka sér nýja tækni, t.d. þegar 

kemur að viðgerðum rafmagns-, blendings- og metanbifreiðum. 

3.1. Bifreiðar knúnar með sprengivél 
Flestar bifreiðar í dag ganga fyrir jarðefnaeldsneyti og er það ekki endurnýjanleg 

auðlind og hefur það verið áhyggjuefni margra fræðimanna í áraraðir að olíuforði 

jarðar muni klárast bráðlega. Úr jarðefnaeldsneyti er unnið margar tegundir olíu 

og eldsneytis og ganga algengustu vélarnar fyrir bensíni og svo fyrir dísilolíu. 

Smurolía vélarinnar er einnig unnin úr sama efni þannig að það er ekki einungis 

áhyggjuefni að eldsneytið klárist heldur einnig smurefni vélarinnar. 

3.1.1. Saga Sprengihreyfils í bifreiðum 

Sá fyrsti til að notast við svokallaða sprengivél í bifreið sem var ætluð til 

almennings var Karl Benz árið 1886 en sú vél gekk fyrir bensíni og skilaði um 1,5 

hestafli.. Það var samt ekki fyrr en Ford Model T kom á almennan markað árið 

1904 sem að bensínbifreiðar fóru að yfirtaka bifreiðamarkaðinn sem var áður fyrr 

fullur af gufuknúnum- og rafmagnsbifreiðum. Þar sem að Henry Ford notaðist við 

fjöldaframleiðslu, þá taldist Model T mjög ódýr bifreið og náði þess vegna að 

yfirtaka markaðinn. (Carhistory4u, án dags.) 
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3.1.2. Virkni bílvélar 

Hefðbundin bílvél er sprengihreyfill sem knúinn er af bensíni eða dísilolíu í 

fjórum skrefum og er þar af leiðandi fjórgengisvél. Bensínvélin tekur til sín bensín 

og andrúmsloft, blöndungur eða innspýting sjá um að blanda þessum efnum í 

réttum hlutföllum og dæla þeim inn í slagrýmið inn um innsogsventlana. Því næst 

sjá stimplarnir um að þjappa loftinu og bensíninu saman og kveikjukerti gefa 

neista sem myndar sprengingu, við það fer stimpillinn niður og færir afl í 

sveifarásinn. Við þetta fer sveifarásinn úr línulegri hreyfingu í hringhreyfingu. Þar 

á eftir sogast loftið út um útsogsventlana og út um púströrið. Að þessu loknu getur 

ferlið þá hafist að nýju. Þetta ferli gerist ca 800-9000 sinnum á mínútu en það fer 

eftir inngjöf vélarinnar. Venjan er að á akstri séu bensínvélar að snúast á um 1500-

3500 snúningum á mínútu. Mikilvægt er að nefna að á því meiri snúning sem 

vélin snýst, þeim mun meira eldsneyti þarf hún. (Gunnlaugur Sævarsson munnleg 

heimild, 23. febrúar 2014) 

 

Mynd 1 Virkni sprengivélar (Brain, M. e.d.) 
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Dísilvélar brenna eldsneyti undir eigin þrýstingi þar sem að bensínvélar blanda 

bensíni og lofti saman áður en að kveikt er í eldsneytinu. Ferlið í dísilvél fer 

þannig fram þannig að eldsneyti er sprautað inn í brunarýmið um spíssa eftir að 

lofti hefur verið þjappað í rýminu. Við þetta kviknar í olíunni undan þrýstingi. Til 

að fá kveikihraðann sem mestan er díselolíunni dælt inn í brunaholið undir háum 

þrýsting. Þeim mun meiri þrýstingur, því betra niðurbrot verður á dísilúðanum og 

brunatíminn verður styttri. Stjórnast þrýstingurinn á inngjöf og snýst vélin hraðar 

ef gefið er meira inn. Ólíkt bensínvélinni þarf díselvélin ekki kerti til þess að 

kveikja í eldsneytinu við hvert slag en hún notar glóðakerti til þess að hita rýmið 

fyrir gangsetningu. Dísilvélar þurfa ekki að snúast jafn hratt og bensínvél til þess 

að nýta orkuna og hafa dísilvélar meira tog en bensínvélar. Þetta þýðir að 

dísilbifreið á t.d. auðveldara með að draga kerru en bensínbifreið með sama 

hestaflafjölda og gerir það þá einnig með lægri vélarsnúning. (Wikipedia the free 

encyclopedia, án dags.). 

Bifreiðarnar sem nota þessar vélar eru jafn fjölbreyttar og vélarnar sjálfar. Hægt er 

að fá stórar, meðalstórar og smáar bifreiðar og hægt er að velja útfærslur á milli 

himins og jarðar þegar pöntuð er ný bifreið. Bifreiðar eru framleiddar í 

fjölmörgum útgáfum til að koma til móts við mismunandi þarfir neytenda. Það eru 

ekki allir sem eru að sækjast eftir ódýrri, lítilli bifreið sem er sparsöm og ber 

framleiðendum og seljendum að taka tillit til þess. Gott dæmi um fjölbreytileika 

bíltegundar er Volkswagen Passat. Þessi tiltekna bifreið bíður uppá fjölmargar 

mismunandi útfærslur. Hægt er að fá hana sem skut- eða skottbifreið, fjórhjóla eða 

tvíhjóladrifins, með bensín- eða dísilvél og hægt er að velja á milli nokkurra týpa 

varðandi þægindi þó að aðeins hluti möguleikanna sé nefndur. Í heildina er Hekla 

að bjóða uppá 12 mismunandi útfærslur á þessari tilteknu bifreið (Hekla, 2014). 

Þróun í framleiðslu og hönnun bensín- og dísilvéla hefur farið mikið uppá við 

síðustu ár þar sem að framleiðendur einbeita sér mikið að sparneytni og minni 

mengun ásamt því að fá sem mesta orku úr vélinni. Hefur Toyota nú kynnt til 

sögunnar nýja kynslóð bensínvéla sem eru hannaðar með með sömu tækni og var 

notuð við þróun véla sem notaðar eru í blendingsbifreiðar. Þessar vélar verða að 
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minnsta kosti 30% sparneytnari en vélarnar sem þær eru að leysa af hólmi (Toyota 

kynnir nýja kynslóð véla, 2014). 

Þessar vélar sem við þekkjum hafa sína kosti og galla en þeir eru mjög misjafnir 

og mismiklir eftir framleiðendum, stærðum, aldri og gerð véla. Gallarnir eru einna 

helst mengunin sem þær gefa frá sér, viðhaldskostnaður, hávaði og oft stuttur 

endingartími. Kostirnir eru þeir að margir hafa átt auðvelt með að tileinka sér 

kunnáttu til þess að gera við og viðhalda þessum vélum. En með tímanum hafa 

þessar vélar orðið flóknari og tæknilegri og hefur það leitt af sér að handlaginn 

maður getur ekki séð um einfalt viðhald eins og að skipta um smurolíu án þess að 

fara með bifreiðina á verkstæði. Með þessari þróun hefur viðhaldskostnaður 

hækkað verulega fyrir suma neytendur en á móti hefur rekstrarkostnaður lækkað 

þar sem að vélarnar nota minna eldsneyti en áður og kostar þá minna að reka þær. 

Líftími véla hefur einnig aukist við þessar tæknibreytingar og mengun minnkað til 

muna ásamt hávaða. Það má þá líta með björtum augum á þessa þróun þar sem að 

vélarnar eiga nú að endast lengur en áður og verða einnig ódýrari í rekstri og 

framleiðslu.  
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3.2. Rafmagnsbifreiðar 
Rafmagnsbifreiðar hafa þróast með rosalegum hraða og þá sérstaklega síðastliðin 

5 ár. Fyrir nokkrum árum voru þetta smábílar sem náðu að hámarki 60-100 

km/klst og komust 50-150 km á hverri hleðslu fyrir sig. Bifreiðar sem hentuðu 

nær einungis í innanbæjarakstur og dugðu varla í það. Í dag hefur þessi markaður 

þróast útí markað sport- og annarra lúxusbifreiða ásamt því að vera ennþá stórir á 

smábifreiðamarkaði. Sem dæmi má nefna hefur fyrirtækið Tesla Motors í 

Bandaríkjunum bæði framleitt rafmagnssportbifreiðina Tesla Roadster og 

lúxusbifreiðina Tesla Model S. Model S kemur út í nokkrum útgáfum og hefur 

dýrasta týpan drægni yfir 480 km á hverri hleðslu og nær yfir 200 km hraða á klst 

(Even ehf, 2014). Það er auðvitað ennþá hægt að fá smábifreið sem er 

rafmagnsknúinn eins og fyrir 5 árum síðan. Nú í dag er sú bifreið orðin mikið 

betri og fullkomnari og ber þar að nefna meiri drægni, meiri hámarkshraða og 

meiri þægindi og lúxus eins og býðst í sambærilegum bensín- og dísilbifreiðum. 

Þessi tækniþróun er komin á fullt skrið og þá aðallega vegna mikillar eftirspurnar 

um umhverfisvæna bíla og síhækkandi olíu- og bensínverðs um allan heim. 

Íslendingar eru orðnir nokkuð meðvitaðir um rafmagnsbifreiðar í dag en virðast 

ekki vera nógu vel upplýstir um hversu mikið þessi tækni hefur þróast síðustu ár. 

Þegar rafmagnsbílar komu fyrst á markað var mikið talað um litla endingu 

rafhlaðna og nefnt var að sniðugt væri að hafa stöðvar þar sem væri hægt að skipta 

um rafhlöðurnar og setja fullhlaðnar í staðin fyrir þær tómu. Hugmyndin var að 

þetta yrði eins og að skipta um rafhlöður í sjónvarpsfjarstýringunni. Þessar 

tilteknu bifreiðar voru einfaldlega ekki nógu góðar til þess að almenningur hefði 

áhuga á þeim og aldrei varð neitt úr þeirri hönnun um að skipta út rafhlöðum á 

milli hleðslna. Af einhverjum ástæðum eru Íslendingar ennþá með þessa hugsun í 

gangi, að bifreið sem að gangi fyrir rafhlöðum sé ekki hægt að notast við á Íslandi 

þar sem að hitastig er mjög breytilegt og allar vegalengdir eru það langar að 

hleðslan myndi aldrei getað dugað nema aðra leiðina og að þeir yrðu þá í 

vandræðum með að komast heim aftur. Með tilkomu Even ehf, söluumboðs Tesla 

og annarra rafmagnsbifreiða, má vonast eftir því að Íslendingar kynnist 
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rafmagnsbifreiðum og kostum þeirra betur og að rafmagnsbifreiðaeign á Íslandi 

eigi eftir að aukast. Nú þegar eru um 100 rafmagnsbifreiðar í umferð á Íslandi 

(Emil Kári Ólafsson munnleg heimild, 4. mars 2014). 

Í dag eru framleiðendur rafmagnsbifreiða á borð við Nissan Leaf að bjóða uppá 

ábyrgð sem nær yfir líftíma rafhlaðna bílsins. Þessi ábyrgð gildir í 8 ár eða allt að 

160 þúsund km, samt sem áður er talið að rafhlaðan eigi að geta enst í yfir 10 ár. 

Þessi ábyrgð gildir óháð því hvort að eigandi hafi hlaðið rangt, svo sem aldrei 

fullhlaðið eða aðeins hlaðið í 20 mínútur í senn. Þessi ábyrgð tryggir þar af 

leiðandi neytendur gegn eigin mistökum sem er eitthvað sem hefur ekki þekkst 

hingað til. Þetta er partur af því sem ætti að ná að heilla Íslendinga mikið þar sem 

að ábyrgð á öðrum sambærilegum bifreiðum eru aðeins 3-5 ár og miðast sú 

ábyrgð við að eigandi hafi ávalt mætt með bifreiðina í þjónustuskoðun hjá 

viðurkenndum umboðsaðila á réttum tíma. Ef eigandi mætir ekki í 

ábyrgðarskoðun á gefnum tímasetningum, sem miðast við aldur og/eða keyrslu 

bifreiðar, getur ábyrgðin fallið úr gildi (Björn Valdemarsson munnleg heimild, 4. 

apríl 2014). 

