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Útdráttur 

 
Eigendum rafbíla á Íslandi hefur fjölgað á undanförnum árum. Gangi áætlanir 

ríkisstjórnarinnar eftir mun markaðshlutdeild rafbíla sem verða í umferð á Íslandi aukast enn 

frekar næstu árin. Í samræmi við það var ákveðið að ráðstafa fjármagni til uppbyggingar 

hleðslustöðva fyrir rafbíla á Íslandi. Ætla má að Reykjavík, sem stærsta vinnusóknarsvæði 

Íslands muni verða miðpunktur fjölgunar hleðslustöðva á næstu árum. Reykjavíkurborg hefur 

ákveðið að styrkja innviði sem þarf til að fjölga rafbílum á Íslandi. Það er lítið vitað um 

hegðun rafbílaeigenda á Íslandi og hvaða væntingar þeir hafa til þjónustu þegar kemur að 

hleðslu rafbíla. Þessu rannsóknarverkefni er ætlað að rannsaka þær væntingar sem eigendur 

rafbíla hafa til þjónustu þegar kemur að hleðslu rafbíla. Niðurstöður rannsóknarinnar benda 

til þess að almennt séu rafbílaeigendur óánægðir með aðstöðu og þjónustu við þá á Íslandi. 

Notendur rafbíla vilja sjá fjölgun rafhleðslustöðva sem og fleiri hleðslutengi á hverri stöð 

fyrir sig. Rafbílaeigendur eru ennfremur ekki tilbúnir að bíða eftir þjónustu og eru helst 

reiðubúnir að nýta sér hæghleðslustöðvar í bílastæðahúsum. Notendur virðast skiptast í tvo 

hópa varðandi það hvort að bjóða eigi upp á hleðslusnúrur á hleðslustöðvum eða hvort það sé 

ábyrgð bifreiðaeigenda að útvega sér slíkar snúrur.  
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1. Inngangur 
Bensín er um 30% af heildarolíunotkun á Íslandi. Öll olía sem notuð er hér á landi er innflutt. 

Vel hefur gengið að minnka útblástur frá bifreiðum frá því að mengun þeirra var sem mest 

árið 1994 (Orkustofnun, 2016). Er það tilkomið vegna nýrri og betri tækni sem leiðir til minni 

eyðslu bifreiða. Ágætlega hefur tekist að halda koltvíoxíðmengun í skefjum, meðal annars 

vegna þess að nýjar bifreiðar menga minna en gamlar sem og undanþágu frá virðisaukaskatti 

sem veittur er af kaupverði nýrra raf- vetnis og tengitvinnbíla. (Orkustofnun, 2016).  

Samgöngumál og mengun sem stafar af þeim hefur verið mikið til umræðu innan 

Evrópusambandsins á síðastliðnum árum. Samgöngur valda næst mestri gróðurhúsatengdri 

mengun í Evrópu. Fjórðungur alls útblástur koltvíoxíðs í Evrópu kemur frá einkareknum 

samgöngum. Rekja má 12% þeirrar eyðslu til farþegaflutnings. Útblástur frá samgöngum er 

eini geirinn innan Evrópusambandsins sem er að auka mengun sína (Guldbransen og 

Christensen, 2014). 

Væntingar til aukinnar notkunar rafbíla eru bundnar ákveðnum vandkvæðum, svo sem stærð 

og endingu rafhlaðna sem og þeirri staðreynd að oft á tíðum er óumhverfisvænna að aka 

slíkum bifreiðum í löndum þar sem rafmagn er framleitt með brennslu kola. Kína er dæmi um 

slíkt land (Holzman, 2012). 

Íslendingar hafa einstakt tækifæri til þess að verða leiðandi í notkun rafbíla á heimsvísu þar 

sem Ísland býr yfir endurnýtanlegum orkugjöfum. Bregðast þarf við umhverfismengun sem 

stafar af fólksfjölgun og auknum ferðamannastraumi til landsins. Alþingi Íslands greiddi með 

og samþykkti Parísarsamning Sameinuðu þjóðanna haustið 2016. Samningurinn skuldbindur 

Íslendinga til að minnka losun gróðurhúsalofttegunda um 40% fyrir árið 2030, miðað við 

losun árið 1990 (Umhverfisráðuneyti, 2016). 

Ljóst er að slíkt verkefni er krefjandi en jafnframt spennandi áskorun til að takast á við. 

Reykjavíkurborg hefur tækifæri til þess að verða leiðandi í samgöngum með notkun 

umhverfisvænna orkugjafa. Mikil vitundarvakning í umhverfismálum á sér stað í hinum 

vestræna heimi og því má ætla að eftirspurn eftir umhverfsvænni ferðamáta aukist. Hérlendis 

hafa fyrirtæki skotið upp kollinum sem einbeita sér að uppsetningu rafhleðslustöðva fyrir 

rafbílaneytendur. Fyrirtæki líkt og til dæmis Orka Náttúrunnar, Evon og Faradice ásamt 
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samtökum líkt og Græna Orkan bjóða í auknum mæli upp á slíka þjónustu og styðja við 

þróun rafvæðingar. Í lok árs 2016 staðfesti Iðnaðar-og viðskiptaráðherra tillögur 

ráðgjafanefndar Orkusjóðs um að veita styrki til uppbyggingar fyrir rafhleðslustöðvar fyrir 

rafbíla. Með styrknum, sem nemur samtals 201 milljón króna mun á næstu tveimur árum vera 

hægt að byggja net rafhleðslustöðva jafnt og þétt á landsvísu (Atvinnuvegaráðuneyti, 2016). 

Auk áætlana um nýjar rafhleðslustöðvar víðsvegar um Ísland er tollstjóra heimilt að fella 

niður virðisaukaskatt af raf- og vetnisbifreiðum að hámarki 1.530.000 kr. Ekki er heimilt að 

fella virðisaukaskatt niður umfram þessa upphæð. Auk þess er tollstjóra heimilt að lækka 

vörugjald af bifreiðum fyrir bílaleigur að hámarki 500.000 kr að því gefnu að bifreiðin 

uppfylli skilyrði sem upp eru gefin (Tollstjóri, 2016). 

Í þessari ritgerð mun ég leitast við að búa til viðskipta- og þjónustulíkan fyrir rafbílavæðingu 

Reykjavíkurborgar. Ritgerðin er unnin með stuðningi frá deild Reykjavík Smart City. 

Tækifærin eru til staðar þar sem Reykjavíkurborg fékk hluta af styrk Orkusjóðs til að setja 

upp 13 hleðslustöðvar í Reykjavik með um 60 hleðslutenglum.  

Orka sem nýtast myndi við hleðslu á rafhlöðum rafbíla á Íslandi væri alfarið íslensk 

framleiðsla, mengunarlítil og algjör andstæða olíuinnflutnings. Af því má leiða að það yrði 

ekki einungis umhverfisvænt fyrir landið heldur einnig fjárhagslega hagkvæmt að stórminnka 

innflutning á olíu og taka í notkun innlenda orkugjafa til að knýja bifreiðar. Hafa ber í huga 

að allur innflutningur olíu til Íslands er orkufrekur þar sem flytja þarf allt sjóleiðis. Hér gæti 

verið sóknartækifæri fyrir Reykjavíkurborg að auka innkomu sína í tekjum á seldu rafmagni 

og einnig minnka þá miklu mengun sem getur átt sér stað á álagstímum í umferð á 

höfuðborgarsvæðinu. Reykjavíkurborg hefur tækifæri til þess að verða fyrirmynd fyrir önnur 

bæjarfélög landsins.  

Reykjavíkurborg hefur tekið skref í átt að því að verða leiðandi snjallborg með stofnun 

deildar sem nefnist Reykjavík Smart City. Snjallborg felur í sér að einfalda líf borgarbúa með 

gagnasöfnun og upplýsingatækni sem einfaldar ferli, lækkar kostnað og minnkar 

umhverfismengun. Hugtakið snjallborg á við ef borgin nýtir sér þekkingu og 

upplýsingargögn við skipulagningu með notkun tækni sem og hagnýtri sameiningu verkefna 

(Khatoun og Zeadally, 2016). 

Við gerð þessarar rannsóknarritgerðar er æskilegt að styðjast við svokallaða hönnunarhugsun 

eða design thinking. Hönnunarhugsun skiptist í þrennt: Mannlega, viðskiptalega og tæknilega 



	

      	
	

3	
þáttinn. ,,Mannlegi þátturinn felur í sér að skilja þarfir fólks og finna réttu lausnina sem 

uppfyllir þessar þarfir. Í flestum nýsköpunarfyrirtækjum tekst að leysa tæknileg mál og 

útfæra viðskiptalega þætti en hugmyndin fellur, því ekki var fullur skilningur á því hvernig 

og af hverju væntanlegir viðskiptavinir haga sér á tiltekinn þátt“ (Guðmundsson, 2015, bls. 

34). 

Tækninýjungin sem verið er að vinna með eru rafmagnsfarartæki og rafhleðslustöðvar. 

Tæknin er til staðar en hún dugar ekki ein og sér. Því snýr verkefnið fremur að mannlega 

þættinum sem og viðskiptalegu hlið verkefnisáætlunarinnar. Nauðsynlegt er að skilja þær 

þarfir notenda til að geta uppfyllt þær og miða viðskiptamódelið við þær þarfir. Markmið 

þessa verkefnis er því að rannsaka og þróa viðskiptamódel og þjónustulíkan fyrir 

rafbílavæðingu borgarinnar. 

Rannsóknarspurning þessa verkefnis er eftirfarandi: Hvernig lítur viðskipta- og 

þjónustumódel út fyrir rafhleðslustöðvar Reykjavíkurborgar? Hverjar eru helstu hindranir við 

hagnýtingu þjónustumódelsins? 

Næsti kafli fjallar um fræðin á bak við rannsóknina (fræðilegur kafli), þá kemur umfjöllun 

um rannsóknaraðferð. Honum fylgir kafli um niðurstöður rannsóknarinnar, því næst umræður 

um niðurstöður rannsóknarinnar og að lokum ráðleggingar sem byggðar eru á niðurstöðum 

rannsóknarinnar. 

2. Umhverfi rafbíla á Íslandi 
Vitundarvakning hefur orðið síðastliðinn áratug í kjölfar hnattrænnar hlýnunar og aukinnar 

mengunar í stórborgum. Líkt og áður kom fram hefur Orkusjóður veitt styrki til að styrkja 

innviði til rafbílavæðingar. Tækifærin eru til staðar á Íslandi þar sem rafmagn er framleitt 

með umhverfisvænum hætti auk þess sem kostnaður rafmagns er lágur. Í skýrslu ID Tech Ex 

er gert ráð fyrir nærri því 200% söluaukningu á rafhlöðnum farartækjum yfir tíu ára tímabil, 

frá 2013 til ársins 2023. Þeir gera ennfremur ráð fyrir því að árið 2023 verði nærri 2 milljónir 

rafbíla í umferð á heimsvísu (Brown, 2013). 

Bjarni Már Júlíusson, framkvæmdastjóri Orku Náttúrunnar hélt fyrirlestur í Orkugarði 9.mars 

2017 þar sem hann vitnaði í fyrirlestur Joeri Van Mierlo prófessors við Háskólann í Brussel. 

Fyrirlestur Mierlo fjallaði um rannsókn sem hann gerði á svonefndu ‘single score’ kerfi þar 

sem heildarmengun bæði olíuknúinna sem og rafknúinna bíla var rannsökuð frá grunni til 
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urðunar. Sú rannsókn leiddi í ljós að vistspor rafbíla er einungis einn fimmti af vistspori 

olíuknúinna ökutækja (Júlíusson, 2017). 