Eftirspurn eftir rafmagnsbifreiðum á borð við Teslu Model S og Nissan Leaf hefur 

verið rosalega mikil og þá sérstaklega erlendis, á einum tímapunkti voru 

framleiðendur Nissan hættir að taka við pöntunum þar sem að framleiðslan hafði 

ekki undan og þurftu sölu- og dreifingaraðillar að endurgreiða pöntunargjaldið til 

margra kaupenda (Hernandez, 2012). Í Noregi eru rafmagnsbifreiðar mjög 

vinsælar og er biðlistinn þar langur. Nokkuð einföld skýring á því hvers vegna 

norðmenn sækjast eftir rafmagnsbifreiðum. Norska ríkið ýtir undir kaup á 

rafmagnsbifreiðum með því að rukka engin bifreiðagjöld, enga vegtolla, engan 

virðisaukaskatt og engin vörugjöld. Með þessu ná stjórnvöld í Noregi að koma til 

móts við neytendur og lækka verð á rafmagnsbílum töluvert og fá þar af leiðandi 

neytendur til að hugsa sig betur um hvort að rafmagnsbifreið sé ódýrari kostur en 

sambærileg bensín eða dísil bifreið. Með þessu ná stjórnvöld einnig að gera landið 

“grænna” og stuðla að minni mengun frá bílaflota þjóðarinnar og er það ein aðal 
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ástæða fyrir þessum afsláttum og reglugerðum (Ronny Brede Aase munnleg 

heimild, 12. maí 2014). Að mati höfundar er Noregur að setja gott fordæmi fyrir 

Ísland til þess að fara eftir. Ferðamenn sem ferðast til landsins eru að leitast eftir 

óspilltri náttúru og myndi það vera frábært ef að Ísland væri að nota  sína grænu 

raforku til að knýja grænan, umhverfisvænan bílaflota. 

3.2.1. Stutt saga rafmagnsbifreiða 

Það er hægt að deila um uppruna rafmagnsbifreiðarinnar en hann má rekja allt til 

ársins 1828 þar sem að Hollendingur að nafni Ányos Jedlik fann upp lítinn bíl sem 

knúinn var með rafmótor. Talið er að á árunum 1832-1839 hafi Robert Anderson 

hafi verið fyrstur til að búa til rafmangsvagn sem notaður var til fólksflutninga og  

er talið að vagninn hafi náð allt að 6,5 km/klst. Fyrstu rafhlöðurnar sem voru 

notaðar var aðeins hægt að nota í eitt skipti og voru þar af leiðandi 

óendurhlaðanlegar og þurfti því að skipta þeim oft út sem þótti mjög tímafrekt og  

kostnaðarsamt. Til þess að rafknúin ökutæki yrðu hagkvæmari þyrftu rafhlöðurnar 

að geta innihaldið meiri orku og vera endurhlaðanlegar. Þrátt fyrir stuttan 

endingartíma rafhlaðanna, þá voru rafmagnsbifreiðar með stærri hlutdeild af 

markaðinum en bensín- og gufuknúnar bifreiðar í lok 19. aldar og byrjun 20. 

aldar. Fólk fjárfesti frekar í rafmagnsbifreiðum þar sem að kostir þeirra voru 

yfirgnæfandi á móti þáverandi keppinautum. Rafmagnsbifreiðarnar gáfu ekki frá 

sér hávaða, né lykt eða titring eins og bensínbifreiðar sem voru ennþá nýjar á 

markaði og ennþá í þróun. Fólk þurfti heldur ekki að hugsa um gírskipti þegar það 

ók um á rafmagnsbifreiðum. Það þótti oft vera mikið vandamál í bensín- og 

gufuknúnum bifreiðum þar sem að gírskiptingar voru ekki sambærilegar í gæðum 

miðað við það sem þekkist í dag. Kostir við rafmagnsbifreiðina komu virkilega í 

dagsljósið í köldu veðri, því að það var lítið mál að ræsa rafbifreiðar ólíkt gufu- og 

bensínbifreiðum. Það að ræsa gufubifreið gat tekið allt að 45 mínútur í köldu veðri 

og þótti mörgum varasamt að snúa bensínvélinni í gang með stórri sveif sem átti 

það til að snúast með mótornum við gangsetningu og slasa fólk. Einnig varð 

drægni einnar hleðslu rafmagnsbifreiðar lengri miðað við gufubifreið í köldu veðri 
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þar sem að það þurfti oftar að bæta vatni á hana til þess að geta haldið ferð sinni 

áfram (CarHistory4U, án dags.). 

Árið 1912 breytti sögu rafmagnsbifreiðarinnar til hins verra og kom 

bensínbifreiðum í sviðsljósið. Það ár kom maður að nafninu Charles Kettering 

með rafmagnskveikjubúnað í bensínvélar sem gerði það að verkum að fólk þurfti 

ekki að stofna sér lengur í hættu við það að snúa vélinni í gang. U.þ.b. 30 árum 

seinna voru rafmagnsbifreiðar nánast horfnar af markaði vegna mikillar þróunar í 

gerð vélknúinna bifreiða og lágs eldsneytisverðs. Það var ekki fyrr en uppúr 1990 

sem að áhugi kviknaði aftur á rafmagnsbifreiðum þegar General Motors komu 

fram með GM Impact sem þeir höfðu hannað vegna orkukrísunnar sem geisaði 

yfir á árunum 1970-1980. Með þessu framtaki GM fóru fleiri framleiðendur að 

huga að framleiðslu rafmagnsbifreiða til almennings. Uppúr 1999 fór framleiðsla 

rafmagnsbifreiða að aukast ennþá meira vegna stígandi eldsneytisverðs og þá kom 

Toyota með á markað með Prius sem eins konar milligerð af bensín- og 

rafmagnsbifreið, eða svokallaðan blending, á heimsmarkað (CarHistory4U, án 

dags.). Ef stokkið er svo til ársins 2013, þá sést að framleiðendur rafmagnsbifreiða 

vinna hörðum höndum við að betrumbæta framleiðsluna til þess að hagstætt verði 

fyrir almenning að versla rafmagnsbifreið í stað þess að stóla á bensínvélar. Þróun 

síðustu ára hefur leitt til lengri líftíma  og kraftmeiri rafhlaðna, meiri drægni, meiri 

lúxus, meiri áreiðanleika og gert bifreiðarnar mjög aðlaðandi fyrir almenning. 
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3.2.2. Rafhlöðurnar og virkni rafmagnsbifreiða í samanburði við sprengivél 

Það eru eflaust margir sem halda að það séu mjög flókin vísindi bakvið virkni 

rafmagnsbifreiða í samanburði við bensínbifreiðar. Í stuttu máli er munurinn, að 

orkan sem að knýr rafmagnsbifreið áfram er sótt úr forðabúri sem samanstendur af 

mörgum litlum orkuríkum rafhlöðum þar sem að bensínbílar ná vélrænni orku 

með því að brenna eldsneyti (Brain, M. e.d.). 

 

Mynd 2 Virkni rafmagnsbifreiðar (Brain, M. e.d.) 

Inngjafarfótstigið virkar mjög svipað í báðum tegundum bifreiða. Í 

rafmagnsbifreið er það tengt við stjórnbúnað rafhlöðunnar með skynjurum og sér 

sá búnaður um hversu mikla orku rafhlaðan sendir frá sér til rafmótorsins og útí 

hjól í hvert skipti. Til öryggis er haft tvo skynjara við fótstig rafmagnsbílsins og er 

það til að fyrirbyggja hættu ef að kæmi fram bilun í þessum búnaði. Hver 

rafmagnsbifreið hefur 1-4 mótora, einn fyrir 2 hjól eða einn fyrir hvert hjól. Virkni 

fótstigs bensínbifreiðar er svipað, það stjórnar hversu mikla orku vélin gefur frá 

sér, nema að fótstigið er tengt með vírbarka beint við kveikjubúnað bensínvélar og 

eru engir skynjarar við fótstigið sjálft. Sér kveikjubúnaðurinn svo um að skammta 

loft- og bensínblöndu í réttu magni inn í sprengirýmið. Vélin sendir svo orkuna í 

gegnum gírkassa eða sjálfskiptingu og þaðan útí hjól og sér skiptingin/gírkassinn 

um að deila orkunni til annað hvort tveggja eða fleiri hjóla. (J.D.Power, 2012).  
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Rafmagnsmótorinn fær orku senda frá rafhlöðunum og er misjafnt eftir tegundum 

hvernig færslan kemur útí hjól. Oft er mótorinn beintengdur við hjólin en 

algengast er að einskonar mismunadrif er á milli rafmótors og hjóls. 

Rafhlöður sem eru algengastar í rafmagnsbifreiðum í dag eru Lithium-ion 

rafhlöður og komu þær fyrst á markað árið 1970 og voru þá mjög dýrar í 

framleiðslu. Nú á síðari árum hefur náðst að lækka þennan kostnað töluvert með 

fjöldaframleiðslu og meiri stærðarhagkvæmni. Þessar rafhlöður eru notaðar í 

flestum tækjum sem neytendur nota daglega s.s. í fartölvum, farsímum, borvélum 

og fleiri raftækjum. Þetta eru mjög kraftmiklar rafhlöður og geta skilað allt að 

1500 kWh en algengt er að þau skili á bilinu 100-250 kWh. Sem dæmi má nefna 

að kraftmesta bifreiðin frá Tesla Motors notar aðeins 85-kWh Lithium-ion 

rafhlöðu sem fær rafmótorinn til að skila það sem nemur 416 hestöflum. Til 

samanburðar, þá er sportbíllinn Ford Mustang Coupe GT Premium sem er með 

bensínknúinn V8 mótor að skila 412 hestöflum (Rögg ehf, e.d.) en venjuleg 

fjölskyldubifreið skilar vanalega í kringum 100 hestöflum. Rafhlöðurnar hafa 

nokkuð háa spennu og taka því ekki mikið pláss. Þær eru léttari og minni um sig 

en sambærilegar rafhlöður og hægt er að hlaða þær mjög oft eða allt að 3.000 

sinnum áður en þær byrja að missa spennu og kraft. Það virðist ekki fara illa með 

þær að hlaða þær einungis að hluta til og þess vegna teljast þær tilvaldar til 

notkunar í rafmagnsbifreiðum þar sem að oft er ekki möguleiki að tæma eða 

fullhlaða rafhlöðuna í hverri ferð. Það sem virðist fæla neytendur frá 

rafmagnsbifreiðum er hversu stutt hægt sé að komast á hverri hleðslu og hættan 

sem getur stafað af rafhlöðunum við árekstur og útafakstur. Þar sem að þetta hefur 

verið einskonar flöskuháls á sölu rafmagnsbifreiða hefur verið unnið stanslaust á 

þróun rafhlaðna til þess að gera þær kraftmeiri, öruggari, gera þeim kleift að 

innihalda meiri orku ásamt því að auka öryggi og minnka sprengihættu. Nú þegar 

er komið til sögunnar ný rafhlaða sem nefnist Lithium-sulfur og er sú rafhlaða 

talin getað innihaldið fjórfalt meiri orku en Lithium-ion rafhlöðurnar sem eru 

notaðar í dag. Með þessari tækni kæmist fólk mikið lengra á hverri hleðslu og 

þyrfti þar af leiðandi ekki að hugsa sig tvisvar um áður en það leggur af stað í 
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langferð. Ókosturinn við þessar rafhlöður eins og staðan er í dag er reyndar 

líftíminn, þessar rafhlöður virðast ekki getað hlaðist jafn oft og Lithium-ion 

rafhlöður og eru þar af leiðandi ekki tilbúnar til að koma á markað. Vísindamenn 

hafa fulla trú á að þeim eigi eftir að takast að lengja líftímann og hafa þegar náð 

að auka hann úr tæplega 100 hleðslum og yfir 400 (White, 2014). Það má gera ráð 

fyrir því að þegar þróun og framleiðsla rafhlaðna eykst muni kostnaður við 

framleiðslu minnka til muna vegna meiri fjöldaframleiðslu og meiri 

stærðarhagkvæmni og má þá reikna með að rafmagnsbifreiðar muni einnig lækka í 

verði þar sem að rafhlaðan er einn dýrasti partur rafmagnsbifreiðarinnar. 

3.2.3. SVÓT-Greining rafmagnsbifreiða 

Styrkleikar:  

 Lítill rekstrarkostnaður. Orkuverð á Íslandi er mjög lágt og kostar 1 kwh 

frá 2,62 kr.- til 12,47 kr.- og fer verðið eftir landsvæði (Orkuveita 

Reykjavíkur, 2014). Minna viðhald þar sem að rafmagnsbifreiðar þurfa 

ekki olíuskipti og er einnig minna slit á bremsum vegna þess að 

rafmótorinn virkar sem bremsa.  

 Einfalt að fylla á. Engin hætta á að fylla vitlaust á bifreiðina vegna þess að 

henni er einfaldlega stungið í samband. Ábyrgð rafmagnsbifreiða tryggir 

einnig neytendur gegn því að hlaða “vitlaust”. 

 Hljóðlausar. Eina hljóð sem heyrist frá rafmagnsbifreiðum er aksturshljóð, 

eða dekkjahávaði. Þær eru alveg lausar við hljóð úr mótor og 

útblásturskerfi. 

 Grænar bifreiðar. Rafmagnsbifreiðar skila engum koltvísýring útí loftið 

og eru þar af leiðandi ekki skaðlegar umhverfinu. Henta einstaklega vel á 

Íslandi þar sem að öll raforka sem er framleidd á Íslandi er framleidd á 

vistvænan hátt með vatni og jarðvarma. 

 Hraðhleðslustöðvar. Verið er að setja upp hraðhleðslustöðvar víðs vegar á 

landinu til að koma til móts við notendur rafmagnsbifreiða og er nú þegar 
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komnar tvær slíkar í notkun og er stefnt á að opna 7 til viðbótar á næstu 

mánuðum (Hallur Hallson, 2014).  

Veikleikar:  

 Hátt verð. Eins og staðan er í dag þykir kaupverð rafmagnsbifreiða of hátt 

fyrir hinn almenna neytanda þegar miðað er við sambærilegar bifreiðar 

sem ganga fyrir bensíni eða dísilolíu. 

 Langur hleðslutími utan hraðhleðslu. Þar sem að hraðhleðslubúnaður 

kostar nokkuð mikið aukalega eru það ekki margir sem að fjárfesta í 

slíkum búnaði við kaup á rafmagnsbifreið. Þeir sem hafa ekki aðgang að 

slíkum búnaði eru því oft óánægðir með langan hleðslutíma. En að 

fullhlaða rafhlöðurnar getur tekið allt að 12 tíma í stað 30-60 mínútna með 

slíkum búnaði. 

 Drægni. Drægni rafmagnsbifreiða er mismikil og fer mikið eftir ytri 

aðstæðum svo sem veðri og hvernig vegurinn liggur. Telst þetta vera 

veikleiki þar sem að neytendur vilja geta farið áhyggjulausir í langferðir. 

Ógnanir:  

 Samkeppni. Blendingsbifreiðar á borð við metan og hybrid hafa komið 

sterkt inn síðustu ár og hafa verið ódýrari heldur en rafmagnsbifreiðar. 

Einnig hafa neytendur verið hrifnir af því að geta keyrt um á rafmagni og 

ekki átt hættu á því að vera stopp, rafmagnslaus útí vegkanti. 

Hughreystandi er að vita að bensínvél getur tekið við þegar rafmagnið 

klárast og geta þá einnig hlaðið bílinn á akstri. 

 Atvinnuleysi. Það gæti gerst að olíufélög þyrftu að minnka við sig og loka 

nokkrum stöðvum ef að rafmagnsbifreiðar yrðu algengar þar sem að þörfin 

á áfyllingarstöðvum væri orðin minni. Þetta myndi hugsanlega þýða 

atvinnuleysi fyrir fólk. Þar sem að rafmagnsbifreiðar þurfa einnig minna 

viðhald en aðrar bifreiðar, getur verið að verkstæði og smurstöðvar þurfi 

einnig að minnka við sig vegna minni viðskipta. 
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 Metanáfyllingastöðvar. Verið er að fjölga metanstöðvum á Íslandi, t.d. er 

verið að opna eina á Akureyri í sumar 2014 sem ætti að auka 

metanbifreiðaeign. (Norðurorka, 2014). Hingað til hafa aðeins verið 2 

stöðvar á höfuðborgarsvæðinu sem geta fyllt á metanbíla. 

Tækifæri:  

 Vörugjöld. Engin vörugjöld eða tollar eru af rafmagnsbifreiðum þar sem 

að mælt er við losun Co2 við þann útreikning. 

 Virðisaukaskattur. Engan virðisaukaskatt þarf að greiða af kaupverði 

rafmagnsbifreiðar sem kostar undir 6. milljónum. En þarf að greiða fullan 

virðisaukaskatt af upphæð söluverðs umfram 6. milljónir. 

 Dreifing hleðslustöðva. Nú þegar eru komnar tvær hraðhleðslustöðvar á 

höfuðborgarsvæðinu og er á dagskránni að koma með fleiri. Flott væri að 

hafa hraðhleðslustöðvar um allt land til þess að hægt væri að komast 

hringinn um landið án þess að hafa áhyggjur á að verða rafmagnslaus. 

 Lágt verð rafmagns. Raforka á Íslandi er framleidd á grænan hátt og er 

ódýr þar sem að innflutningur rafmagns er óþarfur. 

 Eldsneyti. Við rafmagnsbifreiðavæðingu þyrfti ekki að flytja inn jafn 

mikið magn af eldsneyti. 

 Snjallsímar. Þegar er kominn hugbúnaður í snjallsíma sem gerir eigendum 

kleift að finna næstu hleðslustöðvar. Hugsanleg þróun væri að geta séð 

hversu mikil hleðsla er kominn á bifreiðina á meðan maður verslar og 

hefur hann í sambandi fyrir utan t.d. stórverslun eða matsölustað. 
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3.3. Aðrir fýsilegir möguleikar í bifreiðakaupum 
Það er ekki einungis hægt að fjárfesta í bensín-, dísil- eða rafmagnsbifreiðum eins 

og hefur aðallega verið fjallað um hér að ofan. Síðustu ár eða allt frá árinu 1999 

hafa svokallaðar blendingsbifreiðar verið mjög vinsælar og hefur eigendahópur 

þeirra farið stækkandi með hverju ári. Á Íslandi þekkjast aðallega tvær gerðir 

blendingsbifreiða, það eru þær sem að keyra á bensínvél ásamt rafmagnsmótor 

eða svokallaðir blendingar eða tvinnbílar. Svo eru það bifreiðar sem hefur verið 

breytt til þess að ganga á bensíni í bland við metangas. Þessar bifreiðar eru gæddar 

þeim kostum að menga töluvert minna og eyða minna eldsneyti en sambærilegar 

bensín- og dísil bifreiðar. 

3.3.1. Blendingsbifreiðar- tvinnbíll 

Þetta eru bifreiðar sem að stóla á samvinnu bensínvélar og rafmagnsmótors og ná 

þannig að lágmarka mengun og eldsneytiseyðslu, ásamt því að lengja líftíma 

bensínvélarinnar til muna, lengja tímann milli olíuskipta og einnig annars viðhalds 

við bensínvélina.   

Fram að árinu 1996 þótti ekki mikil þörf á rafmagns- eða blendingsbifreiðum og 

var eftirspurn nánast engin þar sem að eldsneytisverð þótti mjög lágt. Fyrsta 

blendingsbifreiðin kom árið 1901 frá Ferdinand Porsche og voru seldar yfir 300 

að árinu 1906. Sú bifreið notaði sprengivél sem nokkurskonar rafstöð til þess að 

knýja tvo rafala sem voru í hjólabúnaði bifreiðarinnar og sáu þeir um að snúa 

dekkjunum. Þessi bifreið gat einnig ekið um einungis á rafhlöðum og gat komist 

allt að 40 mílur eða um 64 km ef einungis þær voru notaðar. Eftir þessa bifreið 

gerðist frekar lítið eftirtektarvert í þessum málum og fóru blendingsbifreiðar að 

seljast illa stuttu seinna. Ástæðan fyrir því var að árið 1904 kom Henry Ford með 

ódýra fjöldaframleidda bensínbifreið á markaðinn og yfirtók hann stuttu seinna. 

Blendingar voru lítið í sviðsljósinu þar til að Toyota kom á markað með Prius 

blendinginn árið 1997 í Japan. Það var ekki fyrr en tveimur árum seinna sem að 

Toyota Prius fór á heimsmarkað og seldist þá mjög vel og hefur selst vel síðan 

(Berman, B., 2011). Eftir aldamótin fór eldsneytisverð svo að hækka töluvert og 
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fóru fleiri framleiðendur að huga að blendings- og eða rafmagnsbifreiðum og 

tækni til þess að minnka eldsneytiseyðslu bifreiða og hefur þróun í þessum málum 

verið mjög ör alveg síðan. Mclaren og Porche hafa einnig verið að notast við 

rafmótora í bland við bensínvélar í sportbifreiðum þar sem að togið úr 

rafmagnsmótor getur verið gífurlegt við lágan snúning. Bensínvélin er alltaf að 

verða fullkomnari með hverju ári, farin að menga minna, eyða minna eldsneyti og 

endast betur og gerir það að verkum að blendingar sem stóla á bensínvél í 

samvinnu við rafmagnsmótor eru ekki að menga mjög mikið og eyða ekki miklu 

eldsneyti. Miðað við erlendar rannsóknir sem hafa verið gefnar út, þá eru það 

þessar bifreiðar sem hafa yfirhöndina í dag en miðað við þróun rafmagnsbifreiða 

er ekki hægt að vita hversu lengi til viðbótar blendingsbifreiðar muni haldast á 

toppnum.  

3.3.2. Blendingsbifreiðar - Metan 

Metanbifreiðar hafa verið þekktar í þónokkur ár á Íslandi og eru um 1300 slíkar 

skráðar á landinu í dag. Ekki eru margar bifreiðar sem að koma með þessum 

búnaði beint frá verksmiðju en það eru þó til dæmi um það. Til þess að bifreið geti 

gengið fyrir metangasi þarf hún að gangast undir breytingar. Langflestir þeirra 

sem nýta sér þennan kost eru sendibifreiðar og aðrar bifreiðar sem eru í eigu 

fyrirtækja þar sem að breytingakostnaðurinn telst ennþá vera fullhár fyrir 

einstaklinga. Þrátt fyrir það eru þó nokkrar bifreiðar í einkaeigu sem að hafa 

gengist undir þessa aðgerð. Það að breyta bifreið til þess að ganga fyrir metangasi 

kostar frá 448.800 kr.- og allt að 676.800 kr.-. Þessi kostnaður fer algjörlega eftir 

vélarstærð, eða fjölda sílendra vélar (Vélamiðstöðin ehf., án dags.). Metangasið 

virkar sem aukabúnaður við bensínvélina líkt og rafmagnið gerir í tvinnbíl. En 

sem komið er er aðeins hægt að breyta bensínknúnum bifreiðum en ekki 

dísilknúnum. Metanbifreiðin er gangsett á bensíni, svo þegar vélin hefur náð 

hálfum hita, milli 40°-50°c, þá er þrýstiminnkarinn, sem settur er í við 

breytinguna, orðinn nógu heitur og sér þá búnaðurinn um að skipta sjálfkrafa yfir 

á metanið og keyrir bifreiðin þá eingöngu á metani. Þetta er gert undir þessum hita 

til þess að fyrirbyggja að metanið frjósi í spíssum vélarinnar. Metanið sjálft er 



 
 

  24 
 

staðsett í tanki sem er settur aukalega í bifreiðina við breytinguna. Þegar 

metantankurinn tæmist sér búnaðurinn sjálfkrafa um að skipta aftur yfir á 

bensínið. Margir vilja halda því fram að metangasið sé hættulegt en svo er ekki, í 

raun er það hættuminna en bensín þar sem að meiri sprengihætta er af bensíni en 

ekki er hægt að kveikja í 100% metani meðan það er geymt undir þrýsting, en 

tankurinn telst fullhlaðinn við 220 bar þrýsting.  (Vélamiðstöðin, án dags.). Kostir 

við metanbifreið eru nokkuð margir, bifreiðagjöld eru aðeins 11.530 kr.- yfir árið. 

Til samanburðar má nefna að bifreiðagjöld á Toyota Corollu eru 13.690 kr. Einnig 

má nefna að eftir breytingu er  einstaklingurinn þá kominn á umhverfisvænni 

bifreið en áður. Gallar við metangasið eru þó aðallega að aðeins er hægt að nálgast 

áfyllingastöðvar á tveimur stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að þegar er farið 

út fyrir bæjarmörkin í langferð og metanið klárast er mótorinn keyrður á bensíni 

þar til að hann kemst aftur í höfuðborgina. Norðurorka á Akureyri hefur verið að 

stefna að því að opna metangasstöð á Akureyri á næstu misserum en vegna 

gjaldþrots hjá framleiðanda stöðvarinnar hefur það tafist um óákveðin tíma. 

Vonast er til þess að stöðin nái að opna nú sumarið 2014 (Norðurorka, 2014). 

3.4. Samantekt  
Eins og kemur fram hér að ofan eru bifreiðar mjög líkar í grunninn, allar hafa þær 

4 hjól og einskonar mótor sem knýr þau. Og nú þegar helstu gerðir bifreiða fyrir 

einstaklinga á Íslenskum bifreiðamarkaðinum hafa verið skoðaðar er það 

hreinlega bara tölfræði sem þarf til þess að komast að niðurstöðu um hverju á að 

fjárfesta í hverju sinni. Smekkur fólks spilar einnig meginhlutverk við val á bifreið 

sem veldur því að einstaklingar velja ekki endilega skynsamlegustu fjárfestinguna, 

heldur frekar það sem að hentar einstaklinginum hverju sinni. Það eru margar 

breytur sem að einstaklingar þurfa að hafa í huga sem að skipta höfuðmáli við val 

á bifreið. Fyrst þarf að ákveða hvernig bifreið er þörf á, hvaða stærð, hvaða 

drifbúnað, skoða upphafsverð, öll árgjöld, rekstrar- og viðhaldskostnað og fleira. 