2.1 Koltvíoxíðlosun á Íslandi 
Íslensk stjórnvöld settu sér það markmið að 10% farartækja í samgöngum myndu notast við 

endurnýjanlegra orkugjafa árið 2020. Í því samhengi var ákveðið að efla innviði fyrir rafbíla 

þar sem ríkisstjórn Íslands og aðrir fagaðilar telja nauðsynlegt að gefa slíku kerfi fjárhagslega 

innspýtingu. Þeir sjá jafnframt fyrir sér að slíkt kerfi geti orðið fjárhagslega arðbært í 

framtíðinni (Umhverfisráðuneyti, 2015). 

Á Íslandi er möguleiki á uppbyggingu innviða fyrir rafbíla góð. Á sama tíma og aðrar þjóðir 

vinna að lausnun til að koma upp hleðslustöðvum með endurnýtanlegum orkugjöfum, líkt og 

til dæmis með aðstoð sólarorku, hafa Íslendingar bæði þekkinguna sem og auðlindirnar til að 

hefja uppbyggingu án mikils kostnaðar. 

 Í skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands kemur fram að samgöngur á Íslandi eru næst 

stærsti mengunarvaldur gróðurhúsalofttegunda á eftir iðnaði- og efnanotkun eða 19% af 

heildarmengun. Árið 2014 nam útstreymi gróðurhúsalofttegunda um 861 þúsund tonnum 

koltvíoxíðígilda. Af þessum 19% heildarmengunar er hægt að rekja 93% hennar til 

vegasamgangna. Sjóflutningar eru rúmlega 2% af heildarmengun samgangna. Orkuspárnefnd 

gerði ráð fyrir 20% samdrætti í útblæstri vegna samgangna í skýrslu sinni, af því ætti mengun 

vegna vegasamgangna að dragast saman um 24% á tímabilinu 2014-2030 (Hagfræðistofnun 

Háskóla Íslands, 2017).  

Líkt og mynd 1 hér að neðan sýnir er áætlað að mesti samdráttur koltvíoxíðsmengunar í 

framtíðinni verði fólgin í aukningu á rafbílanotkun á sama tíma og kostnaðurinn per tonn 

koltvíoxíðgilda er hlutfallslega minnstur. Hafa ber í huga að rannsóknin var gerð fyrir 

tímabilið 2017 til ársins 2030, þar sem engin afskipti yrðu af markaðnum (Hagfræðistofnun 

Háskóla Íslands, 2017). 

Líkt og sjá má á mynd 1 gæti það komið á óvart hversu litlum samdrætti í losun léttlestir 

bjóða upp á, á þessu tímabili, eða 225.600 kr./tonn koltvíoxíðgilda til ársins 2030. Það myndi 

samsvara um 2% samdrætti í útblæstri árið 2030 (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2017). 

Ef hugsað er til lengri tíma en til 2030 má þó gera ráð fyrir aukinni skilvirkni léttlesta 

(Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2017). 
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Mynd 1: Samantekt á niðurstöðum fyrir sviðsmyndir til 2030. Samdráttur í útstreymi 2030 og nettókostnaður 

á tonn CO2 ígilda á tímabilinu 2015 – 2030 (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2017) 

Að sama skapi er áhugavert að skoða vetnisbíla til samanburðar við rafbíla. Þó að samdráttur 

í losun gróðurhúsalofttegunda sé svipuð er heildarkostnaður vegna vetnisbíla töluvert meiri. 

Hæg þróun efnarafla sem eru notaðir í vetnisbílum hefur dregið úr áhuga á vetnisbílatækni. Í 

skýrslunni var gert ráð fyrir notkun sprengihreyfla í vetnisbílum (Hagfræðistofnun Háskóla 

Íslands, 2017). 

Sprengihreyflar eru dýrari í framleiðslu, sem myndi sjálfkrafa skila sér í dýrari bifreiðum á 

markaði. Vegna þess er kostnaður við uppbyggingu dreifkerfa fyrir vetnisbifreiðar meiri. Á 

sama tíma og vetnisbílar hafa meiri drægni heldur en rafbílar, eru innviðir vetnisbíla sem og 

bílarnir sjálfir töluvert dýrari (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2017). 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að kostnaður við innleiðingu vetnisbíla nemi um 

203.900 km/tonn koltvíoxíðígilda, en einungis 15.300 kr/tonn koltvíoxíðígilda á rafbílum. 

Þetta skýrir þann mikla mismun í kostnaði milli vetnisbíla og rafbíla sem sjá má á mynd 1 hér 

að ofan (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2017). 

Vert er að benda á að á mynd 1 hér að ofan er gert ráð fyrir því að díselbílar komi í stað 

bensínbifreiða. Í þessu tilfelli er gert ráð fyrir að kostnaður sé sá sami á bensín- og díselbílum 

og því muni heildarkostnaður ekki breytast við aukningu díselbíla á kostnað bensínbíla. Í 
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þessu tilfelli er einnig gert ráð fyrir endurnýjun bifreiðaflotans og því er enginn aukinn 

kostnaður fólginn í slíkri þróun. Ávinningurinn er því í formi sparnaðar á eldsneytiskostnaði 

þar sem nýjar bifreiðar munu að öllum líkindum menga minna. Ávinningur af þessum 

aðgerðum yrði því -53.300 kr per/tonn koltvíoxíðígilda. Er það útskýringin á því hvers vegna 

kostnaður díselbíla er neikvæður á mynd 1 hér að ofan (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 

2017). 

Virkur ferðamáti eins og hjólreiðar og fótgangandi vegfarendur hafa neikvæðan kostnað líkt 

og sjá má á mynd 1. Það er tilkomið vegna minni kostnaðar við rekstur samgöngumannvirkja 

og dregur einnig úr mengun vegna koltvíoxíðígilda. Gert er ráð fyrir að uppbygging slíkra 

innviða muni skila sér í 22% hlutdeild gangandi og hjólandi samgangna (Hagfræðistofnun 

Háskóla Íslands, 2017). 

Ástæða þess að fótgangandi vegfarendur og hjólreiðamenn muni minnka losun 

gróðurhúsalofttegunda er vegna þess að fjöldi bifreiða í umferð á landinu mun minnka eftir 

því sem stærri hópur fólks fer leiðar sinnar hjólandi eða gangandi. Ef hlutdeild gangandi og 

hjólandi Íslendinga yrðir hærri en 22% má áætla að samdráttur á þessu sviði yrði meiri. 

Niðurstaða skýrslunnar styður við áætlanir Reykjavíkurborgar um að styrkja innviði fyrir 

rafbíla í borginni. Reykjavíkurborg ber skylda til þess að hámarka lífsskilyrði borgarbúa. 

Með því að ýta undir uppbyggingu rafbílavæðingar á næstu árum væri hægt að draga úr 

mengun vegna umferðar og bæta andrúmsloft í Reykjavík umtalsvert. Það myndi einnig leiða 

til minnkunar á losun gróðurhúsaloftegunda vegna sjóflutnings þar sem flytja þyrfti inn mun 

minna af eldsneyti en nú er gert. Hægt að draga þá ályktun að það myndi styrkja íslenskt 

efnahagskerfi þar sem raforkan sem framleidd væri til rafbíla er innlend.  

2.2 Miðbær Reykjavíkur – stærsta vinnusóknarsvæði Íslands 
Í umsókn skipulags- og umhverfissviðs Reykjavíkurborgar til Orkusjóðs er tekið fram að 

höfuðborgarsvæðið er stærsta vinnusóknarsvæði Íslands með um 63% landsmanna. Í 

miðborginni þar sem áætlað er að setja upp allar rafhleðslustöðvarnar eru um 806.000 

rúmmetrar af atvinnuhúsnæði. Áætla má að um 20.000 manns sæki vinnu á því svæði eða 

16% af heildarstörfum á höfuðborgarsvæðinu. Með því að setja upp rafhleðslustöðvar á þessu 

svæði áætlar Reykjavíkurborg að hámarka megi samdrátt í nettólosun gróðurhúsaloftegunda. 

Í umsókninni er gert ráð fyrir að fjárfesta í hæghleðslustöðvum sem fullhleður rafbíl á um 2-5 
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klukkustundum. Í skilyrðum Orkusjóðs á styrknum er gert ráð fyrir því að Reykjavíkurborg 

sjái um rekstur hleðslustöðvanna í þrjú ár frá uppsetningu. 

 Í framhaldi af því er Reykjavíkurborg heimilt að endurskoða aðstæður og mögulega bjóða 

rekstur rafhleðslustöðvanna út (Friðriksson, 2016). 

2.3 Drægni rafbíla  
Drægnihræðsla er talin vera einn helsti þröskuldur sem þarf að yfirstíga til að auka notkun á 

rafsbílum. Til þess að auka notkun rafbíla þarf að takast á við vandamálið. Rannsóknir hafa 

sýnt að neytendur veigri sér við að fjárfesta í rafbílum vegna hræðslu við að verða 

rafmagnslausir. Niðurstöður benda til þess að einstaklingar sem hafi reynslu af því að keyra 

rafbíla þjáist ekki af drægnihræðslu, ólíkt þeim sem ekki eru vanir notkun rafbíla (Rauh, 

Franke, og Krems, 2015). 

Hér á landi hefur aðgengi að rafhleðslustöðvum verið takmarkað. Koma þarf upp hleðsluneti 

sem tekst á við þær áhyggjur er snúa að drægni rafbíla. Einnig þarf aðgengi að 

hleðustöðvunum að vera betra. Samkvæmt rannsóknum er oftast nær eingöngu aðgengi að 

einum hleðslutengli á hverjum stað fyrir sig sem veldur óánægju meðal rafbílaeigenda, 

sérstaklega ef biðtími verður of langur (Bonges III og Lusk, 2015). 

Til þess að takast á við drægnihræðslu er því ekki nóg að koma upp rafhleðslustöðvum 

víðsvegar um Ísland. Með því að koma rafhleðslustöðvum upp með reglulegu millibili og á 

sama tíma bjóða upp á fleiri en einn hleðslutengil á hverri stöð fyrir sig má auka líkurnar á 

því að bílakaupendur kjósi sér frekar rafbíla. Að koma í veg fyrir drægnihræðslu er eitt 

aðalverkefni Reykjavíkurborgar. Með því að útrýma drægnihræðslu ætti notkun rafbíla að 

stóraukast á næstu árum.  

 2.4 Reykjavík Smart City 
Verkefnið er unnið í samráði við Reykjavík Smart City. Deildin var stofnuð seinni hluta árs 

2016. Borg er talin snjöll þegar fjárfestingar mannauðs, klassísks og nútímalegri hátta á 

upplýsingatækni styðja við og eru grunnur sjálfbærrar efnahagslegra framfara sem bætir 

lífsgæði, með góðri stjórnun náttúrulega auðlinda og með þátttöku stjórnvalda (Caragliu, 

Chiara, og Nijkamp, 2011). 

Snjallborgarhugmyndin er að miklu leyti til byggð upp á stafrænni viðskiptastefnu. 
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Stafræn viðskiptastefna er skilgreind sem leið til að móta og framkvæma stefnur fyrirtækja 

út frá lausnum og mismunandi tækifærum á stafrænum markaði. Stafræn viðskiptastefna fer 

útfyrir hin hefðbundu gildi upplýsingatækni með því að hugsa ekki um upplýsingatækni sem 

eina deild innan fyrirtækja heldur viðurkenna hversu vel stafrænar auðlindir geta nýst í öðrum 

deildum líkt og í rekstrarstarfsemi, birgðastjórnun og markaðsfræði (Bharadwaj, Sawy, 

Pavlou, og Venkatraman, 2013). 

Snjallborgardeild Reykjavíkur leiðir verkefnið á uppbyggingu hleðslustöðva í Reykjavík. 

Ríkið hefur veitt borginni fjármagn til styrkingar verkefnisins og Reykjavík Smart City 

deildin mun nýta sína þekkingu með snjallborgarviðmið að leiðarljósi við úrvinnslu 

verkefnisins. 

3. Þjónustumódel 
Í nútímasamfélagi hafa væntingar til þjónustu aukist ásamt því að samkeppnisumhverfið 

hefur harðnað. Tæknileg- og samfélagsleg þróun ásamt efnahagslegum árangri hefur leitt til 

gríðarlegrar aukningar í þjónustugeiranum. Gæði þjónustu er greind af viðskiptavinum. Í ljósi 

þess er nauðsynlegt að fyrirtæki geri sér grein fyrir þörfum viðskiptavina og því hvaða leiðir 

viðskiptavinir fara til að meta þjónustuna sem er í boði. Lykillinn að árangursríkri 

þjónustusköpun er góð þjónusta til viðskiptavina og til að öðlast samkeppnisforskot þarf að 

bjóða upp á gæði. Það skiptir sköpum að vita hvernig viðskiptavinir meta gæði, það er oft 

munurinn á því hvort fyrirtækjum takist að viðhalda viðskiptavinum (Mirela, Cornelia, og 

Iuliu, 2017). 

3.1 Um arðbærni viðskiptavina 
Þar sem Reykjavíkurborg er að fara í rekstur á nýjum markaði þarf hún að safna að sér 

viðskiptavinum. Til að fá viðskiptavini til að nýta sér hleðslustöðvar borgarinnar þarf að 

bjóða upp á hágæða þjónustu. Líkt og fyrri kannanir hafa leitt í ljós eru nýir viðskiptavinir oft 

óarðbærir í upphafi (Zeithaml, Berry, og Parasuraman, 1996). 
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3.2 Upplifun viðskiptavina á þjónustu 
Niðurstöður rannsókna á upplifun viðskiptavina og líkur þess að þeir versli aftur við 

viðkomandi fyrirtæki sýndi fram á að viðskiptavinir sem upplifa engin vandamál sýni mun 

meiri hollustu og eru líklegri til að borga meira. Sama á við um þá sem lenda í vandamálum 

sem leyst er úr nær samstundis. Þeir sem lenda í vandræðum sem ekki var leyst úr eru aftur á 

móti líklegir til að skipta yfir í þjónustu keppinautar ásamt því að vera tilbúnir að borga 

minna fyrir þjónustuna. Rannsóknin leiddi í ljós að viðbragðstími þjónustu hefur mikið að 

segja um fyrirætlanir viðskiptavina (Zeithaml ofl., 1996). 

Til þess að Reykjavíkurborg geti skapað sér sérstöðu í þjónustu fyrir hleðslu rafbíla er ljóst að 

biðtími eftir lausum hleðslutengli á rafhleðslustöðvum má ekki vera of langur. Jafnvel þó 

markmið Reykjavíkurborgar sé ekki að skapa nýja tekjulind til lengri tíma er ljóst að til þess 

að styrkja innviði rafbíla á Íslandi þarf Reykjavíkurborg að sinna verkefninu af alvöru þannig 

að það muni hafa vægi þegar til lengri tíma er litið.  

3.3 Biðtími eftir þjónustu 
Til að skilja mikilvægi skamms biðtíma er nauðsynlegt að skilja hvað felst í því að bíða eftir 

þjónustu. Að bíða eftir þjónustu er skilgreint sem sá tími sem líður frá því að 

viðskiptavinurinn er tilbúinn að taka á móti þjónustu þar til viðkomandi er veitt þjónusta. 

Þjónustutíma er hægt að skipta í þrjá flokka. Biðtíma eftir þjónustu, biðtíma meðan á 

þjónustu stendur og biðtíma eftir að þjónustuferli líkur. Talið er að biðtími fyrir veitta 

þjónustu sé óþægilegri fyrir viðskiptavininn fremur en biðtími meðan á þjónustu stendur sem 

og eftir að þjónustu líkur (Taylor, 1994). 

Á sama hátt er hægt að skipta hleðsluferlinu í þrennt. Biðtíma fyrir framan hleðslustöð á 

meðan þær eru uppteknar eða í viðgerð, biðtíma meðan á hleðslu stendur og loks þann tíma 

sem það tekur að greiða fyrir þjónustuna og koma sér úr hleðslustæðinu. 

Niðurstöður rannsóknar á viðbrögðum neytenda við töfum og bið leiddi í ljós að lengri tafir 

höfðu í för með sér lægra mat á gæðum þjónustunnar. Reiði viðskiptavina og óvissa vegna 

þjónustunnar var hægt að tengja við lengd biðar og þess hvað var gert meðan á biðinni stóð. 

Af þessu er ljóst að bið eftir þjónustu leiðir til lægra mats á gæðum þjónustunnar sem boðið 

er upp á. Niðurstöður leiddu ennfremur í ljós að þjónustuaðilar ættu að vera áhyggjufyllri yfir 

skynjun viðskiptavina á biðinni fremur en raunverulegum biðtíma. Það hvernig 
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viðskiptavinurinn upplifir biðina er líklegra til að valda meiri óánægju með þjónustuna en 

biðin sjálf (Taylor, 1994). 

Í ljósi þess er áhugavert að rannsaka hvernig viðskiptavinir upplifa biðina bæði fyrir og eftir 

að hleðslu rafbíla lýkur á stöðvunum. Í þessari rannsókn verður viðhorf þátttakenda til 

biðtíma rannsakað til að athuga hvað fer helst í taugarnar á neytendum þegar kemur að því að 

nýta sér rafhleðslustöðvarnar.  

3.4 Aðgengi við hleðslustöðvar 
Hafa þarf þarfir viðskiptavinarins í huga þegar fjárfest er í hleðslustöðvum. Mikilvægt er að 

þær séu eins einfaldar og mögulegt er. Gott aðgengi þarf að vera að stöðvunum. Það hefur 

sannað sig hér á landi að ef aðgengi er ekki nægilega gott mun hleðslustöðin líklega ekki vera 

notuð. Dæmi um það er hleðslustöð Orku Náttúrunnar við Tjörnina í Reykjavík. 

Þjónustukönnun gerð af Íslenskri Nýorku á hleðslustöðvum ON í júní árið 2015 leiddi í ljós 

óánægju viðskiptavina með bílastæði við hleðslustöðina. Bílastæðið var skakkt auk þess sem 

það hallaði. Á veturna var iðullega búið að ryðja snjó fyrir stæðið og loka það af. Einnig var 

algengt að stæðið væri notað af annarskonar ökutækjum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu 

í ljós að stöðin við Fríkirkjuveg var minnst notuð af hleðslustöðvum borgarinnar. Stöðin við 

Miklubraut, í nálægð við Kringluna var mest notuð (Heimisdóttir, 2015). 

Þessar niðurstöður sýna að aðgengi og afþreying í nálægð við stöðvarnar eru mikilvægar.  

Til að mynda traust við viðskiptavini er mikilvægt að bregðast skjótt við ábendingum og gera 

viðeigandi ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir óánægju viðskiptavina líkt og í tilfelli ON á 

Fríkirkjuvegi. Það þarf að vera auðvelt fyrir viðskiptavini að koma á framfæri ábendingum 

vegna bilaðra hleðslustöðva og skemmdarverka.  

Stærð markaðarins er í dag lítill og því er nauðsynlegt að markaðsetja hleðslustöðvar til þess 

hóps sem myndi nota þá þjónustu sem boðið yrði upp á. Viðskiptahugmyndin sjálf er nokkuð 

einföld, að bjóða upp á rafhleðslustöðvar. Um er að ræða svokallaðan fjöldamarkað (mass 

market) þar sem ekki er greint sérstaklega á milli mismunandi markhópa (Osterwalder og 

Pigneur, 2010). 

Þegar um einfalda vöru er að ræða líkt og rafhleðslustöðvar skipta oft aðrir þættir meira máli 

en varan sjálf. Leiða má líkur að því að staðsetningar hleðslustöðvanna og sú afþreying sem 

er í boði við eða í nálægð hleðslustöðvanna muni skipta lykilmáli. Því mun hleðslutími, 
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aðgengi að stöðvum, verð og hagkæmni þeirra ráða úrslitum er kemur að notkun 

(Osterwalder og Pigneur, 2010). 

3.5 Neytendahegðun 
Í þjóðhagfræðilegum skilningi er aðalmarkmið markaðsfræði að auðvelda viðskipti 

(Sigurðsson, 2013). Í rekstrarhagfræðilegum skilningi snýr það að viðskiptum þar sem 

peningum neytenda er skipt út fyrir þjónustu eða vöru. Margar markaðsaðgerðir fela í sér að 

fjarlægja hindranir þegar kemur að færslum á peningum viðskiptavinar fyrir þjónustu 

(Sigurðsson, 2013). Við gerð þjónustulíkans er lokamarkmið iðulega að fá mögulega 

viðskiptavini til að nýta sér þá þjónustu sem boðið er upp á. Það þarf að safna að sér 

þekkingu á hegðun og atferli neytenda.   

Orðið neytendahegðun getur átt sér margar merkingar, sú sem lögð er áhersla í þessu 

samhengi er skilgreining sem snýr að rannsakanlegum og mælanlegum viðbrögðum og 

aðgerðum neytenda hverju sinni. ‘Overt consumer behavior’ eða augljós hegðun neytenda er 

frábrugðin bæði áhrifum og hugferlum (affect and cognition) vegna þess að slík hegðun er 

úthverf og getur því verið mæld beint (Sigurðsson, 2013). 

Augljós hegðun er gríðarlega mikilvægur hluti neytendahegðunar. Mikilvægt er að skilja 

hegðun neytenda til þess að auka líkur á að þeir nýti sér þá þjónustu sem í boði er. Hegðun 

neytenda í kringum rafhleðslustöðvar á Íslandi hefur ekki verið rannsökuð áður. Af því leiðir 

að nauðsynlegt er að einblína á grunnhegðun rafbílaeigenda og því hverju þeir leita helst eftir 

þegar þeir velja sér stöð til að hlaða bílinn á. Eitt helsta markmið megindlegrar rannsóknar 

þessa verkefnis snýr að því að átta sig á hegðun neytenda. 

Algeng hegðun í innkaupaferli neytenda kallast ‘information contact’. Þetta ferli útskýrir það 

hvernig neytendur nálgast upplýsingar. Á þessi hegðun bæði við um meðvitaða og 

ómeðvitaða upplýsingasöfnun. Slík upplýsingasöfnun snýr að vörunni sjálfri, verslunum og 

vörumerkjum. Slík hegðun felur í sér lestur dagblaða, tímarita, auglýsingaspjalda, leit á 

netinu, auglýsingar í útvarpi, sjónvarpi, samtöl við seljendur og vini. Vandamálið sem 

markaðurinn þarf að leysa hér er að auka líkurnar á því að neytendur muni taka eftir 

upplýsingum frá viðkomandi seljanda og þar með nýta sér hans þjónustu. Markaðsstjórar sem 

eru að vinna með vörumerki sem hefur lága markaðshlutdeild vilja yfirleitt auka leitarhegðun 
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vegna þess að það eykur líkurnar á því að skipta yfir í vörumerki fyrirtækisins (Sigurðsson, 

2013). 