Eftir að allt þetta hefur verið reiknað út á að vera hægt að taka nokkuð rétta og 

rökstudda ákvörðun varðandi val á bifreið.  
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4. Kauphegðun neytenda 
Það ferli þegar einstaklingar, hópar og/eða fyrirtæki velja, kaupa, nota og losa sig 

við vörur eða þjónustu, hugmyndir og/eða væntingar til þess að uppfylla sínar 

þarfir og langanir kallast kauphegðun neytenda. Kauphegðun er hægt að skipta í 5 

stig eftir röð þeirra: uppgötvun á þörf, upplýsingaleitun, mat á valkostum, 

kaupákvörðun tekin og svo eftirkaupaáhrif. Öll þessi stig eru jafn mikilvæg fyrir 

neytendur þegar kemur að kaupum á vöru og/eða þjónustu og ganga neytendur 

ávalt í gegnum öll stigin.  

Neytendahegðun felur í sér þær hugsanir og tilfinningar sem að neytandinn 

upplifir ásamt þeim aðgerðum sem að neytandinn framkvæmir í kaupferlinu 

sjálfu. Í þessu felast allir þeir hlutir og áhrifaþættir í umhverfinu sem hafa áhrif á 

þessar hugsanir, tilfinningar og aðgerðir svo sem upplýsingar frá öðrum 

neytendum, markaðsáreiti frá fyrirtækjum í formi auglýsinga, pakkningar og útlit 

vöru og svo verð á vörunni miðað við verð og vöruframboð hjá 

samkeppnisaðilum, (Peter & Olson, 2005). 

Þegar einstaklingur verslar eiga þessar tvær hegðanir til að blandast saman, þ.e. 

neytenda- og kauphegðun. Það er mjög mikilvægt fyrir fyrirtæki að vita að hegðun 

neytenda getur verið mjög breytileg og felur hún í sér samskipti milli aðila sem og 

skipti á virði. Neytandinn er að sækjast eftir ákveðnu virði sem fyrirtækið lætur af 

hendi fyrir ákveðna greiðslu eða þóknun. Skilgreiningin á virði fyrir neytendur er 

munurinn á milli væntinga sem þeir hafa til vöru eða þjónustu og þeim kostnaði 

eða greiðslu sem hlýst af því að kaupa aðra sambærilega vöru frá þá hugsanlegum 

samkeppnisaðila (Kotler & Keller, 2009). Skynjun neytenda á virði getur verið 

mjög misjöfn en hún byggist í raun upp á mismuninum á því hvað hann telur sig 

vera að fá og hvað hann telur sig þurfa að láta af hendi. Heildar ávinningur 

neytandans felst svo í því hvernig hann skynjar vöruna/þjónustuna, peningalegt 

gildi, efnahagslegur ávinningur og svo notkunarmöguleikar. Heildarkostnaður 

neytenda er kostnaðurinn sem viðskiptavinurinn verður fyrir. Hvað þarf hann að 

gera til að geta nálgast vöruna, hvað kostar hann að eiga hana og nota, hvert er 
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virði vörunnar við endursölu og hvernig getur hann ráðastafað henni að notkun 

lokinni. Hegðun neytenda er svo breytileg vegna þess að hugsanir, tilfinningar og 

aðgerðir einstakra neytenda, markhópa sem og samfélagsins eru stöðugt að 

breytast. Fyrirtæki þurfa ávalt að mæta krefjandi aðstæðum á markaði með 

vöruþróun og felur það í sér að þróa vöru sem hefur meira virði fyrir neytendur en 

vara samkeppnisaðilanna. Gott dæmi um vöruþróun eru tækninýjungar eins og 

spjaldtölvur eða endurgerð á eldri vöru sem búið er að betrumbæta svo sem nýr 

Iphone eða ný og spennandi vörumerki. Fólk sem vinnur við markaðsstarf þarf 

ekki einungis að greina og skilja þarfir og langanir viðskiptavina sinna, heldur 

einnig þarfir og langanir viðskiptavina samkeppnisaðilanna og þær ástæður sem 

liggja að baki vali þeirra á vöru og vörumerki samkeppnisaðilanna (Peter & 

Olson, 2005). 
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5. Íslenska ríkið 
Þegar kemur að bílaflota Íslendinga er ekki einungis hægt að horfa á hvað sé 

hagstæðast fyrir einstaklinginn heldur þarf einnig að skoða hvað sé hagstætt fyrir 

Íslenska ríkið. Hvernig bílaflotinn sem slíkur getur skilað sem mestu inn í 

ríkiskassann án þess þó að koma mikið niður á neytendum. Ef einungis er horft á 

peningalegan hagnað væri hagstæðast gagnvart ríkinu ef að allir myndu aka um á 

þungum jeppum sem menga mikið og eyða miklu eldsneyti þar sem að 

bifreiðagjöld þeirra eru töluvert hærri. Einnig fær ríkið sinn hluta af hverjum 

seldum lítra af eldsneyti. Fjárhæð bifreiðagjalds fer eftir eigin þyngd bifreiðar og 

losun koltvísýrings, CO2. Eigin þyngd ökutækis er svokölluð þurrvigt og er það 

þyngd þess án farms, ökumanns eða farþega. Ef upplýsingar um CO2 losun eru 

ekki tiltækar í Ökutækjaskrá Umferðarstofu eða í skráningarskirteini bifreiðar 

mun bifreiðagjald aðeins miðast við eigin þyngd bifreiðar. Bifreiðagjöld eru lögð 

á fyrirfram og eru greidd tvisvar á hverju ári (Ríkisskattstjóri, e.d.). Það er einnig 

dýrara að flytja inn þyngri bifreiðar sem að menga mikið þar sem að tollgjald 

hækkar eftir þyngd og CO2 losun ökutækis líkt og bifreiðagjöld. Þetta gerir að 

verkum að jeppar og aðrar stærri bifreiðar eru frekar dýrar. 

Það má ekki einungis horfa á hvað sé hagstætt fyrir Íslenska ríkið eða hvað sé 

hagstæðast fyrir einstaklinginn heldur þarf einnig að horfa á hvað sé til 

velmegunar fyrir Íslensku þjóðina. Það þarf að horfa til hversu “grænar” 

bifreiðarnar eru til þess að koma til móts við mikla svifryksmengun sem hefur 

verið í mælingum Vegagerðarinnar síðustu ár. Hún hefur verið mjög breytileg þar 

sem að margir mismunandi þættir hafa áhrif á mælingar hverju sinni en samt ávalt 

verið í hærri mörkum.  

Ísland hefur mikið verið að horfa til annarra landa þegar kemur að nýjungum sem 

eru óþekktar á Íslenskum markaði og taka mið af þeim. Telst þetta vera mjög góð 

aðferð til þess að fylgja nútímanum og því sem er að gerast í kringum okkar litla 

land. Sem dæmi má nefna, þá fór Ísland eftir fordæmi Noregs um vorið 2012 og 

felldi niður vörugjald af innflutningi rafmagnsbifreiða eða bifreiða sem losa 0 gr. 
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af CO2. Þetta var hluti af því þegar tillagan um “Græna hagkerfið” var samþykkt á 

Alþingi (Skúli Helgason, 2012). Með þessu var hægt að lækka söluverð til 

neytenda á rafmagnsbílum til muna. Aftur á móti kemur þá minna inn í 

ríkiskassann við innflutning bifreiða ef að auka á innflutning á 

rafmagnsbifreiðum.  

5.1. Sjónarmið neytenda við bifreiðakaup 
Þegar einstaklingur verslar sér bifreið er hann ekki mikið að spá í hvernig hann 

getur skilað inn pening í ríkiskassann. Hann er meira að spá í hvernig hann getur 

fengið sem mest fyrir sína greiðslu, hver hans heildarávinningur verður við kaup. 

Hann er að spá hvernig hann getur fengið bifreið sem uppfyllir hans líkamlegu, 

andlegu og fjárhagslegu þarfir. Einstaklingar hafa mismunandi þarfir þegar kemur 

að flestu og eru bifreiðakaup ekkert frábrugðin þar og þess vegna hentar sama 

bifreið ekki endilega öllum. Sálræni þátturinn og ytri áhrif skipta einstaklinga 

einnig oft höfuðmáli, vörumerki framleiðanda og ímynd þess getur þess vegna 

spilað meginhlutverk við ákvörðun sem tekin er við bifreiðakaup. Það eru t.d. ekki 

allir tilbúnir að eiga franskar bifreiðar þar sem að það hefur oft verið talið að þær 

hafi hærri bilanatíðni en t.d. japanskar bifreiðar. Amerískar bifreiðar hafa það 

orðspor að eyða miklu eldsneyti þar sem að vinsælustu bifreiðar framleiddar þar 

eru langflestar kraftmiklar sportbifreiðar með stórum V8 bensínvélum s.s. 

Corvette og Mustang. Ítalskar bifreiðar hafa fengið stimpil sem dýrar lúxus 

sportbifreiðar sem að bankamenn og glaumgosar hafa aðeins efni á að aka um á. 

Allt eru þetta orðnar svokallaðar staðalímyndir þessara framleiðslulanda en á þetta 

alls ekki við um allar bifreiðar sem eru framleiddar í viðkomandi löndum. Fiat 

kemur frá Ítalíu og er það smábifreið sem er ódýr í verði og rekstri. Ford KA er 

smábifreið frá Bandaríkjunum sem er áreiðanleg, eyðir litlu og er mjög hagstæð í 

rekstri. Erfitt þykir að alhæfa að allar bifreiðar framleiddar í Frakklandi séu 

bilanagjarnar þar sem að flestar bifreiðar bila á einhverjum tímapunkti, hvort sem 

að það sé smávægileg eða stór bilun. Einstaklingar þurfa að reyna horfa framhjá 

þessum staðalímyndum og orðrómum til þess að geta tekið betri ákvörðun um 

kaup á vöru og þjónustu.  
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6. Viðhorfskönnun 
Gerð var viðhorfskönnun til þess að athuga þarfir og óskir einstaklinga þegar 

kemur að kaupum á nýrri bifreið. Var þetta opin könnun sem hver sem er gat tekið 

þátt í og var henni deilt á Internetinu í gegnum tölvupóst og samskiptamiðilinn 

Facebook. Skýrsluhöfundi fannst tilvalið að senda út könnun til þess að komast 

nær því hverju neytendur eru að sækjast eftir við kaup á nýrri bifreið, hvað 

einstaklingur væri að aka að meðaltali yfir árið og hvort að þeir gætu hugsað sér 

að kaupa rafmagnsbifreið. Alls voru spurningarnar 21 en þar af voru sjö almennar 

spurningar til að komast að kyni, aldri, búsetu, tekjum og búaðstæðum fólks. 

6.1. Niðurstöður viðhorfskönnunar 
Könnunin var var gerð með forritinu SurveyMonkey og var hún opin frá 

24.02.2014 til og með 15.04.2014. Á þessu stutta tímabili voru alls 329 manns 

sem að tóku sér tíma til að svara henni. Þó svo að þessi könnun hafi ekki talist 

markhæf, þá gefur hún samt ágætar vísbendingar um óskir og þarfir neytenda 

þegar kemur að bifreiðarkaupum. Helstu niðurstöður könnunarinnar má svo sjá 

hér að neðan þar sem að skýrsluhöfundi finnst óþarft að lista upp allar 

spurningarnar. 
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Mynd 3 Spurning 1. Hver er þinn aldur? 

Fyrsta spurning sýnir aldur þátttakenda. Af þeim 327 sem að svöruðu þessum lið 

voru 68% á bilinu 20-35 ára en aðeins 2% voru undir tvítugu. Tilgangur þessarar 

spurningar var aðallega að ganga úr skugga um að svarendur væru allir komnir 

með bílpróf og að sjá aldursdreifingu svarenda. 
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Mynd 4 Spurning 2. Hvert er þitt kyn? 

Í spurningu 2 kemur skýrt fram að meirihluti svarenda voru kvenfólk eða um 67% 

af þeim 324 sem að svöruðu þessum lið. 
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Mynd 5 Spurning 3. Hvort ertu vinnandi, námsmaður, atvinnulaus eða að vinna með 
námi? 

Í spurningu 3 var kannað hvort að svarandi væri í starfi, skóla eða atvinnulaus. 

Þótti skýrsluhöfundi mikilvægt að spyrja að því þar sem að það hlýtur að teljast  

ólíklegt að námsmaður í fullu námi eða atvinnulaus einstaklingur hafi ráð á því að 

versla og reka nýja bifreið. 
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Mynd 6 Spurning 4. Hver myndirðu segja að laun þín væru fyrir skatt? 

Í samræmi við  vinnu- eða námsaðstæður fannst skýrsluhöfundi mikilvægt að vita 

tekjur svarenda þar sem að það kostar mikið að reka einkabifreið. Af þeim 326 

sem að svöruðu þessum lið er rúmlega helmingur með yfir 200.000 kr.- á mánuði 

og hinn helmingurinn með undir því eða jafnvel launalaus. Því má áætla að sá 

helmingur sé þá aðallega námsmenn þar sem að aðeins 3% svarenda voru 

atvinnulausir. 
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Mynd 7 Spurning 5. Hvar á Íslandi ert þú búsett/ur? 