Rannsóknarverkefnið leitast við að skilja hvernig notendur rafbíla vilja nálgast upplýsingar 

um rafhleðslustöðvar. Engar upplýsingar eru til staðar í dag sem skýrir hegðun neytenda hér á 

landi þegar kemur að vali á hleðslustöðvum og því er nauðsynlegt að greina hvernig 

neytendur vilja helst nálgast upplýsingar um til dæmis lausar rafhleðslustöðvar, verð á 

rafmagni og tegund hleðslutengla. Samkvæmt þessu ætti það að vera keppikefli fyrir 

Reykjavíkurborg sem er að koma ný inn á markaðinn að auka leitarhegðun neytenda. 

Verkefnið leitast einnig við að svara þeim spurningamerkjum sem snúa að greiðslumáta á 

hleðslustöðvum.  

3.6 Hitakort – Fjöldi bílastæða og vinnusóknarsvæði 

 
Mynd 2: Fjöldi bílastæða á hektara (Starfsmaður Reykjavíkurborgar, munnleg heimild, 

tölvupóstur, 21.febrúar 2017) 



	

      	
	

13	
Til þess að átta sig betur á ástæðum þess að ákveðið var að staðsetja allar stöðvarnar í 

miðborginni er æskilegt að skoða hitakort af bílastæðum annarsvegar og fjölda íbúa á 

fermetra í Reykjavík. Hitakortin gefa skýrt yfirlit yfir ástæður þess að þetta svæði var valið. 

Líkt og sjá má á mynd 2 eru hlutfallslega langflest bílastæðin staðsett miðsvæðis í borginni. 

Dökkrauðu punktarnir tákna hektara þar sem bílastæðin eru á bilinu 200-2000. Þau bílastæði 

eru flest staðsett í nágrenni við Laugaveg.  

 

 
Mynd 3: Fjöldi íbúa á hektara (Starfsmaður Reykjavíkurborgar, munnleg heimild, tölvupóstur, 

21.febrúar 2017) 

Þegar mynd 2 er borin saman við mynd 3 sem sýnir fjölda íbúa á hektara má sjá hvar 

dökkrauðu svæði myndanna eru á nær sama stað í miðborginni. Myndirnar hjálpa til við að 

staðfesta það svæði sem ákveðið hefur verið að setja upp hleðslustöðvar á. Með því að setja 

upp stöðvarnar þar má áætla að þær gæti nýst sem flestum í náinni framtíð. Auk þess er 

miðborgin öflugt verslunar og vinnusóknarsvæði. Vinnusóknarsvæði segir til um hversu 
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margir einstaklingar vinna á ákveðnu svæði. Einnig ber að geta þess að nær allir 

hátíðisdagar Íslendinga fela í sér viðburði sem eiga sér stað í miðborginni og næsta nágrenni 

hennar. 

4. Aðferðafræði 
Ritgerðin er rannsóknarritgerð. Niðurstöður úr megindlegu könnuninni verða nýttar til þess 

að svara rannsóknarspurningunni, hvernig viðskipta- og þjónustumódel lítur út fyrir 

rafhleðslustöðvar Reykjavíkurborgar og hvaða helstu hindranir þarf að yfirstíga við 

hagnýtingu slíks módels. Rýnt verður í áreiðanlegar tölfræðilegar upplýsingar er varða efnið 

og þær dregnar saman. Nauðsynlegt er að stilla upp viðskiptamódeli sem virkar miðað við 

stærð borgarinnar en býður jafnframt upp á framtíðar stækkunarmöguleika. Þjónustulíkan 

verður sett upp út frá niðurstöðum ritgerðarinnar um hvernig best er að sníða viðskiptahætti 

að þörfum viðskiptavinarins. 

Kenningar Alexander’s Osterwalder um notkun ‘Business model canvas’ verða notaðar til 

grundvallar við gerð þjónustulíkans fyrir hleðslustöðvar á höfuðborgarsvæðinu. 

Spurningakönnun var framkvæmd og lögð fyrir á rafrænu formi. Farið verður yfir afstöðu 

þátttakenda til greiðslumöguleika, staðsetningu hleðslustöðva og mögulegrar afþreyingar 

meðan á hleðslu stendur. Rafræn spurningakönnun var lögð fyrir rafbílaeigendur til að kanna 

viðhorf þeirra og skoðanir á þjónustu tengdri rafbílum. 

Til þess að fá fram skoðanir rafbílanotenda á umgengni í kringum hæghleðslustöðvar var 

megindlegri rannsóknaraðferð beitt. ,,Megindleg nálgun byggist fyrst og fremst á því að finna 

meðaltöl og dreifingu úr hverjum hópi fyrir sig og hvernig hóparnir tengjast sín á milli...” 

(Halldórsdóttir og Kristjánsson, 2003, bls. 222). 

Megindleg aðferðarfræði er byggð á tölfræðilegum gögnum þar sem hægt er að mæla og 

telja. Slíkar rannsóknir leitast við að sýna fram á að ákveðið mynstur sé til staðar í gögnunum 

sem verið er að rannsaka. Megindlegar rannsóknir eru því góðar til að fá heildaryfirlit yfir 

ákveðið þýði en takmarkast í dýpt rannsóknarinnar. Sé ætlunin að fá dýpri sýn á verkefnið er 

talið æskilegt að notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir (Halldórsdóttir og Kristjánsson, 

2003). 

“Lýsa má þýði sem heildarmengi og úrtaki sem hlutmengi úr því” (Halldórsdóttir, 2013, bls. 

113). 
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Þau fjögur atriði sem hafa áhrif á gæði úrtaks eru stærð þeirra, dreifing í þýði, nákvæmni 

lista þýðisins og úrtaksaðferð. Rannsóknir hafa leitt í ljós að stærð úrtaks skiptir meira máli 

upp á nákvæmni heldur en það hversu stór hluti úrtakið er af þýðinu (Halldórsdóttir, 2013). 

Heildarmengið sem verið er að rannsaka eru rafbílaeigendur á Íslandi. Úrtakið er valið úr 

þeim hópi. Niðurstöður rannsóknarinnar eru bundnar viðhorfum þátttakenda til 

hæghleðslustöðva. Við gerð rannsóknarinnar er stuðst við svokallað sjálfvalið úrtak. Það ríkir 

nafnleynd yfir rannsókninni og gögnin eru ekki rekjanleg til einstakra aðila. Lögð var fyrir 

rafræn spurningakönnun til þeirra sem nota rafbíla. Ástæðan fyrir því að spurningakönnun 

var valin í þessari rannsókn er sú að safna má saman gögnum á tiltölulega skömmum tíma. 

Rannsóknir á spurningakönnunum hafa ennfremur leitt í ljós að það eru augljós tengsl á milli 

þess sem fólk segist ætla að gera og þess sem það gerir (Halldórsdóttir, 2013). 

4.1 Viðskiptamódel 
Viðskiptamódel var hannað, byggt á niðurstöðum þessarar rannsóknar. Viðskiptamódelið var 

notað við túlkun á niðurstöðum rannsóknarinnar og er grunnur að undirbúningi verkefnis 

Reykjavíkurborgar til næstu þriggja ára á rekstri hleðslustöðva.  

Til stuðnings rannsókninni er nauðsynlegt að skilgreina hvað felst í hugtakinu 

viðskiptamódel. Ekki er til ein ákveðin skilgreining á viðskiptamódeli. Í rannsókn sem gerð 

var á ritrýndum greinum frá gagnabankanum ‘EBSCOhost’ sem fjölluðu sérstaklega um 

viðskiptamódel voru einungis 37% þeirra sem skilgreindu hugtakið viðskiptamódel áður en 

hafist var handa við að greina verkefni út frá hugtakinu. Kjarni viðskiptamódela snýst um þá 

tekjuliði sem viðskiptin afla, kostnaðarliði þeirra, virðissköpunar gagnvart viðskiptavinum og 

þeirri starfsemi sem á sér stað og er virðisskapandi (Zott, Amit, og Massa, 2011). 

Niðurstaða fyrri rannsókna um viðskiptamódel leiddi í ljós að nauðsynlegt var að þróa 

fræðilegan grunn viðskiptamódela til þess að sameina þær kenningar sem til staðar væru og 

einfalda hugtakið (Zott ofl., 2011). 

4.2 Business Model Canvas 
Viðskiptamódel fyrir rafbílavæðingu Reykjavíkurborgar verður byggt á kenningum 

Alexander Osterwalder um ‘Business Model Canvas’. Viðskiptamódelið heldur meðal annars 

utan um þá þætti er snúa að viðskiptavinum, innviði reksturs ásamt væntanlegri fjárhagslegri 
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afkomu hugmyndarinnar. Osterwalder skilgreinir viðskiptamódel sem grundvallarforsendu 

á því hvernig fyrirtæki framleiðir, afhendir og fangar virði (Osterwalder og Pigneur, 2010). 

Viðskiptamódel Osterwalder þykir hagkvæmt í notkun þar sem það fer yfir sköpunarferlið á 

einfaldan máta. Módelið hefur níu stoðir sem það er byggt út frá. Farið verður yfir alla níu 

stoðir módelsins í stuttu máli og síðar fjallað sérstaklega um þá þætti módelsins sem henta 

fyrir þessa rannsókn. Þessar níu stoðir eru markhópar, virðissköpun, dreifileiðir, samskipti 

fyrirtækis við viðskiptavini, tekjuflæði, auðlindir/fjármunir fyrirtækis, lykiltilgangur, 

samstarfsaðilar, kostnaðarliðir (Osterwalder og Pigneur, 2010). 

Viðskiptamódel Osterwalder hefur reynst vel við kennslu á sviði nýsköpunar- og viðskipta. 

Módelið hefur hjálpað til við að einfalda efnið og aukið þekkingu nemenda á því sviði sem 

viðskiptahugmyndir þeirra myndu keppast við á tiltölulega stuttum tíma (O'Neill, 2015). 

Módelið kortleggur viðskiptahugmyndir og sýnir þannig rekstrargrundvöll á myndrænan hátt. 

Ef stoðir fyrirtækisins benda til viðskiptahugmyndar sem er góð þá er tækifæri til að gera 

ítarlegri áætlanir (Guðnadóttir, 2015). 

 

 
Mynd 4: Business Model Canvas (Osterwalder og Pigneur, 2010) 

Viðskiptamódelið greinir markhópa og hjálpar þannig til við að skilgreina mismunandi hópa 

fólks og stofnana sem fyrirtækið stefnir á að ná til og þjónusta. Þessi dálkur módelsins hjálpar 

til við greiningu á því hverjir eru mikilvægustu viðskiptavinir Reykjavíkurborgar. 

The Business Model Canvas

designed by:  Strategyzer AG
The makers of Business Model Generation and Strategyzer
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Virðissköpun eða ‘value propositions’ lýsir þeirri vöru og þjónustu sem er virðisskapandi. 

Greiningin hjálpar til við að átta sig á því hvaða virði við erum að skapa fyrir viðskiptavininn, 

hvaða vandamál við erum að leysa og hverjir væru líklegastir til að vilja nýta sér 

vöruna/þjónustuna (Osterwalder og Pigneur, 2010). 

Rásir eða ‘channels’ útskýrir hvernig fyrirtæki stundar samskipti við viðskiptavini og hvernig 

það nær að koma virðinu sem það skapar til skila. Dálkurinn hjálpar til við að átta sig á því 

hvernig samskipti við viðskiptavini eigi að vera háttað (Osterwalder og Pigneur, 2010). 