Svo virðist sem að flestir af svarendum hafi verið búsettir á Norðurlandi og svo 

Suðurlandi. Ekki nema 12% svarenda eru á Vestur- eða Austurlandi.  
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Mynd 8 Spurning 7. Hverjar eru búaðstæður þínar? 

Það kom höfundi á óvart að jafnt er af íbúðareigendum og íbúðarleigjendum eða 

140 manns af 329 sem samsvarar 43%. Líklegt er að þeir sem að búa í fríu 

húsnæði séu þá námsmenn sem að búa ennþá í foreldrahúsum. 
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Mynd 9 Spurning 8. Keyrsla á ári í þús km. 

Svo virðist sem að langflestir svarenda séu að aka á bilinu 10-25 þúsund kílómetra 

á ári hverju eða á bilinu 27,4-68,5 kílómetra að meðaltali á dag. Það má þá reikna 

með að flestir þessara einstaklinga geti hugsað sér að eignast rafmagnsbifreið þar 

sem að drægni þeirra er vel yfir þessum mörkum. 
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Mynd 10 Spurning 9. Hversu miklu máli skiptir verð þegar þú verslar þér nýjan bíl? 

Aðeins 11 af 301 svarenda svaraði litlu eða engu máli en 197 miklu máli og 69 

öllu máli og er það yfirgnæfandi meirihluti. Svarendur eru þá líklega mjög 

meðvitaðir um verð bifreiða og hversu miklu máli það skiptir við kaup á nýrri 

bifreið.  
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Mynd 11 Spurning 10. Hversu miklu máli skiptir eyðsla/rekstrarkostnaður? 

Augljóst er að flestir svarenda finnist rekstrarkostnaður skipta miklu máli. Það er 

t.d. ekkert endilega mjög sniðugt að versla ódýra bifreið sem kostar svo mikið að 

reka, þá er sparnaðurinn við kaupin fljótur að hverfa. 
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Mynd 12 Spurning 11. Hvers konar bíl myndir þú versla þér, hver myndi henta þér? 

Það kemur skýrsluhöfundi lítið á óvart að fæstir vilji fjárfesta í jeppa en kom 

mikið á óvart hversu fáir myndu fjárfesta í skottbíl og þá frekar fjárfesta í skutbíl. 

Getur þetta verið vegna þess að verðmunur á skutbíl og skottbíl er ekki mikill og 

einstaklingur fær í raun meira fyrir sinn hlut við kaup á skutbíl. Skutbíll hentar 

einnig stærri fjölskyldum mikið betur þar sem að geymslupláss í skotti er mjög 

mikið. 
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Mynd 13 Spurning 12. Hvernig drifbúnaður myndi henta þér best? 

Svo virðist sem að meirihluti svarenda myndi vilja fjórhjóladrifsbifreið sem er svo 

sem skiljanlegt miðað við hversu harður veturinn getur verið á Íslandi og að 

meirihluti svarenda hafi verið búsettir á Norðurlandi. Það kemur lítið á óvart 

hversu fáir eða um 3% vilji afturhjóladrif, telst það ekki virka vel í hálku og/eða 

snjó. 
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Mynd 14 Spurning 13. Hversu miklu máli skiptir kraftur? 

Spurt var hversu miklu máli skiptir að bifreiðin sé kraftmikil í spurningu 13. 

Flestir segja hvorki né en það er skiljanlegt að margir segja það skipta miklu máli 

að bifreiðin sé kraftmikil. Ef einstaklingur kaupir t.d. jeppabifreið með 

dráttarkrók, þá vill einstaklingur eflaust eiga möguleika á því að geta dregið stórt 

fellihýsi án þess að bíllinn finni of mikið fyrir því. Einnig vita flestir neytendur 

það að kraftmikil bifreið eyðir oftast mun meira en kraftlítil bifreið. 
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Mynd 15 Spurning 14. Hversu miklu máli skipta þægindi? 

Það gefur augaleið að þægindi skipta mjög miklu máli við val á bifreið sem á að 

fjárfesta í. Þetta er tæki sem einstaklingurinn mun nota nánast daglega og jafnvel 

oft á dag, í langan eða stuttan tíma í senn og þá eru þægindi nauðsynleg. Það vill 

oft fylgja að því dýrari sem bifreið er, þeim mun meiri þægindi bíður hún upp á. 
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Mynd 16 Spurning 15. Við kaup á nýjum bíl sem kostar 2. Millj. eða meira, þyrftir þú að 
taka lán til fjármögnunar? 

Eins og sést þá myndu 252 af 302 svarendum nýta sér að fá fjármögnun við kaup 

á nýrri bifreið. Þetta gefur augaleið að ekki eru margir sem að hafa efni á að 

staðgreiða bifreið, eða aðeins 17% svarenda. 
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Mynd 17 Spurning 16. Við fjármögnun, hversu langt lán myndi henta þér að taka? 

Við spurningu 16 sést að lánaþörf fólks er mjög misjöfn. Svo má vel vera að 

sumir taki lán án þess þó að þurfa þess, t.d. til þess að borga minna út. Yfir 

helmingur, eða 53% svarenda, myndi nýta sér möguleikann á fjármögnun yfir 4-7 

ára tímabil. Fannst höfundi þess vegna henta vel að miða við 5 ára fjármögnun við 

útreikninga. 
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Mynd 18 Spurning 17. Við fjármögnun, hversu mikið myndir þú vilja borga út? 

Hér sést að meirihluti svarenda myndi vilja borga 50% eða meira út við 

bifreiðakaup. Þar sem að skýrsluhöfundur gerði þau mistök að bjóða uppá 90% 

lánveitingu þar sem aðeins er boðið uppá 75%, þá eru svör frá 37% svarendum 

ekki marktæk. En má þá áætla að þeir sem myndu vilja borga út 10-20% myndu 

þá nýta sér 75% fjármögnun.  
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Mynd 19 Spurning 18. Ef þú kaupir nýjan bíl, hversu lengi hefðir þú hugsað þér að eiga 
hann? 

Aðeins 7% svarenda hefði hugsað sér að eiga nýjan bíl í 1-3 ár en aðrir meira en 3 

ár. Þetta kemur höfundi lítið á óvart þar sem að það borgar sig varla að versla nýja 

bifreið með skammtímaeign í huga þar sem að verðið lækkar einna mest á fyrstu 3 

árum eftir sölu. Það hlýtur að heilla svarendur sem hugsa sér eign í 5-10 ár að 

ábyrgð rafmagnsbifreiða gildir í 8 ár. 
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Mynd 20 Spurning 19. Á mánuði, hversu mikið eyðir þú í eldsneyti? 

Hugmyndin bakvið spurningu 19 var að sjá hvað fólk sé að eyða í eldsneyti miðað 

við keyrslu, hvort það aki um á sparneytnum eða bifreiðum sem eyða miklu. Svo 

virðist sem að flestir séu að eyða á bilinu 10.000 – 30.000 kr.- sem þýðir um 40 – 

122 lítra af bensíni á mánuði. Og bifreið sem eyðir 6,5 L/100km ætti að geta ekið 

á bilinu 260 – 793 km á mánuði miðað við það eða 3.120 – 9.516 km á ári. 
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Mynd 21 Spurning 20. Á dag, hversu langt ekur þú að jafnaði? 

Miðað við svör frá spurningu 20 virðist fólk vera að aka á bilinu 0-150 km á dag 

þar sem aðeins 2 af 302 sem svöruðu aka á bilinu 150-300 km á dag. Þetta bendir 

til þess að allir svarenda ættu að eiga möguleika á að aka um á rafmagnsbifreið án 

þess að hafa áhyggjur að komast ekki á leiðarenda. 
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Mynd 22 Spurning 21. Við kaup á nýjum bíl, myndir þú skoða möguleikann á 
rafmagnsbíl? 

Það kom skýrsluhöfundi mikið á óvart að aðeins 59% svarenda myndi skoða 

rafmagnsbifreið þegar kæmi að kaupum á nýrri bifreið. Sérstaklega þegar litið er á 

spurningu 20 þar sem að 71% svarenda ekur undir 50 km á dag að jafnaði. Þetta 

gæti stafað út frá háu verði rafmagnsbifreiða og/eða hræðslu við 

rafmagnsbifreiðar. 
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7. Framtíðarsýn 
Þegar litið er til framtíðar Íslenska bílaflotans þarf að skoða marga þætti. Ísland er 

alltaf að stefna að því að verða ennþá meira grænt til þess að varðveita umhverfið 

og þá ímynd sem Ísland hefur þegar skapað sér. Bifreiðaframleiðendur eru ávalt 

að vinna í  þróun bifreiða sem að nota minna eldsneyti og menga minna. Einnig 

hefur þróun rafmagnsbifreiða og bifreiða sem notast við aðra orkugjafa verið 

mikil síðustu misseri vegna t.d. mikillar eftirspurnar og hækkunar á olíuverði í 

heiminum. Aðalspurningin er samt sú hvort að Íslendingar séu tilbúnir í 

rafmagnsbílavæðingu og hvort það borgi sig eins og staðan er á markaðinum í 

dag. Staðan í dag er sú að manneskja sem ekur yfir 30.000 km á ári og er að leitast 

eftir að fá sér svokallaðan smábíl, að þá borgar sig augljóslega að fjárfesta í 

Nissan Leaf þar sem að rekstrarkostnaður hans er mjög lágur (sjá viðauka 2). 

Framtíðarsýn höfundar er sú að rafmagnsbifreiðar eigi eftir að lækka töluvert í 

verði næstu ár og verða með ennþá meiri drægni vegna þróunar þegar kemur að 

rafhlöðum. Miðað við núverandi þróun ættu rafmagnsbifreiðar fljótlega að lækka í 

verði og verða þá fýsilegri kostur fyrir einstaklinga sem aka lítið. Erfitt er að segja 

til um hvenær þessi framför muni fara fram, hvort það verði fyrir árið 2015 eða 

hvort þetta muni dragast næstu 10-15 árin. Miðað við fréttir og rannsóknir þegar 

kemur að rafhlöðuþróun er líklegt að þetta muni gerast innan næstu 5 ára. Það er 

spá skýrsluhöfundar að þessar 100 rafmagnsbifreiðar sem eru í notkun á Íslandi í 

dag eigi eftir að fjölga töluvert næstu misseri og muni fara yfir 1.000 á næstu 3 

árum og vel yfir 10.000 á næstu 15 árum. Þessi spá er byggð á því að 

hraðhleðslustöðvum er að fjölga og þessar bifreiðar muni lækka mikið í verði og 

veita öðrum bensín- og dísilbifreiðum virka verðsamkeppni.  
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8. Niðurstöður 
Með það í huga sem hefur áður verið farið yfir verður nú rýnt í samanburð 

bifreiða í sama stærðarflokk. Út frá því verður komist að niðurstöðu um hvaða 

bifreið sé hagstæðust í hverjum stærðarflokki fyrir sig miðað við 5 ára eign. 

Reiknað er með 5 ára fjármögnun uppá 75% og 25% útborgun, með vöxtum uppá 

9,7%, en eru það algengir meðalvextir við fjármögnun bifreiða í dag. Til að meta 

viðhaldskostnað var rætt við yfirmann smurstöðvar N1 á Akureyri til þess að fá 

verð við smurningu og yfirferð á bíl. Þótti höfundi tilvalið að fá verðskrá frá N1 

þar sem að þeir eru með vottun frá helstu bifreiðaumboðum landsins til þess að 

annast ábyrgðar- og viðhaldsþjónustu. Tryggingarverð voru fengin frá VÍS og eru 

þau miðuð við að viðskiptavinur sé í viðskiptum við VÍS og búi á 

Reykjavíkursvæðinu. Eigináhætta í kaskó er 82.000 kr.- fyrir bifreið sem er 

verðmetin undir 6 milljónum og í ákveðnum tegundum ökutæka stærri bíla þá er 

aukaiðgjald fyrir hverja miljón umfram 6 milljónir  kr. ca.2.800 kr.- (Þórir M. 

Sigfússon munnleg heimild, 26. mars 2014). Verð bifreiða eru tekinn/fengin beint 

frá hverju söluumboði fyrir sig ásamt því að vera af www.bilasolur.is, þar sem að 

allar bifreiðar hafa ekki sér umboð. Í hverjum flokki er tekið saman sem 

sambærilegastar bifreiðar, s.s. sjálfskiptar, eindrifs og með sambærileg þægindi til 

þess að hafa samanburðinn sem nákvæmastan. Þegar allt hafði verið reiknað inní 

rekstur bifreiða var ákveðið að miða aðeins við 10.000 km akstur á ári þar sem að 

það virðist vera meðalakstur einstaklinga á Íslandi. 