Samskipti við viðskiptavini eða ‘Customer relationships’ skýrir hvernig samband fyrirtæki 

stofnar til við ákveðna markhópa. Dálkurinn gerir greinanda kleift að skilja hvernig 

viðskiptavinir telja eðlilegast að fyrirtækið nálgist þá varðandi þjónustu. Slíkt hjálpar 

fyrirtækjum að greina hvaða samböndum hefur nú þegar verið komið á og hversu 

kostnaðarsöm þau eru (Osterwalder og Pigneur, 2010). 

Tekjuflæði eða ‘revenue streams’ táknar það flæði fjármagns sem fyrirtæki framleiðir frá 

hverjum markhópi. Dálkurinn hjálpar til við að skilja hvaða virði það er sem fyrirtækið 

skapar sem viðskiptavinir eru tilbúnir að greiða fyrir, hvað viðskiptavinir eru að greiða fyrir á 

þessum tímapunkti og hvernig sú greiðsla fer fram (Osterwalder og Pigneur, 2010). 

Auðlindir/fjármunir eða ‘key resources’ fyrirtækis skýrir hvers vegna við þurfum þær 

auðlindir sem við notumst við til að láta viðskiptamódelið virka. Auðlindirnar geta verið 

áþreifanlegar jafnt sem óáþreifanlegar, mannlegar og vélrænar (Osterwalder og Pigneur, 

2010). 

Lykiltilgangur eða ‘Key activities’ útskýrir mikilvægustu hluti sem fyrirtækið þarf að gera til 

að viðskiptamódelið gangi upp. Ef mögulegt viðskiptamódel býr ekki yfir neinum 

lykiltilgangi er ljóst að það muni eiga erfitt uppdráttar (Osterwalder og Pigneur, 2010). 

Dálkur um helstu samstarfsaðila eða ‘Key partnerships’ útskýrir net samstarfsaðila og birgja 

sem hjálpa til við að skapa viðskiptamódelið. Með því að skilgreina þá aðila er hægt að átta 

sig betur á hverjir helstu samstarfsaðilar eru og hverjum mætti mögulega sleppa (Osterwalder 

og Pigneur, 2010). 

Heildrænna yfirlit verður til yfir þær auðlindir sem samstarfsaðilar skapa fyrirtækinu.  

Kostnaðarliðirnir eða ‘Cost structure’ lýsir öllum kostnaði sem á sér stað til þess að halda 

viðskiptamódelinu gangandi (Osterwalder og Pigneur, 2010). 

Með því að nýta viðskiptamódelið og setja upp hvern dálk fyrir sig fæst betri heildarmynd af 
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fyrirhuguðu verkefni. Auk þess mun slíkt hjálpa til við að koma í veg fyrir óþarfa 

kostnaðarliði og mistök sem gætu átt sér stað ef eitthvert af fyrrnefndum ferlum myndu 

gleymast. Í þessari rannsókn verður viðskiptamódel hannað út frá því sem er hagkvæmast 

fyrir Reykjavíkurborg og notendur rafhleðslustöðva. 

4.3 Spurningakönnun - Aðferð 
Spurningakönnunin var unnin í samstarfi við Snjallborgardeild Reykjavíkur. Þar sem 

rafbílaeigendur á Íslandi eru ekki margir, telja rétt rúmlega 1.100 manns má áætla að 100 

manna úrtak gefi góða mynd af heildarþýði. Mikilvægt er að taka fram að þegar verið er að 

tala um rafbílaeigendur í þessari rannsókn er ekki verið að fjalla um eigendur tengitvinnbíla 

heldur einungis þá sem eiga bíla sem ganga eingöngu fyrir rafmagni. Í rannsókninni var 

ákveðið að notast við hentugleikaúrtak. Hentugleikaúrtak var valið þar sem það er bæði ódýrt 

og auðvelt í framkvæmd. Slík úrtök eru gjarnan notuð þegar verið er að leggja könnun fyrir 

marga þátttakendur. Hentugleikaúrtaki er beitt þegar markmiðið er að álykta um tengsl milli 

breytna fremur en að álykta um tiltekið meðaltal eða hlutfall í þýði. (Halldórsdóttir og 

Kristjánsson, 2003) 

Spurningarlistinn var á rafrænu formi, settur upp á vefsíðunni Google Forms. Auglýst var 

eftir þátttakendum á samfélagsmiðlinum Facebook, á síðunum Nissan Leaf á Íslandi, Rafbílar 

á Íslandi sem og VFÍ rafbílar. Könnunina má skilgreina sem vefkönnun. Þegar smellt var á 

hlekk á þeim Facebook síðum sem könnunin var sett inn, opnaðist nýr gluggi sem gaf aðgang 

að Google Forms þar sem könnunin var staðsett. 

Könnunin samanstóð af 18 spurningum sem voru samdar í samstarfi við snjallborgardeild 

Reykjavíkurborgar. Spurningarnar voru samdar eftir undirbúningsvinnu á viðfangsefni 

rannsóknarinnar og var markmiðið það að þær myndu hjálpa til við gerð þjónustumódels 

hleðslustöðva. Af þeim voru síðustu þrjár bakgrunnspurningar. Spurningarnar sneru að 

ánægju rafbílaeigenda á þjónustu, greiðsluháttum, afþreyingu, staðsetningu og sýn 

rafbílaeigenda á aðgengi að hleðslustöðvum. Spurningarnar voru ýmist lokaðar eða 

hálfopnar. Ein spurning var opin þar sem þátttakendur voru beðnir um að segja frá með 

sínum eigin orðum hvað mætti helst bæta þegar kemur að hleðslustöðvum. Ítarlegan 

spurningalista má finna í viðauka 1 á bls. 44.  
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Til útskýringar var í inngangi könnunarinnar skilgreining á hæghleðslustöðvum. Þær voru 

skilgreindar sem þriggja fasa hæghleðslustöðvar sem fullhlaða bíla á 2-5 klukkustundum og 

skila að hámarki 32A á tengil. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru greindar og nýttar í umræðum. Þær voru einnig notaðar til 

hliðsjónar við gerð tillögu viðskiptamódels fyrir Reykjavíkurborg. 

5. Niðurstöður könnunar 
Alls tóku 106 einstaklingar þátt í rannsókninni. Eru það nægilega margir þátttakendur til þess 

að geta alhæft um þýðið. Spurningakönnunina má í heild finna í viðauka 1 á bls. 44. 

 
Mynd 5: Hver er aldur þinn? 

Skífuritið á mynd 5 hér að ofan sýnir aldursdreifingu á þýðinu. Líkt og sjá má eru flestir 

þátttakendur á aldrinum 36-45 ára eða 34,9% af þýði. Næst á eftir koma þátttakendur á 

aldrinum 46-55 ára með 30,2% hlutdeild. Engir þátttakendur könnunarinnar voru eldri en 76 

ára og aðeins 1,9% þátttakenda voru á aldrinum 16-25 ára.  
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Mynd 6: Hvort ert þú karl eða kona? 

Áberandi mikill meirihluti þátttakenda voru karlmenn, eða 81,7 %. Einungis 21% þátttakenda 

voru konur. Engir þáttakendur skilgreindu sig hvorki sem karl né konu. Vekur það töluverða 

athygli að konur séu í minnihluta þátttakenda hópsins. 

 

 
Mynd 7: Hvar býrð þú? 

Næsta spurning er varðar bakgrunn þátttakenda snýr að búsetu og voru þeir beðnir um að 

gefa upp hvar á landinu þeir búa. Langflestir eða 43,8% þátttakenda búa á 

höfuðborgarsvæðinu. Næstflestir búa utan höfuðborgarsvæðis en í minna en 100 km frá 

Reykjavík eða 14,6%. Póstnúmeraskipting í Reykjavík var nokkuð jöfn. Áberandi flestir 

Reykvíkingar merktu við póstnúmerið 112 eða 12,5%. Einungis 3,1% búa meira en 100 km 

frá Reykjavík.  
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5.1 Aðgengi að rafbílum 
Í þessu kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Byrjað var á að spyrja 

þátttakendur um það hvernig og hversu lengi þeir hafa haft aðgengi að rafbílum. Á mynd 6 

hér að neðan má sjá niðurstöðu rannsóknarinnar.  

Farið verður yfir könnunina á þann máta að niðurstöður spurninganna verða kynntar eftir 

þeim efnisflokkum sem þær fjalla um en ekki eftir röð spurninga í könnuninni. Sem dæmi 

voru bakgrunnsupplýsingar seinast í könnuninni en fjallað var um þær fyrst hér á undan. 

 

 
Mynd 8: Hvernig hefur þú aðgang að rafmagnsbíl (hægt er að velja fleiri en einn valmöguleika) 

Flestir þátttakenda sögðust eiga rafbíl eða 89,6%. Næst flestir svöruðu því að fjölskyldan eigi 

rafbíl eða 14,2%. Aðeins 6,6% höfðu aðgang að rafbílum í vinnunni. Loks voru 0,9% 

svarenda með aðgengi að rafbíl með öðrum hætti. Hægt var að velja fleiri en einn 

valmöguleika. Viðkomandi einstaklingur sem svaraði spurningunni með svarinu annað 

skilgreindi slíkt sem aðgengi með reynsluakstri slíkra bifreiða.   

Þessi spurning gefur betri innsýn í það hverjir nota rafbíla á Íslandi. Þar sem 89,5% 

þátttakenda eiga rafbíl er ljóst að um einkarekstur er að ræða í flestum tilfellum.  
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Mynd 9: Hversu lengi hefur þú haft aðgengi að rafmagnsbíl 

Næst var spurt um það hversu lengi viðkomandi hafði haft aðgengi að rafbíl. Flestir svarenda 

höfðu haft rafbíl annaðhvort lengur en 24 mánuði eða 30,2% eða skemur en 6 mánuði eða 

26,4% svarenda. Hinir þrír svarmöguleikarnir skiptust nokkuð jafnt, 15,1% höfðu haft 

aðgengi að rafbíl í 18-24 mánuði, sama hlutfall var hjá þeim sem höfðu haft aðgengi að rafbíl 

í 6-12 mánuði. Fæstir höfðu haft aðgengi að rafbíl í 12-18 mánuði.  

Með því að skoða svör við þessari spurningu sést að þátttakendur þessarar könnunar hafi haft 

aðgengi að rafbílum nægilega lengi til þess að vera dómbærir á þjónustu tengdri rafbílum á 

Íslandi. Ætla má að þeir hafi lent í vandamálum sem upp koma við notkun á rafbílum 

hérlendis og hafa því nokkra reynslu af notkun rafhleðslustöðva.  
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5.2 Hleðsluvenjur rafbílaeigenda 
Næstu tvær spurningar snúa að hegðun og venjum við hleðslu rafbíla. 

 

 
Mynd 10: Hvar hleður þú rafmagnsbílinn þinn oftast? 

Þegar skoðað er hvar þátttakendur hlaða rafbílinn oftast leiddi í ljós að yfirgnæfandi 

meirihluti þeirra hleður bílinn oftast heima hjá sér eða 86,8%. Nærst stærsti hluti hleður oftast 

í vinnunni, eða 8,5 %. Enginn sagðist hlaða oftast á hæghleðslustöð. Spurningin var hálfopin 

þar sem í boði var að bæta við valmöguleika ef ekkert átti við. 1,9% svarenda gerðu slíkt. Í 

báðum tilfellum gat svarandi ekki gert upp á milli þess hvort meira væri hlaðið heima eða í 

vinnunni og tilgreindi því bæði.  