Hér að neðan er hægt að sjá hvaða bifreið er hagstæðust í rekstri í hverjum 

bifreiðaflokki fyrir sig og er bifreiðum raðað eftir rekstri á ári miðað við 10.000 

km akstur, frá ódýrustu til dýrustu (sjá nánar Viðauka 1-6). Þar sem að ekki var 

hægt að fá verð á allar bifreiðar fluttar inn og framleiddar á árinu 2014 var 

ákveðið að taka sölutölur frá árinu 2013. Þar var valið söluhæstu bifreiðar seldar 

ásamt nokkrum sem að skýrsluhöfundi þóttu líklegar til árangurs á þeim lista, og 

voru þær teknar til samanburðar til að komast að niðurstöðu um hvaða bifreið væri 

hagstæðust í hverjum stærðarflokki fyrir sig. 
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Fyrst var farið yfir minni smábifreiðarnar eða svokölluð smælki. Þar er ekki mjög 

mikill munur á rekstri þegar allur rekstur hefur verið reiknaður inn en áhugavert er 

að nefna að ef bifreiðunum er ekið 25.000 km á ári breytast tölurnar töluvert og 

fer þá Mitsubishi I-Miev rafmagnsbíllinn í fyrsta sæti og verður rúmum 27 þúsund 

krónum ódýrari í rekstri heldur en Ford Ka sem fellur þá niður í annað sætið. 

Tafla 1 Rekstur minni smábifreiða 

 

Hér að ofan er hægt að sjá rekstrarkostnað helstu smærri smábifreiða og er þeim 

raðað eftir rekstrarkostnaði frá ódýrasta til dýrasta. Hægt er að sjá nánar í viðauka 

1-6 hvernig rekstrarkostnaður er reiknaður og þá nánar hvað kostnaður getur 

breyst miðað við akstur. Stærsta breytan í þessum útreikningum er kaupverð 

bifreiða og svo hversu miklu eldsneyti þeir eyða á hverjum 100 kílómetrum. Ef 

miðað er við 25.000 km akstur á ári, þá er það Mitsubishi I-Miev 

rafmagnsbifreiðin sem hefur lægstan rekstrarkostnað eða tæplega 750.000 kr. á 

ári. Við svo mikinn akstur fer þá Ford Ka í annað sætið en rekstur hans nemur þá 

um 778.000 kr. á ári. 

Bílgerð

Rekstur á ári miðað við 

10þús akstur

Ford Ka 597.482                         

Chevrolet Spark 616.387                         

Citroen C1 622.274                         

Toyota Aygo 635.855                         

Suzuki Alto 668.442                         

Vw Up! 677.416                         

Toyota IQ 693.762                         

Hyundai I10 726.870                         

Fiat 500 730.731                         

Mitsubishi I-Miev 737.934                         

Kia Picanto 744.068                         

Nissan Micra 745.080                         

Toyota Yaris 791.483                         

Opel Corsa 874.650                         
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Annar flokkurinn eru smábifreiðar í stærri kantinum sem eru þá komnar með gott 

skottpláss og þá aðeins meiri þægindi og aukabúnað en minni smábifreiðarnar. Í 

þessum hóp sitja Franskar bifreiðar í þrem efstu sætunum. 

Tafla 2 Rekstur stærri smábifreiða 

 

Áhugavert er að nefna að rafmagnsbifreiðin Nissan Leaf er í 13 sæti þegar miðað 

er við 10.000 km akstur á ári. Eins og hjá smærri smábifreiðum, þá breytist þessi 

röðun töluvert sé miðað við meiri akstur, ef miðað er við 35.000 km á ári, þá fer 

Nissan Leaf í fyrsta sætið en aðrar bifreiðar hliðrast niður um 1 sæti hver. Þá er 

rekstrarkostnaður Nissan Leaf um 986.000 kr. en 1.002.000 kr. hjá Renault Clio. 

Bílgerð

Rekstrarkostnaður með 

meðalakstur á ári 10.000

Renault Clio 775.632                            

Citröen C3 785.007                            

Peugeot 208 787.367                            

Ford fiesta 802.494                            

Skoda Fabia 813.014                            

Mazda 2 818.807                            

Vw Polo 841.517                            

Suzuki Swift 861.056                            

Kia Rio 880.167                            

Nissan Note 905.247                            

Honda Civic 915.499                            

Vw Golf 946.607                            

Nissan Leaf 957.290                            

Opel Astra 1.010.172                        

Kia Ceed 1.023.819                        

Toyota Auris hybrid 1.030.597                        

Hyundai I30 1.043.507                        

Mercedes Benz A 1.344.684                        
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Ákveðið var að skipta fólksbifreiðum einnig í tvo flokka en aðallega vegna mikils 

verðmunar bifreiða. Er fyrri listinn með bifreiðum sem að kosta undir 6 milljónum 

og eru þær allar framdrifnar og sjálfskiptar fyrir utan Suzuki SX4 sem er einungis 

hægt að fá fjórhjóladrifinn og beinskiptan á Íslenskum markaði.  

Tafla 3 Rekstur ódýrari fólksbifreiða 

 

Á þessum lista breytist ekkert í uppröðun þrátt fyrir að aukið sé akstur á ári, 

þannig að það er lítið sem að getur haft áhrif á hann þegar miðað er við akstur. 

Með það í huga má reikna með að ef fjárfesta á í fólksbifreið sem kostar undir 6 

milljónum sé Renault Megane hagstæðasta fjárfestingin. Franskar bifreiðar eru 

þekktar fyrir að vera mjög þægilegar og góðar akstursbifreiðar og stendur Renault 

undir þeim væntingum. 

  

Bílgerð

Rekstur á ári miðað við 

10þús akstur

Renault Megane 906.578                            

Citroen C4 919.888                            

Suzuki SX4 1.004.177                        

Ford Focus 1.024.167                        

Mazda 3 1.042.397                        

Chevrolet Cruze 1.066.742                        

Vw Jetta 1.073.248                        

Peugeot 508 1.091.518                        

Toyota Corolla 1.106.328                        

Skoda Octavia 1.127.573                        

Ford Mondeo 1.144.162                        

Vw Passat 1.156.125                        

Honda Accord 1.236.343                        

Hyundai I40 1.236.915                        

Toyota Avensis 1.240.473                        

Citroen C5 1.256.757                        

Toyota Prius 1.264.896                        

Chevrolet Malibu 1.267.052                        

Volvo S60 1.313.431                        

Bmw 3 1.361.844                        
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Næst var skoðað dýrari fólksbifreiðar, þær sem kosta yfir 6 milljónum og þar inni 

var einnig tekið fyrir lúxusbifreiðar og þ.á.m. Teslu Model S. Gula línan í 

listanum afmarkar þessar bifreiðar og skilur á milli fólks- og lúxusbifreiða. 

Tafla 4 Rekstur fólks- og lúxusbifreiða 

 

Hérna er Mazda 6 í fyrsta sæti þrátt fyrir að vera ekki með lægsta kaupverð en 

kaupverð hennar er 6.090.000 kr. Lægsta kaupverð hefur Kia Optima sem hljóðar 

uppá 5.990.777 kr. en endar sú bifreið í 4. sæti þar sem að sú bifreið eyðir og 

mengar meira en Mazda 6, þ.a.l. kostar meira að reka þá bifreið. Þegar litið er til 

lúxusbifreiða er það Lexus IS300H sem er þá hagstæðasta fjárfestingin þar sem að 

hann hefur einnig lægsta kaupverðið eða 7.740.000 kr. Það er ekki fyrr en við 

30.000 km akstur sem að ódýrara verður að reka Tesla Model S heldur en 

Mercedes Bens CLA. Þá er rekstrarverð hjá Mercedes 2.058.000 en hjá Tesla um 

1.997.000 kr. Kaupverð spilar einnig meginhlutverk þarna. Gaman er að benda á 

að Bmw 5 og Audi A6 eru báðir ódýrari en Tesla Model S en samt dýrari í rekstri.  

Bílgerð

Rekstur á ári miðað við 

10þús akstur

Mazda 6 1.345.487                        

Chevrolet Volt 1.357.636                        

Wv CC 1.376.151                        

Kia Optima 1.383.743                        

Audi A4 1.388.270                        

Skoda Superb 1.400.704                        

Opel Ampera 1.575.262                        

Volvo S80 1.602.616                        

Lexus IS300H 1.626.448                        

Mercedes Bens CLA 1.727.846                        

Tesla Model S 1.972.637                        

Bmw 5 2.038.262                        

Audi A6 2.083.586                        

Lexus GS450H 2.243.733                        

Mercedes Bens CLS 2.454.000                        

Audi A7 2.618.157                        

Porsche Panamera 3.263.656                        
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Jepplingar þurfa sinn eigin flokk þar sem að sala og eftirspurn á þeim er mjög 

mikil á Íslandi og þá sérstaklega á Norðurlandi (Kristinn G. Bjarnason munnleg 

heimild, 23. mars 2014). Þessar bifreiðar hafa oft verið nefndar slyddujeppar þar 

sem að þær eru fjórhjóladrifnar og nokkuð hátt undir þær. Þó eyða þær oftast ekki 

miklu eldsneyti, allavega ekki í samanburði við jeppa. 

Tafla 5 Rekstur jepplinga 

 

Hér að ofan er aðeins sýnt efstu 14 sætin vegna fjölda jepplinga í boði. Hægt er að 

sjá fleiri og nánari upplýsingar í viðauka (sjá Viðauka 5). Líkt og listinn hjá 

ódýrari fólksbifreiðum, þá breytist uppröðun bifreiða lítið sem ekkert þrátt fyrir að 

árlegur akstur sé aukinn og er þetta því endanleg uppröðun jepplinga. Það kemur 

höfundi lítið á óvart að Nissan Juke sitji í fyrsta sæti þar sem að kaupverð hans er 

400.000 kr. minna en Dacia Duster og 900.000 kr. ódýrari en Nissan Qashqai+2. 

  

Bílgerð

Rekstur á ári miðað við 

10þús akstur

Nissan Juke                               984.825     

Dacia Duster                            1.102.435     

Nissan Qashqai+2                            1.145.297     

Nissan Qashqai                            1.220.117     

Subaru XV                            1.326.810     

Subaru Forester                            1.383.952     

Mitsubishi Outlander                            1.418.027     

Vw Tiguan                            1.448.851     

Mazda Cx-5                            1.468.247     

Chevrolet Captiva                            1.474.427     

Ford Kuga                            1.505.542     

Kia Sportage                            1.509.814     

Hyundai Ix35                            1.512.047     

Suzuki Grand Vitara                            1.521.370     
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Þegar valið var jeppabifreiðar til að taka fyrir var ákveðið að taka aðeins þær sem 

eru ætlaðar til fólksflutninga og henta fjölskyldufólki. Þess vegna eru pallbílar 

ekki teknir fram á þessum lista.  

Tafla 6 Rekstur jeppabifreiða 

 

Eins og sést á Töflu 6 eru jeppar frekar dýrir í rekstri enda er kaupverð þeirra 

töluvert hærra en á öðrum bifreiðum. Bifreiðagjöld á þeim eru hærri vegna 

mengunar og þyngdar ökutækis og dekkjakostnaður er hærri þar sem að stærri 

dekk eru dýrari þar sem að það er meira gúmmí og efni í þeim. Jepparnir í fjórum 

efstu sætunum hafa allir 7 sæti sem þykir gott þar sem að fólksbifreiðar hafa 

aðeins 5. Þ.a.l. hafa jeppar mikið notagildi og gætu hugsanlega hentað stórum 

fjölskyldum vel þar sem að sumar hafa 2 bifreiðar á heimilinu þar sem að 

fjölskyldan rúmast ekki fyrir í einni. 

Hér hefur þá verið listað upp hvaða bifreið sé hagstæðust í hverjum flokki fyrir sig 

og svarar það þá spurningunni „Hvaða bifreið er hagstæðast að fjárfesta í á 

Íslandi í dag, 2014?“ 

Þegar rýnt hefur verið almennilega í þessar töflur, (sjá nánar Viðauka 1-6), sést að 

akstur yfir árið skiptir höfuðmáli en ekki einungis kaupverð þegar skoðað er kaup 

á nýrri bifreið. Er það einlægt mat skýrsluhöfundar að eins og staðan er í dag þá 

borgar sig ekki að fjárfesta í rafmagnsbifreið nema þá fyrir einstakling sem er að 

aka vel yfir 30.000 km. á ári. Það er mjög freistandi fyrir Íslendinga að fá sér 

Bílgerð

Rekstur á ári miðað við 

10þús akstur

Nissan Pathfinder 2.112.958                        

Mitsubishi Pajero 2.280.028                        

Dodge Durango 2.284.975                        

Ford Explorer 2.398.763                        

Toyota Land Cruiser 150 2.766.955                        

Chevrolet Suburban 3.073.846                        

J.Land Rover LI Discovery 4 3.195.502                        

Toyota Land Cruiser 200 4.041.997                        
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rafmagnsbifreið vegna minni mengunar og lægri rekstrarkostnaðar en á meðan 

kaupverð þeirra er svo hátt eins og í dag, þá er það ekki arðbær kostur. Frekar á að 

skoða bifreiðar sem að ganga fyrir bensíni og dísilolíu þar sem að þær bifreiðar 

eru ennþá mikið ódýrari en sambærilegar rafmagnsbifreiðar. Neytendur þurfa ekki 

að hafa áhyggjur við að aka um á þeim bifreiðum þar sem að áfyllingastöðvar eru 

staðsettar víðsvegar um allt land. Hraðhleðslustöðvar verða vonandi fleiri og betur 

staðsettar í framtíðinni í stað þess að vera staðsettar úr alfaraleið eins og stöðin við 

Orkuveitu Reykjavíkur í dag. 