Niðurstöður á þessari tilteknu spurningu styðjast við fyrri tilgátur um að flestir notendur hlaði 

oftast heima hjá sér. Slík hegðun bendir til þess að uppsetningar hleðslustöðva í Reykjavík 

hafi ekki í för með sér stóraukna breytingu fyrir neytendur þar sem flestir munu samt sem 

áður kjósa að hlaða heima hjá sér. 
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Mynd 11: Merktu við það sem á best við: 

Næst voru þátttakendur beðnir um að útskýra hvernig þeir kjósa oftast að hlaða rafbílinn sinn. 

80,2% hlóðu bílinn oftast að fullu meðan að 16% svarenda hlaða bílinn oftast upp að 80% 

marki. Einungis 16,9% þátttakenda sögðust hlaða bílinn upp að því marki sem hentaði hverju 

sinni. Niðurstaðan hjálpar til við að skilja hegðun við hleðslustöðvar en  

samkvæmt þessu má gera ráð fyrir því að þeir sem kjósi að nota hleðslustöðvarnar muni vilja 

hlaða bíla sína að fullu. Það þýðir að þeir muni að öllum líkindum vilja nýta sér lengri tíma 

við hleðslu.  

 

 
Mynd 12: Hversu oft hleður þú rafbílinn þinn á hæghleðslustöðvum utan heimilis: 

Þátttakendur voru spurðir hversu oft þeir nýttu sér hæghleðslustöðvar utan heimilis. 

Spurningin sker sig úr fyrri spurningu um notkun á hleðslustöðvum að því leiti að einungis er 

verið að spyrja um hæghleðslustöðvar. Líkt og sjá má á mynd 13 nýta 7,5% svarenda sér 

hæghleðslustöðvar daglega. Niðurstaðan leiddi í ljós að fáir nýta sér hleðslustöðvarnar 

vikulega, flestir nýta sér slíka stöð sjaldnar en einu sinni í mánuði eða 26,4%. 20,8% sögðust 
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gera slíkt um það bil einu sinni í mánuði. 27,4% þátttakenda sögðust aldrei nýta sér slíkar 

hleðslustöðvar.  

Þessar niðurstöður benda til þess að það sé að öllum líkindum ekki til eiginlegur markaður 

fyrir slíkar hleðslustöðvar hér á landi. Ef að Reykjavíkurborg hyggðist koma inn á þennan 

markað til þess að græða fjárhagslega á honum er nokkuð ljóst að það yrði óskynsamleg 

nálgun á verkefnið þar sem daglegir notendur hæghleðslustöðva eru fáir.  

5.3 Upplýsingagjöf um hleðslustöðvar 
Næstu þrjár spurningar könnunarinnar snerust um væntingar til þeirra upplýsinga sem hægt 

var að afla sér um hleðslustöðvarnar. 

 
Mynd 13: Hvaða upplýsingar finnst þér þurfa að vera aðgengilegar fyrir þig í símanum/appi varðandi rafbíla 
hleðslustöðva: (hægt að velja fleiri en einn valmöguleika) 

Fyrsta spurning af þessum þremur beindist að þeim upplýsingum sem þátttakendur vildu helst 

að væru aðgengilegir í símanum, upplýsingar sem hægt sé að finna án mikilla vandkvæða. Í 

boði var að velja fleiri en einn valmöguleika. Spurningin var hálfopin svo að hægt var að 

bæta við valmöguleika ef ekkert átti við. 3,8% svarenda kusu að gera slíkt og nefndu þá hluti 

líkt og að hægt væri að sjá stöðu hleðslu þegar bíllinn er í hleðslu. 

Líkt og sjá má á mynd 13 þóttu 92,4% þátttakenda mikilvægt að geta séð hvort hleðslutengi 

sé laust á stöðinni. 76,2% fannst mikilvægt að vita hverskonar hleðslusnúrur væru í boði, það 

er hvernig bílar geta nýtt sér hleðslutenglana á stöðinni. Loks fannst svarendum mikilvægt að 

sjá staðsetningu og fjarlægð í stöðina eða 64,6%. Færrum fannst mikilvægt að geta bókað 

stöð eða 33,8% og einungis 29,2% þátttakenda myndu vilja sjá möguleika á greiðslu í 

gegnum símann/app.  
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Niðurstaðan leiddi einnig í ljós að greiðslumöguleikar eru ekki það sem notendur vilja 

helst vera boðið upp á. Virðist það ekki vefjast fyrir neytendum að borga á staðnum. Vilja 

þeir frekar sjá hvort að stöðin sé laus. Ætla má út frá þeim niðurstöðum að þátttakendur eru 

langþreyttir á því að koma að hleðslustöðvum sem eru í notkun og þurfa að leita annað. Ef 

lítil hleðsla er eftir á batteríum bifreiðanna getur það haft neikvæðar afleiðingar í för með sér 

þar sem fá úrræði eru í boði ef bíllinn verður rafmagnslaus önnur en að láta draga hann á 

næstu stöð.  

 
Mynd 14: Hvað finnst þér um að safnað sé ópersónugreinanlegum gögnum út frá hleðslu þinni til þess að 
bæta þjónustuna? 

Næst voru þátttakendur spurði álits á því hvað þeim finnst um það að ópersónugreinanlegum 

gögnum yrði safnað út frá notkun þeirra við stöðvarnar til að bæta þjónustuna. Líkt og mynd 

12 sýnir er stór hluti mjög hlynnt slíkri gagnasöfnun eða 41,3%. 26% voru frekar hlynnt slíku 

og 24% voru í meðallagi, það er hvorki hlynnt né óhlynnt. Samtals 8,7% voru frekar eða 

mjög óhlynnt slíkri gagnasöfnun.  

Einungis 5,8% þátttakenda eru frekar óhlynnt því að safnað sé ópersónugreinanlegum 

gögnum um notkun við hleðslustöðvar. 2,9% eru mjög andvíg slíku. Líkt og sjá má á mynd 

11 hér að ofan eru meirihluti samþykkur slíkri gagnasöfnun. Er það því lykilatriði við þróun 

hleðslustöðva á höfuðborgasvæðinu að Reykjavíkurborg safni og haldi utan um þau gögn 

sem myndast við notkun hleðslustöðvanna. Þannig má nýta sér það til að gefa frekari innsýn í 

notkun hins almenna rafbílanotenda á Íslandi. Mun það hjálpa til við þróun innviða þjónustu 

fyrir rafbíla og auðvelda þjónustuferli í framtíðinni.  
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5.4 Kauphegðun  
 

 
Mynd 15: Hversu mikið ertu tilbúinn að greiða fyrir rafmagn á hleðslustöðvum 

Næst voru þátttakendur spurðir hversu mikið þeir væru tilbúnir að greiða fyrir rafmagn á 

hleðslustöðvum. Verð var borið saman við heimilisrafmagn annarsvegar og eldsneyti 

hinsvegar. Á mynd 11 má sjá niðurstöður á skífuriti. Yfirgnæfandi meirihluti, eða 50,5% 

þátttakenda eru tilbúnir að greiða sama verð og fyrir heimilisrafmagn. 35,2% eru tilbúnir að 

greiða meira en fyrir heimilisrafmagn. 9,5% eru tilbúnir að greiða minna en fyrir 

heimilisrafmagn og 3,1% vildu greiða minna en fyrir eldsneyti. Einungis 1% eru tilbúnir að 

greiða sama og fyrir eldsneyti. Enginn var tilbúinn að greiða meira en fyrir eldsneyti. 

Hleðslustöðvar á Íslandi líkt og þær sem eru í eigu Orku Náttúrunnar hafa hingað til boðið 

upp á frítt rafmagn. Til stendur að breyta þessu með því að krefja notendur um greiðslu fyrir 

rafmagn. Það liggur fyrir að hæghleðslustöðvar Reykjavíkurborgar muni rukka fyrir rafmagn. 

Í kringum þær umræður hafa myndast áhyggjur af því hvort verðlagning rafmagns á 

hleðslustöðvum muni koma í veg fyrir að almenningur velji sér rafbíl til notkunar. Niðurstaða 

könnunarinnar bendir til þess að núverandi rafbílaeigendur séu almennt tilbúnir að greiða 

fyrir rafmagn. Rafmagnsverð á Íslandi er almennt ekki hátt og miðað við þessar niðurstöður 

má draga þær ályktanir að greiðsla fyrir rafmagn muni ekki vera mikil fyrirstaða svo lengi 

sem hún er á sama söluverði og rafmagn til heimilisnotkunar.  
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Mynd 16: Hvernig myndir þú vilja greiða fyrir rafmagnshleðslu bílsins? (Hægt er að velja fleiri en einn 
möguleika) 

Næst voru þátttakendur beðnir um að skilgreina hvernig þeir myndu vilja greiða fyrir að 

hlaða rafbílinn. Rúmlega 68,9% myndu vilja gera slíkt með símanum í gegnum app sem er 

tengt við greiðslukort. 52,8% myndu einnig vilja greiða með notkun dælulykils. 49,1% 

myndu kjósa að gera slíkt með greiðslukorti. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að einungis 

14,2% myndu vilja nýta sér rafrænan gjaldmiðil við greiðslu. Þátttakendur virðast langfæstir 

hafa áhuga á rafrænum gjaldmiðlum líkt og Bitcoin eða Auroracoin. Ástæður þess gætu verið 

að neytendur þekki ekki til slíkra gjaldmiðla.  

Spurningin var einnig hálfopin þar sem í boði var að velja valmöguleikann annað og koma 

með hugmyndir. 2,8% nýttu sér þann kost. Meðal annars var nefnt að hafa rauf fyrir 

seðla/mynt líkt og fyrirkomulagið er á stöðumælum.  

Af þessu má áætla að bestu lausnirnar séu að bjóða annaðhvort upp á greiðslur í gegnum 

forrit í síma eða útbúa dælulykil. Niðurstöður benda til þess að með því að bjóða upp á 

dælulykla í gegnum greiðslukort sé hægt að mæta væntingum stærsta hluta markaðarins.  

Slíkt kerfi hefur reynst vel Íslandi hingað til og líklegt er að neytendum muni þykja það 

auðveldara í notkun.  
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5.5 Val á hleðslustöðvum 
 

 
Mynd 17: Ég myndi nýta mér hæghleðslustöð 

Næst voru þátttakendur beðnir um að skilgreina hvort þeir vildu hafa aðgengi að 

hleðslusnúrum á hleðslustöðvunum. Niðurstöður leiddu í ljós að 44,2% svarenda myndu geta 

hugsað sér að nýta sér bæði hæghleðslustöðvar með eða án hleðslusnúra á meðan 36,5% 

þátttakenda myndu vilja nýta sér hæghleðslustöðvar með aðgengi að hleðslusnúrum. 

Niðurstöður leiddu einnig í ljós að 7,7% þátttakenda myndu frekar kjósa hæghleðslustöðvar 

sem biðu ekki upp á hleðslusnúrur. Loks voru 11,5% svarenda til í að gera hvorugt, það er 

ekki nýta sér hæghleðslustöðvar. 

Ein helsta umræða þeirra sem hlutu styrk frá Orkusjóði er sú hvernig nálgast eigi verkefnið út 

frá hleðslusnúrum. Vangaveltur hafa aðallega verið um það hvort að það sé skynsamlegt að 

fjárfesta í slíkum snúrum eða hvort að rafbílaeigendur geti hugsað sér að nota stöðvarnar 

jafnvel þó að ekki sé boðið upp á snúrurnar. Samkvæmt niðurstöðu könnunarinnar virðast rétt 

rúmlega helmingur þátttakenda vera tilbúnir að nýta sér þjónustu án hleðslusnúra. Hluti 

þátttakenda sem myndi kjósa að nýta sér frekar þjónustu sem býður upp á snúru er 36,5%.  
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Mynd 18: Merktu við það sem á best við: (hægt er að velja fleiri en einn valmöguleika) 

Næst voru þátttakendur beðnir um að merkja við þá valmöguleika sem þeir teldu líklegt að 

þeir myndu nýta sér. Niðurstöður leiddu í ljós að flestir myndu nýta sér hæghleðslustöðvar í 

bílastæðahúsi, eða 80%. Næstflestir eða 73% gætu hugsað sér að nýta sér hæghleðslustöðvar 

við sundlaugar. Aðrir svarmöguleikar voru nokkuð jafnir líkt og sjá má á mynd 14 hér að 

ofan. Fæstir myndu nýta sér hæghleðslustöðvar með aðgengi að þráðlausu neti. Spurningin 

var hálfopin þar sem í boði var að bæta við valmöguleikum. Fáir kusu að nefna aðrar 

hugmyndir, þær hugmyndir sem voru helst nefndar voru hæghleðslustöðvar við skóla, vinnu 

og hjá einstaklingum. 

Reykjavíkurborg hefur stillt upp 13 mögulegum stöðum fyrir hleðslutengla. Miðað við 

niðurstöður könunnarinnar má gera ráð fyrir því að hleðslutenglar í bílastæðahúsum yrðu 

mest notaðir en 80% þátttakenda gátu hugsað sér að nota slík hleðslutengi. Hleðslutengi við 

sundlaugar virðast einnig vera ákjósanlegur kostur. 
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5.6 Viðhorf til hleðslustöðva 
 

 

 
Mynd 19: Hversu ánægð/ur eða óánæg/ur ert þú með aðgengi að hleðslustöðvum í Reykjavík? 

Næst voru þátttakendur beðnir að meta það hversu ánægðir eða óánægðir þeir væru með 

aðgengi að hleðslustöðvum í Reykjavík. Niðurstöður sýna að meirihluti þátttakenda eru ekki 

nógu ánægð með aðgengið. Einungis 3,8% eru mjög ánægð með aðgengi að hleðslustöðvum 

og 9,4% frekar ánægð. Flestur völdu valmöguleikann í meðallagi eða 38,7%. 37,7% svarenda 

voru frekar óánægð með aðgengið og 10,4% mjög óánægð.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda því til þess að verkefni Reykjavíkurborgar er nauðsynlegt 

til að auka ánægju neytenda. Með því að auka aðgengi að hleðslustöðvum í Reykjavík má 

áætla að ánægja notenda hleðslustöðva muni aukast.  
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Mynd 20: Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú með afþreyingu og þjónustu á eða við núverandi 
rafhleðslustöðvar? 

Næst voru þátttakendur beðnir um að meta afþreyingu og þjónustu á eða við núverandi 

hleðslustöðvar. Rúmlega helmingur þátttakenda, eða 55,8 % voru í meðallagi ánægð/óánægð. 

Einungis 1% voru mjög ánægð á meðan 10,6 % voru frekar ánægð. 21,2% voru frekar 

óánægð og loks voru 11,5% mjög óánægð.  

Mikilvægt er að átta sig á því að hæghleðslustöðvar eru frekar hugsaðar til þess að neytendur 

geti hlaðið bílinn sinn meðan þeir sinna öðrum erindum og því er nauðsynlegt að stilla 

hæghleðslustöðvunum upp nálægt þjónustu og annarri afþreyingu. Miðað við niðurstöður 

þessarar könnunar virðast flestir vera í meðallagi sáttir með núverandi staðsetningar 

hleðslustöðva. Líkt og rætt var fyrr í þessari rannsókn hafa fyrri niðurstöður leitt í ljós að 

staðsetningin er lykillinn að notkun stöðvanna. Líkt og áður hefur verið fjallað um er 

hraðhleðslustöð Orku Náttúrunnar við Fríkirkjuveg mun minna notuð heldur en 

hraðhleðslustöð þeirra við Kringluna. Það er jafnvel þótt að hraðhleðslustöðin við 

Fríkirkjuveg sé staðsett í miðborg Reykjavíkur við eina helstu verslunargötu borgarinnar. Hér 

virðist aðgengi að stöðinni sjálfri skipta höfuðmáli. Ekki er nóg að vera með góða 

staðsetningu, aðgengi þarf líka að vera notendavænt. Með uppsetningu hæghleðslustöðva í 

bílastæðahúsum borgarinnar getur Reykjavíkurborg slegið tvær flugur í einu höggi, það er að 

setja upp stöðvar sem eru inni og í skjóli fyrir veðrum og vindum. 
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Mynd 21: Hvernig myndir þú helst vilja koma ábendingum á framfæri, til dæmis vegna bilaðra hleðslustöðva 
eða fastra hleðslusnúra. 

Næst voru þátttakendur beðnir um að skilgreina hvernig þeir myndu vilja koma ábendingum 

á framfæri vegna bilaðra hleðslustöðva eða tengla. 69,8% myndu vilja gera slíkt með 

símanum í gegnum app. 23,6% myndu kjósa að gera slíkt með símtali í þjónustuver. Einungis 

3,8% myndu vilja gera slíkt í gegnum heimasíðu og 2,8% völdu valmöguleikann annað. 

Ákveða þarf leiðir til þess að bjóða upp á beint samband við þjónustuaðila í gegnum forrit í 

síma. Til þess að bjóða upp á bestu mögulegu þjónustuna gæti einnig þurft að hafa 

neyðarnúmer fyrir þá sem kjósa að nýta sér ekki forrit í símum eða hafa ekki aðgengi að 

slíku. 

5.7 Opin spurning 
Ein spurning könnunarinnar var opin þar sem þátttakendur höfðu tækifæri til þess að segja frá 

því sem þeim fyndist helst þyrfti að bæta þegar kemur að umbótum á þjónustu hleðslustöðva. 

49 þátttakendur kusu að svara þessari spurningu.  

Hér kom fram mikil óánægja með skort á bæði hleðslutenglum á hleðslustöðvum sem og 

fjölda rafhleðslustöðva. Þátttakendur töldu þær vera of fáar, eins og sjá má á eftirfarandi 

dæmum:  

 

,,Vantar fleiri hleðslustöðvar... of mikil bið eftir að aðrir klári að hlaða”.   

 

,,Að fleiri en einn geti hlaðið í einu. Iðulega tvö stæði en aðeins einn hleðslumöguleiki”. 
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Virtist það helst fara í taugarnar á fólki að stöðvarnar séu iðulega uppteknar og því sé erfitt að 

snúa sér annað því að fáar stöðvar eru í boði.  

 

,,Fjölga þeim, geta hlaðið fleiri en einn bíl í einu. Óþolandi að þurfa að bíða eftir öðrum, 

sérstaklega þegar flestir vilja alltaf fullhlaða bílinn sinn. Mætti bæta við "leiðbeiningum" eða 

minnast á t.d. þá óskráðu reglu að fólk sé ekki að hlaða bílinn meira en 80%...jafnvel að 

minnast á það að það sé ekki nauðsynlegt að hlaða meira en maður þarf. Ég lendi stundum í 

því að mig vantar bara 20% hleðslu til að komast heim og þá er óþolandi að þurfa að bíða 

eftir fólki sem er að hlaða upp í 80% til að spara sér 100 kall við það að hlaða heima hjá sér.” 

 

,,Til að leysa þetta vandamál virðast margir vilja fjölga tenglum á hverri hleðslustöð. Hver 

hleðslustöð ætti að hafa mörg stæði og marga tengla, svo fleiri gætu hlaðið í einu. Þær þyrftu 

að vera fleiri og áreiðanlegri, slæmt að geta ekki treyst á að þær virki. Ég myndi frekar vilja 

borga fyrir aðgang að stöð sem er öruggt að er í lagi og ekki bið heldur en að reyna að komast 

á stöð sem er svo biluð eða bílar að bíða.”  

 

,,Fleiri staðir og fleiri stöðvar t.d. bæði hrað og hæg. Stundum er hæghleðsla góð t.d. ef þú ert 

að stoppa í meira en 30 mín í verslunarmiðstöð og vilt hressa upp á hleðsluna. Einnig fleiri 

dreifðar stöðvar milli landshluta.” 

 

Svörin voru öll í þessa átt, að fjölga þyrfti hleðslustöðvum og tenglum á hverri stöð fyrir sig. 

Þátttakendum þótti mikilvægt að geta treyst því að rauntímaupplýsingar hleðslustöðvanna 

væru réttar og að þjónusta við stöðvarnar og tenglana væri í lagi.  

6. Umræður 
Markmið þessarar ritgerðar var að nota niðurstöður rannsóknarinnar til þess að gera drög að 

viðskiptalíkani fyrir þjónustumódel rafhleðslustöðva Reykjavíkurborgar. Einnig að greina 

hverjar væru helstu hindranir sem þyrfti að yfirstíga. Í þessum kafla verður fjallað um 

niðurstöður könnunarinnar og rannsóknarspurningu verkefnisins svarað.   



	

      	
	

35	
 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar virðist biðtími á eða við hleðslustöðvar vera 

lykilatriði þegar kemur að því hversu líklegir neytendur eru til í að nýta sér 

hæghleðslustöðvarnar. Það virðist sem neytendur séu ekki tilbúnir til þess að bíða eftir því að 

komast að með rafbíl sinn í hleðslu. Því þarf biðtími eftir þjónustu að vera eins lítill og 

mögulegt er. Það á sérstaklega við um hæghleðslustöðvar þar sem hleðslutími getur verið allt 

upp í eina og hálfa klukkustund. Sú ályktun er byggð á þeirri staðreynd að 92,4% töldu 

mikilvægast að geta nálgast upplýsingar í símanum um það hversu langt er í að stöðin losni 

til að koma í veg fyrir biðtíma við hleðslustöðvarnar. Ennfremur voru einungis 13,2% 

svarenda annaðhvort frekar ánægð eða mjög ánægð með aðgengi að hleðslustöðvum í 

Reykjavík. Niðurstöður opnu spurningar könnunarinnar sýndu fram á óánægju þátttakenda 

þegar þeir koma að rafhleðslustöð sem er í fullri notkun. Eins benda svör við opinni 

spurningu könnunarinnar til þess að ekki sé nægilegur fjöldi hleðslustöðva sem neytendur 

hafi aðgang að auk þess sem fjöldi tengla við hverja hleðslustöð sé ekki nægjanlegur.   

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að Reykjavíkurborg er með því að þiggja styrk 

Orkusjóðs að skuldbinda sig til að sjá um þær hleðslustöðvar sem Reykjavíkurborg ætlar að 

setja upp til næstu þriggja ára. Það er ekki vilji borgaryfirvalda að fara út í rekstur 

hleðslustöðva á beinan hátt heldur er meginmarkmið til framtíðar að minnka mengun í 

borginni og auka notkun á endurnýtanlegum orkugjöfum. Þess vegna sér Reykjavíkurborg 

hag af því að taka þátt í uppbyggingu þjónustu fyrir rafbíla í Reykjavík.  

Óbeinn hagnaður borgarinnar af notkun rafbíla er aukin sala rafmagns í heimahúsum. 

Reykjavíkurborg er stærsti hluthafi Orkuveitu Reykjavíkur. Orka Náttúrunnar er dótturfélag 

Orkuveitu Reykjavíkur. Þar sem niðurstöður könnunarinnar benda til þess að rúmlega 80% 

hleðslu rafbíla fer fram í heimahúsum er ljóst að um töluverðar fjárhæðir er að ræða ef 

rafbílavæðing verður það árangursrík að meirihluti bílaflota Íslendinga yrði knúinn rafmagni. 