Vísindamenn munu vonandi ná að fullkomna rafhlöðurnar sem notaðar eru í 

rafmagnsbifreiðar á næstu árum til þess að þær verði fýsilegri kostur fyrir 

einstaklinga á Íslandi. Má reikna með að þegar verð á rafmagnsbifreiðum lækkar 

muni eign þeirra aukast á Íslandi aukast. Íslenska raforkan mun nýtast við hleðslu 

þeirra og þ.a.l. þarf minni innflutning á eldsneyti. Við þetta mun mengun frá 

flutningsskipum og bifreiðum minnka allverulega og mun það bæta ímynd Íslands 

þegar kemur að ferðamönnum. En tekjur af ferðamönnum voru um 27 milljarðar 

króna árið 2013 og kom megnið af þeim vegna Íslenskrar náttúru. Það má áætla að 

þessar tekjur muni aukast með hverju ári þar sem að ferðamannafjöldinn hefur 

aukist að meðaltali um 7,2% á hverju ári á árunum 2000-2012 (Árni Geirsson ofl. 

2013). 

Svarið við spurningunni „Er Ísland tilbúið fyrir bifreiðar sem að ganga fyrir 

“öðrum orkugjöfum”?“ er þá, nei. Á meðan verð rafmagns- og annarra 

umhverfisvænni bifreiða er þetta mikið hærra en sambærilegra bifreiða að þá er 

Íslenskur markaður ekki tilbúin fyrir þessar bifreiðar. 
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Viðauki 1. Smábifreiðar, minni 

 

bílgerð

Sala árið 

2013 stk kaupverð

Eyðsla á 

L/100km 

Drægni

Dísil/Bens

ín/Rafm.

Losun 

Co2 

gr/km

BSK/S

SK

Dekkjaverð+vi

nna

Bifreiðagjöld á 

ári

Tryggingar á 

ári Útborgun 25%

Afborgun af láni 

við 75% 

fjármögnun, á 

Rekstur á ári 

miðað við 10þús 

akstur

Rekstur á ári 

miðað við 15þús 

akstur

Rekstur á ári 

miðað við 20þús 

akstur

Rekstur á ári 

miðað við 25þús 

akstur

Rekstur á ári 

miðað við 30þús 

akstur

Rekstur á ári 

miðað við 35þús 

akstur

Ford Ka 20 1.890.000       4,9 B 115 BSK 43.600       11.530          97.028       472.500       311.000        597.482          657.507           717.532           777.557           851.856           911.881          

Chevrolet Spark 192 1.990.000       5 B 118 BSK 43.600       11.530          97.028       497.500       327.455        616.387          677.637           738.887           800.137           875.661           936.911          

Citroen C1 3 2.130.000       4,3 B 99 BSK 43.600       11.530          97.028       532.500       350.492        622.274          674.949           727.624           780.299           847.248           899.923          

Toyota Aygo 24 2.190.000       4,3 B 99 BSK 47.308       11.530          97.028       547.500       360.365        635.855          688.530           741.205           793.880           860.829           913.504          

Suzuki Alto 7 2.290.000       5,1 B 122 SSK 43.600       11.770          97.028       572.500       376.820        668.442          730.917           793.392           855.867           932.616           995.091          

Vw Up! 44 2.480.000       4,2 B 98 BSK 43.600       11.530          97.028       620.000       408.084        677.416          728.866           780.316           831.766           897.490           948.940          

Toyota IQ 4 2.490.000       4,8 B 110 SSK 43.600       11.530          97.028       622.500       409.730        693.762          752.562           811.362           870.162           943.236           1.002.036      

Hyundai I10 41 2.490.000       6 B 108 SSK 47.308       11.530          97.028       622.500       409.730        726.870          800.370           873.870           947.370           1.035.144        1.108.644      

Fiat 500 11 2.670.000       5,1 B 119 BSK 43.600       11.530          97.028       667.500       439.349        730.731          793.206           855.681           918.156           994.905           1.057.380      

Mitsubishi I-Miev 13 3.490.000       10,322581 R 0 SSK 47.308       11.530          97.028       872.500       574.280        737.934          741.828           745.722           749.616           753.511           757.405          

Kia Picanto 66 2.670.777       5,6 B 125 SSK 43.600       12.490          97.028       667.694       439.476        744.068          812.668           881.268           949.868           1.032.742        1.101.342      

Nissan Micra 48 2.690.000       5,4 B 125 SSK 47.308       11.530          97.028       672.500       442.640        745.080          811.230           877.380           943.530           1.023.954        1.090.104      

Toyota Yaris 267 2.990.000       5,1 B 118 SSK 51.696       11.530          97.028       747.500       492.005        791.483          853.958           916.433           978.908           1.055.657        1.118.132      

Opel Corsa 2 3.490.000       5,1 B 143 SSK 47.308       16.810          97.028       872.500       574.280        874.650          937.125           999.600           1.062.075        1.138.824        1.201.299      

Bensínverð 245

dísilverð 236

Meðalorkuverð 7,545

Dekkjatýpa Maragoni E-logic
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Viðauki 2. Smábifreiðar, stærri 

 
  

bílgerð

Sala árið 

2013 stk kaupverð

Eyðsla á 

L/100km 

Drægni

Losun 

Co2 

gr/km

Dísil/Bens

ín/Rafm. Útborgun 25%

Afborgun af láni 

við 75% 

fjármögnun, á Bifreiðagjöld

Dekkjaverð+vi

nna

BSK/SS

K

Tryggingar á 

ári

rekstur á ári 

miðað við 10.000 

km

rekstur á ári 

miðað við 15.000 

km

rekstur á ári miðað 

við 20.000 km

rekstur á ári 

miðað við 

25.000 km

rekstur á ári 

miðað við 30.000 

km

rekstur á ári miðað 

við 35.000 km

Renault Clio 73 3.090.000       3,6 96 D 772.500          508.460         11.530      51.696       SSK 104.712    775.632          818.112           860.592               903.072         959.826          1.002.306          

Citröen C3 23 3.190.000       3,3 93 D 797.500          524.915         11.530      51.696       SSK 104.712    785.007          823.947           862.887               

Peugeot 208 26 3.190.000       3,4 87 D 797.500          524.915         11.530      51.696       SSK 104.712    787.367          827.487           867.607               

Ford fiesta 107 3.040.000       4,9 114 B 760.000          500.232         11.530      51.696       SSK 104.712    802.494          862.519           922.544               

Skoda Fabia 23 3.040.000       5,3 124 B 760.000          500.232         12.250      51.696       SSK 104.712    813.014          877.939           942.864               

Mazda 2 53 2.790.000       7 146 B 697.500          459.095         17.530      51.696       SSK 104.712    818.807          904.557           990.307               

Vw Polo 262 3.390.000       4,3 112 D 847.500          557.825         11.530      51.696       SSK 104.712    841.517          892.257           942.997               

Suzuki Swift 206 3.280.000       5,6 129 B 820.000          539.724         13.450      51.696       SSK 104.712    861.056          929.656           998.256               

Kia Rio 171 3.250.777       6,4 147 B 812.694          534.915         17.770      51.696       SSK 104.712    880.167          958.567           1.036.967            

Nissan Note 15 3.590.000       5,4 119 B 897.500          590.735         11.530      51.696       SSK 104.712    905.247          971.397           1.037.547            

Honda Civic 21 3.940.000       3,6 94 D 985.000          648.327         11.530      51.696       SSK 104.712    915.499          957.979           1.000.459            

Vw Golf 306 3.890.000       5 116 D 972.500          640.100         11.530      51.696       SSK 111.007    946.607          1.005.607       1.064.607            

Nissan Leaf 25 4.690.000       15 0 R 1.172.500       771.740         11.530      51.696       SSK 111.007    957.290          962.949           968.608               974.266         979.925          985.584              

Opel Astra 5 4.390.000       3,7 157 B 1.097.500       722.375         20.170      51.696       SSK 111.007    1.010.172      1.055.497       1.100.822            

Kia Ceed 133 4.290.777       5,5 145 D 1.072.694       706.047         17.290      51.696       SSK 104.712    1.023.819      1.088.719       1.153.619            

Toyota Auris hybrid 211 4.590.000       3,8 87 B+R 1.147.500       755.285         11.530      51.696       SSK 104.712    1.030.597      1.077.147       1.123.697            

Hyundai I30 74 4.390.000       5,5 159 D 1.097.500       722.375         20.650      51.696       SSK 104.712    1.043.507      1.108.407       1.173.307            

Mercedes Benz A 12 6.090.000       6 138 B 1.522.500       1.002.110      15.610      51.696       SSK 113.994    1.344.684      1.418.184       1.491.684            
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Viðauki 3. Fólksbifreiðar, -6 mill. 

 
  

bílgerð

Sala 

árið 

2013 

stk kaupverð

Eyðsla 

á 

L/100k

m

Dísil/B

ensín/

Rafm.

Losun Co2 

gr/km

Dekkjaverð+vin

na

Bifreiðagjöld á 

ári

BSK/SS

K Tryggingar á ári Útborgun 25%

Afborgun af láni 

við 75% 

fjármögnun, á 

ári 9,7%vextir

Rekstur á ári 

miðað við 10þús 

akstur

Rekstur á ári miðað 

við 15þús akstur

Rekstur á ári miðað 

við 20þús akstur

Rekstur á ári 

miðað við 25þús 

akstur

Rekstur á ári 

miðað við 30þús 

akstur

Rekstur á ári 

miðað við 35þús 

akstur

Renault Megane 98 3.590.000         4,2 D 109 85.108         11.530         SSK 104.712       897.500           590.735         906.578             956.138               1.005.698            1.055.258        1.120.191        1.169.751         

Citroen C4 22 3.690.000         3,8 D 98 85.108         11.530         SSK 111.007       922.500           607.190         919.888             964.728               1.009.568            

Suzuki SX4 51 3.780.000         6,5 B 145 85.108         17.290         BSK 111.007       945.000           621.999         1.004.177         1.089.652           1.169.277            

Ford Focus 75 4.190.000         5,3 D 139 67.392         15.850         SSK 111.007       1.047.500        689.465         1.024.167         1.086.707           1.149.247            

Mazda 3 48 4.390.000         4,8 D 127 67.392         12.970         SSK 111.007       1.097.500        722.375         1.042.397         1.099.037           1.155.677            

Chevrolet Cruze 167 4.090.000         5,9 D 167 103.932       22.570         SSK 112.617       1.022.500        673.010         1.066.742         1.136.362           1.205.982            

Vw Jetta 11 4.490.000         4,7 D 123 85.108         12.010         SSK 111.007       1.122.500        738.830         1.073.248         1.128.708           1.184.168            

Peugeot 508 7 4.690.000         4,1 D 104 85.108         11.530         SSK 111.007       1.172.500        771.740         1.091.518         1.139.898           1.188.278            

Toyota Corolla 24 4.590.000         5,6 B 130 85.108         13.690         SSK 104.712       1.147.500        755.285         1.106.328         1.179.968           1.248.568            

Skoda Octavia 485 4.890.000         4,5 D 119 85.108         11.530         SSK 104.712       1.222.500        804.650         1.127.573         1.180.673           1.233.773            

Ford Mondeo 17 5.190.000         5,2 D 149 18.250         18.250         SSK 115.554       1.297.500        854.015         1.144.162         1.205.522           1.266.882            

Vw Passat 68 5.090.000         4,7 D 120 85.108         11.530         SSK 111.007       1.272.500        837.560         1.156.125         1.226.958           1.282.418            

Honda Accord 94 4.990.000         7,3 B 170 85.108         23.290         SSK 112.617       1.247.500        821.105         1.236.343         1.325.768           1.415.193            

Hyundai I40 9 5.290.000         5,6 D 149 85.108         18.250         SSK 115.554       1.322.500        870.470         1.236.915         1.302.995           1.369.075            

Toyota Avensis 45 5.190.000         6,6 B 153 85.108         19.210         SSK 111.007       1.297.500        854.015         1.240.473         1.327.263           1.408.113            

Citroen C5 2 5.690.000         6,2 D 163 21.610         21.610         SSK 115.554       1.422.500        936.290         1.256.757         1.329.917           1.403.077            

Toyota Prius 19 5.880.000         3,9 B+R 89 67.392         11.530         SSK 111.007       1.470.000        967.554         1.264.896         1.316.181           1.363.956            1.411.731        1.474.879        1.522.654         

Chevrolet Malibu 9 5.790.000         6 D 160 20.890         20.890         SSK 115.554       1.447.500        952.745         1.267.052         1.337.852           1.408.652            

Volvo S60 9 5.990.000         4,1 D 107 103.932       11.530         SSK 115.554       1.497.500        985.655         1.313.431         1.377.184           1.425.564            

Bmw 3 6 5.990.000         5,5 D 116 103.932       11.530         BSK 115.554       1.497.500        985.655         1.361.844         1.426.744           1.491.644            
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Viðauki 4. Fólksbifreiðar, 6+ mill. 

  

bílgerð

Sala árið 

2013 stk kaupverð

Eyðsla á 

L/100km 

Drægni

Losun Co2 

gr/km

Dekkjaverð+vin

na

Bifreiðagjöld á 

ári

Dísil/Ben

sín/Rafm

.

BSK/SS

K Tryggingar á ári Útborgun 25%

Afborgun af láni við 

75% fjármögnun, á ári 

9,7%vextir

Rekstur á ári miðað 

við 10þús akstur

Rekstur á ári miðað 

við 15þús akstur

Rekstur á ári miðað 

við 20þús akstur

Rekstur á ári miðað 

við 25þús akstur

Rekstur á ári 

miðað við 30þús 

akstur

Rekstur á ári miðað 

við 35þús akstur

Mazda 6 72 6.090.000            4,8 127 85.108         12.970       D SSK 115.554        1.522.500           1.002.110                 1.345.487            1.402.127             1.458.767              1.515.407          1.588.512         1.645.152          

Chevrolet Volt 3 6.790.000            1,2 27 67.392         11.530       B+R SSK 115.554        1.697.500           1.117.295                 1.357.636            1.372.336             1.387.036              1.385.271          1.399.971         1.414.671          

Wv CC 10 6.090.000            5,2 137 103.932       15.370       D SSK 115.554        1.522.500           1.002.110                 1.376.151            1.437.511             1.498.871              

Kia Optima 6 5.990.777            6 158 103.932       20.410       D SSK 115.554        1.497.694           985.782                    1.383.743            1.454.543             1.525.343              

Audi A4 32 6.350.000            4,8 127 85.108         12.970       D SSK 115.554        1.587.500           1.044.893                 1.388.270            1.444.910             1.501.550              

Skoda Superb 109 6.150.000            5,7 149 103.932       18.250       D SSK 115.554        1.537.500           1.011.983                 1.400.704            1.467.964             1.535.224              

Opel Ampera 2 7.990.000            1,3 27 85.108         11.530       B+R SSK 115.554        1.997.500           1.314.755                 1.575.262            1.591.187             1.607.112              

Volvo S80 4 7.590.000            4,5 117 103.932       11.530       D SSK 115.554        1.897.500           1.248.935                 1.602.616            1.655.716             1.708.816              

Lexus IS300H 4 7.740.000            4,3 99 103.932       11.530       B+R SSK 115.554        1.935.000           1.273.617                 1.626.448            1.679.123             1.731.798              1.784.473          1.853.613         1.906.288          

Mercedes Bens CLA 5 7.980.000            6,4 151 107.188       18.730       B SSK 115.554        1.995.000           1.313.109                 1.727.846            1.806.246             1.884.646              1.963.046          2.057.911         2.136.311          

Tesla Model S 8 10.490.000          16,216216 0 107.188       11.530       R SSK 115.554        2.622.500           1.726.130                 1.972.637            1.978.754             1.984.872              1.990.989          1.997.107         2.003.224          

Bmw 5 4 10.190.000          4,5 140 107.188       16.090       D SSK 115.554        2.547.500           1.676.765                 2.038.262            2.091.362             2.144.462              

Audi A6 12 10.300.000          5,7 149 103.932       18.250       D SSK 115.554        2.575.000           1.694.865                 2.083.586            2.150.846             2.218.106              

Lexus GS450H 1 11.210.000          5,9 137 107.188       15.370       B+R SSK 115.554        2.802.500           1.844.606                 2.243.733            2.316.008             2.388.283              

Mercedes Bens CLS 2 12.550.000          5,6 146 107.188       17.530       D SSK 115.554        3.137.500           2.065.103                 2.454.000            2.520.080             2.586.160              

Audi A7 4 13.490.000          5,9 156 107.188       19.930       D SSK 115.554        3.372.500           2.219.780                 2.618.157            2.687.777             2.757.397              

Porsche Panamera 1 16.900.000          6,3 166 179.732       22.330       D SSK 115.554        4.225.000           2.780.895                 3.263.656            3.337.996             3.412.336              
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Viðauki 5. Jepplingar 

  

Bílgerð

Sala árið 

2013 stk kaupverð

Eyðsla á 

L/100km

Losun Co2 

gr/km

Dekkjaverð+v

inna

Dísil/B

ensín/

Rafm.

Bifreiðagjöld á 

ári

BSK/S

SK

Tryggingar á 

ári Útborgun 25%

Afborgun af láni við 

75% fjármögnun, á ári 

9,7%vextir

Rekstur á ári miðað 

við 10þús akstur

Rekstur á ári miðað 

við 15þús akstur

Rekstur á ári miðað 

við 20þús akstur

Nissan Juke 24 3.690.000      4,2 109 136.356    D 11.530        SSK 112.617             922.500                           607.190                        984.825                    1.034.385                      1.083.945     

Dacia Duster 126 4.090.000      6,3 137 136.356    D 15.370        BSK 111.007         1.022.500                           673.010                     1.102.435                    1.176.775                      1.251.115     

Nissan Qashqai+2 26 4.590.000      4,6 119 136.356    D 11.530        SSK 115.554         1.147.500                           755.285                     1.145.297                    1.199.577                      1.253.857     

Nissan Qashqai 166 4.990.000      4,9 129 136.356    D 13.450        BSK 115.554         1.247.500                           821.105                     1.220.117                    1.277.937                      1.335.757     

Subaru XV 28 5.290.000      6,6 153 141.864    B 19.210        SSK 115.554         1.322.500                           870.470                     1.326.810                    1.407.660                      1.488.510     

Subaru Forester 43 5.690.000      6,5 150 136.356    B 18.490        SSK 115.554         1.422.500                           936.290                     1.383.952                    1.463.577                      1.543.202     

Mitsubishi Outlander 13 5.990.000      6,1 150 136.356    D 18.490        SSK 115.554         1.497.500                           985.655                     1.418.027                    1.490.007                      1.561.987     

Vw Tiguan 68 6.180.000      6 158 136.356    D 20.410        SSK 115.554         1.545.000                       1.016.919                     1.448.851                    1.519.651                      1.590.451     

Mazda Cx-5 56 6.390.000      5,5 144 136.356    D 17.050        SSK 115.554         1.597.500                       1.051.475                     1.468.247                    1.533.147                      1.598.047     

Chevrolet Captiva 163 5.990.000      7,9 208 136.356    D 32.410        SSK 115.554         1.497.500                           985.655                     1.474.427                    1.567.647                      1.660.867     

Ford Kuga 35 6.490.000      6,2 162 136.356    D 21.370        SSK 115.554         1.622.500                       1.067.930                     1.505.542                    1.578.702                      1.651.862     

Kia Sportage 159 6.390.777      6,9 179 136.356    D 25.450        SSK 115.554         1.597.694                       1.051.602                     1.509.814                    1.591.234                      1.672.654     

Hyundai Ix35 41 6.390.000      7 179 136.356    D 25.450        SSK 115.554         1.597.500                       1.051.475                     1.512.047                    1.594.647                      1.677.247     

Suzuki Grand Vitara 159 5.960.000      9,6 221 136.356    B 35.530        SSK 115.554         1.490.000                           980.718                     1.521.370                    1.638.970                      1.756.570     

Honda Cr-V 201 6.590.000      6,6 174 136.356    D 24.250        SSK 115.554         1.647.500                       1.084.385                     1.534.317                    1.612.197                      1.690.077     

Toyota Rav4 216 6.490.000      7,2 167 136.356    B 22.570        SSK 115.554         1.622.500                       1.067.930                     1.536.822                    1.625.022                      1.713.222     

Hyundai Santa Fe 80 7.450.000      6,7 175 136.356    D 24.490        SSK 115.554         1.862.500                       1.225.898                     1.678.430                    1.757.490                      1.836.550     

Mercedes Benz GLK 29 7.890.000      6,1 159 141.864    B 20.650        SSK 115.554         1.972.500                       1.298.300                     1.743.830                    1.818.555                      1.893.280     

Kia Sorento 74 7.890.777      6,7 175 136.356    D 24.490        SSK 115.554         1.972.694                       1.298.427                     1.750.959                    1.830.019                      1.909.079     

Audi Q5 31 9.040.000      6,1 159 136.356    D 20.650        SSK 115.554         2.260.000                       1.487.532                     1.922.064                    1.994.044                      2.066.024     

Volvo XC60 25 9.290.000      6,4 169 136.356    D 23.050        SSK 115.554         2.322.500                       1.528.670                     1.972.682                    2.048.202                      2.123.722     

Bmw X3 17 9.590.000      6 159 136.356    D 20.650        SSK 115.554         2.397.500                       1.578.035                     2.010.207                    2.081.007                      2.151.807     

Mercedes Benz ML 250 14 10.390.000    5,8 154 141.864    B 19.450        SSK 115.554         2.597.500                       1.709.675                     2.146.655                    2.217.705                      2.288.755     

Lexus RX450H 10 12.220.000    6,3 145 141.864    B+R 17.290        SSK 115.554         3.055.000                       2.010.801                     2.457.871                    2.535.046                      2.612.221     

Volvo XC90 7 11.890.000    8,2 215 141.864    D 34.090        SSK 115.554         2.972.500                       1.956.500                     2.459.540                    2.556.300                      2.653.060     

Vw Touareg 13 12.490.000    7,4 195 141.864    D 29.290        SSK 115.554         3.122.500                       2.055.230                     2.534.590                    2.621.910                      2.709.230     

Mercedes Benz ML 350 10 12.290.000    8,5 199 141.864    B 30.250        SSK 115.554         3.072.500                       2.022.320                     2.536.250                    2.640.375                      2.744.500     

Jeep Grand Cherokee 10 12.900.000    8,3 198 136.356    D 30.010        SSK 115.554         3.225.000                       2.122.695                     2.618.507                    2.716.447                      2.814.387     

Audi Q7 9 13.240.000    7,4 195 141.864    D 29.290        SSK 115.554         3.310.000                       2.178.642                     2.658.002                    2.745.322                      2.832.642     

Porsche Cayenne 7 13.950.000    7,2 189 175.528    D 27.850        SSK 115.554         3.487.500                       2.295.473                     2.802.337                    2.887.297                      2.972.257     
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Viðauki 6. Jeppabifreiðar 

 

Bílgerð

Sala árið 

2013 stk kaupverð

Eyðsla á 

L/100km

Losun Co2 

gr/km

Dekkjaverð+

vinna

Bifreiðagjöld á 

ári

Dísil/Bensín/

Rafm. Farþegafjöldi

BSK/S

SK

Tryggingar á 

ári Útborgun 25%

Afborgun af láni við 75% 

fjármögnun, á ári 9,7%vextir

Rekstur á ári miðað 

við 10þús akstur

Rekstur á ári miðað við 

15þús akstur

Rekstur á ári miðað við 

20þús akstur

Nissan Pathfinder 18 9.190.000      9 238 209.564   39.610       D 7 SSK 115.554    2.297.500    1.512.215                                      2.112.958                2.219.158                2.348.973                 

Mitsubishi Pajero 8 10.190.000    9,3 219 209.564   35.050       D 7 SSK 115.554    2.547.500    1.676.765                                      2.280.028                2.389.768                2.523.123                 

Dodge Durango 15 9.544.000      10,35 289 269.916   51.850       B 7 SSK 115.554    2.386.000    1.570.465                                      2.284.975                2.411.763                2.562.165                 

Ford Explorer 14 10.300.000    12,39 288 209.564   51.610       B 7 SSK 115.554    2.575.000    1.694.865                                      2.398.763                2.550.541                2.725.933                 

Toyota Land Cruiser 150 187 13.330.000    8,1 213 209.564   33.610       D 5 SSK 115.554    3.332.500    2.193.452                                      2.766.955                2.862.535                2.981.730                 

Chevrolet Suburban 3 12.957.000    19,25 260 286.088   44.890       B 9 SSK 115.554    3.239.250    2.132.074                                      3.073.846                3.309.659                3.569.086                 

J.Land Rover LI Discovery 4 38 14.900.000    11,5 269 286.088   47.050       D 5 SSK 115.554    3.725.000    2.451.795                                      3.195.502                3.331.202                3.490.517                 

Toyota Land Cruiser 200 25 20.680.000    10,3 270 209.564   47.290       D 7 SSK 115.554    5.170.000    3.402.894                                      4.041.997                4.163.537                4.308.692                 