Fylgja þarf samkeppnislögum og gera sér grein fyrir því að Reykjavíkurborg og Orka 

Náttúrunnar eru ekki sami aðilinn þó að þau hafi sameiginlegra hagsmuna að gæta. Því 

miðast viðskiptamódelið við verkefni Reykjavíkurborgar, stærð markaðarins í dag, 

verkefnisins sem er framundan, uppsetningu og rekstur hæghleðslustöðva í Reykjavík næstu 

þrjú árin.  
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6.1 Viðskiptamódel fyrir Reykjavíkurborg 

 
Mynd 22: Viðskiptamódel Reykjavíkurborgar 

Út frá kenningum Osterwalder og niðurstöðum könnunarinnar hefur verið sett upp 

viðskiptamódel fyrir verkefni Reykjavíkurborgar. Viðskiptamódelið má sjá hér að ofan á 

mynd 22. 

Sameining allra þessara þátta hjálpar til við að ná utan um umfang verkefnisins. Út frá 

módelinu er síðan hægt að einbeita sér að ákveðnum þáttum sem mega betur fara. Mikilvægt 

er að endurskoða módelið þegar reynsla er komin á viðskipti hleðslustöðvanna. 

Markhópurinn sem verið er að rannsaka eru allir eigendur og notendur rafbíla. Líkt og 

niðurstöður spurningakönnunarinnar gefa til kynna er meirihluti notenda karlmenn á miðjum 

aldri. 

Samskipti við viðskiptavini eða ‘customer relationships’ verður fyrst og fremst byggt á 

sjálfsafgreiðslu viðskiptavina. Hleðslustöðvarnar þurfa að vera einfaldar í notkun til að allir 

geti nýtt sér þær. Mikilvægt er að um sjálfsafgreiðslu sé að ræða þar sem hún ætti undir öllum 

eðlilegum kringumstæðum að taka sem stystan tíma. Niðurstöður könnunarinnar bentu 

sterklega til þess að neytendur vilji alls ekki eyða tíma í bið meðan á hleðslu stendur. Sá tími 
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sem það tekur almennt að hlaða rafbíl er það langur að neytendur vilja ekki upplifa biðtíma 

umfram þann tíma sem hleðslan tekur. Bjóða þarf upp á forrit í símum og símanúmer þar sem 

hægt væri að takast á við vandamál viðskiptavina á sem stystum tíma.  

Dreifileiðir eða ‘channels’ eru hleðslustöðvarnar. Þessi hluti módelsins er tiltölulega einfaldur 

þar sem hleðslustöðvarnar eru tengdar við netið sem dreifir rafmagni.  

Sú virðissköpun eða ‘value propositions’ sem verið er að byggja upp er fyrst og fremst að 

auðvelda aðgengi að rafmagni fyrir rafbíla með því að fjölga hleðslustöðvum i borginni. Þá er 

einnig verið að fjölga úrvali hleðslustöðva í borginni. Orka Náttúrunnar býður upp á 

hraðhleðslustöðvar á nokkrum stöðum í Reykjavík. Með uppsetningu nýju hleðslustöðvanna 

myndi það leiða til aukinna notendamöguleika viðskiptavina. Sá möguleiki yrði nú fyrir 

hendi að setja rafbílinn í samband í lengri tíma og gæti þá viðskiptavinurinn sinnt erindum 

sínum miðsvæðis í borginni meðan bíllinn er í hleðslu. 

Lykiltilgangur eða ‘key activities’ er því að fjölga hleðslustöðvum á stærsta 

vinnusóknarsvæði Íslands og styrkja þannig innviði fyrir rafbílaeigendur. Helstu auðlindir 

eða ‘key resources’ eru hleðslustöðvarnar sjálfar og einnig rafmagn.  

Lykilsamstarfsaðilar eða ‘key partners’ verkefnisins mun verða söluaðili þeirra hleðslustöðva 

sem ákveðið verður að kaupa. Líklegt er að uppbygging hleðslustöðvanna verði unnin í 

samstarfi við Orku Náttúrunnar sem er dótturfélag Orkuveitur Reykjavíkur. Það er 

ákjósanlegt fyrir Reykjavíkurborg að nýta sér þekkingu Orku Náttúrunnar við uppsetningu 

stöðvanna. Mikilvægt er Bílastæðasjóður sé þátttakandi í verkefninu þar sem að hann mun sjá 

um eftirlit með stöðvum borgarinnar. 

Út frá módelinu má sjá að markaðurinn eða ‘customer segments’ er að öllum líkindum ekki 

stór til að byrja með. Þjónustan sem verið er að bjóða upp á er sjálfsafgreiðsla. Dreifing 

rafmagnsins er að öllu jöfnu fremur auðveld sem og vitundarvakning á verkefninu í gegnum 

samfélagsmiðla. Markmið verkefnisins er líkt og áður hefur komið fram að styrkja innviði 

fyrir rafbíla og gera Reykjavík að fyrirmynd fyrir önnur sveitarfélög á þessu sviði.  

Með því að skilgreina markmið verkefnisins og verðmæti til viðskiptavina er hægt að greina 

betur hverjir verða samstarfsaðilar verkefnisins. 

Viðskiptamódelið hjálpar okkur að átta okkur á öllum kostnaðar- og tekjuliðum. Út frá þeim 

er hægt að sjá að verkefnið mun ekki skila hagnaði þar sem rafmagnsverð á Íslandi er 

almennt frekar lágt. Til að byrja með mun verkefnið að öllum líkindum ekki standa undir sér. 
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Hleðslustöðvunum fylgir uppsetningarkostnaður sem og annar breytilegur kostnaður, til 

dæmis viðhald og bilanavakt. Styrkurinn sem Reykjavíkurborg fékk til verkefnisins mun 

nægja fyrir hluta kostnaðarins.  

Tekjuflæði verkefnisins eða ‘revenue streams’ er síðan að stórum hluta styrkur Orkusjóðs 

sem lagði til 11 milljónir króna í verkefnið. Ásamt því mun sala á rafmagni verða 

tekjuskapandi. Verð miðast við magn rafmagns sem er notað. Viðskiptavinurinn getur því 

valið hversu mikið hann greiðir í hvert skipti, það er með því að ákveða hversu mikið hann 

kaupir. Sá möguleiki gæti verið fyrir hendi að fá inn auglýsingatekjur með því að selja 

aðgang til þess að setja upp auglýsingar við hleðslustöðvar. Þar sem verkefnið er ekki hannað 

til að skapa borginni tekjur mun því helsta markmið verkefnisins verða að jafna út 

kostnaðarliði við tekjuflæði svo að verkefnið muni ekki skila tapi til lengri tíma.     

 

7. Næstu skref við uppbyggingu hleðlustöðva fyrir rafbíla  
Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar bendir margt til þess að það séu mörg tækifæri til 

umbóta á sviði þjónustu fyrir rafbíla í Reykjavík. Æskilegt væri við uppsetningu á 

hleðslustöðvunum að leggja áherslu á að hafa marga tengla á hverri stöð fyrir sig frekar en að 

hafa margar hleðslustöðvar með fáum tenglum víðsvegar um miðborgina. Það myndi mæta 

þeim kröfum neytenda að hafa greiðan aðgang að þjónustunni og þurfa ekki að bíða eftir 

hleðslutengli eða snúa sér að næstu hleðslustöð. Niðurstöður benda einnig til þess að 

hæghleðslustöðvar í bílastæðahúsum verði vel nýttar. Með því að bjóða upp á aðgengi að 

hleðslu innanhúss miðsvæðis í Reykjavík gæti borgin skapað sér forskot sem mögulegir 

samkeppnisaðilar hafa ekki. Auk þess þyrfti ekki að hafa jafnmiklar áhyggjur af viðhaldi sem 

hlýst af íslensku veðurfari. 

Miðað við niðurstöður rannsóknarinnar væri einnig upplagt að setja upp hleðslutengla við 

eina af sundlaugum Reykjavíkur í tilraunaskyni. Bílastæðið við sundlaugina í Laugardal væri 

ákjósanleg staðsetning fyrir slíka tilraun. Nóg er af bílastæðum við inngang sundlaugarinnar 

sem hægt væri að merkja og setja hleðslutengla við. Hægt væri að velja fjögur bílastæði sem 

snúa hvert að öðru og setja upp hæghleðslustöð með fjórum tenglum. Þannig gætu að minnsta 

kosti fjórir bílar hlaðið í einu. 
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Niðurstöður könnunarinnar bentu til þess að neytendur vilji nýta sér forrit í snjallsímum 

sínum til þess að nálgast upplýsingar um það hvort hleðslutengi séu laus á hleðslustöðvum. 

Ef Reykjavíkurborg kýs að fara út í þróun slíks forrits þyrfti það að vera einfalt í notkun. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar þyrfti að bjóða upp á rauntímaupplýsingar um 

stöðvarnar, hvort þær séu lausar, hvernig tengi séu á þeim og hversu lengi bifreið hefur verið 

í hleðslu ef það er tilfellið að bíll sé á stöðinni fyrir. Auk þess væri hægt að tilkynna bilanir 

beint í gegnum forritið. Það myndi auðvelda neytendum að tilkynna bilanir og hjálpa til við 

viðhald hleðslustöðvanna. 

Stjórnendur innan Reykjavíkurborgar þurfa að taka ákvörðun um það hvort þeir vilji verja 

fjármunum til að útbúa símaforrit fyrir hleðslustöðvar sínar eða hvort skynsamlegra sé að 

nýta sér þjónustu annarra aðila sem bjóða nú þegar upp á slíkar lausnir. Með því að opna fyrir 

aðgengi að rauntímagögnum um hleðslustöðvarnar fyrir þá sem halda úti slíkri þjónustu geta 

neytendur valið að nýta sér það forrit sem þeim finnst ákjósanlegast og þeir meta 

notendavænt. Reykjavíkurborg myndi þannig sleppa við að fjármagna slíkt forrit. Slík 

ákvörðun myndi einnig samræmast áformum snjallborgardeildar Reykjavíkur sem stefnir á að 

gera upplýsingar Reykjavíkurborgar aðgengilegri.  

Burstéð frá því hvaða ákvörðun verður tekin í þessu tiltekna máli er ljóst að bjóða þarf upp á 

neyðarvakt sem hægt væri að hafa samband við allan sólahringinn til að tilkynna bilanir, til 

dæmis í tilfellum þegar hleðlusnúrur læsast í rafbílum eða þegar rafmagni slær út.  

 

Ef reynslan leiðir í ljós að stöðvarnar séu ekki nægilega mikið notaðar væri hægt að fjölga 

rafbílum sem starfsmenn Reykjavíkurborgar hafa aðgang að í vinnu sinni. Það myndi ýta 

undir frekari notkun rafbíla í Reykjavík og þannig gætu starfsmenn kynnst notkun rafbíla og 

hugsanlega myndi það ýta undir að þeir velji sér slíkar biðfreiðar til einkanota. Samhliða því 

þyrfti þó að setja upp fleiri hleðslutengla á vinnusvæðum hjá Reykjavíkurborg. Þar með væri 

Reykjavíkurborg að sýna það í verki að þeim er alvara að draga úr mengun vegna 

bifreiðaumferðar og ganga þannig á undan með góðu fordæmi. 

Skoða þarf leiðir til að innheimta fyrir þjónustu á hleðslustöðvum. Hugmyndin um að nýta 

sér rafræna gjaldmiðilinn Bitcoin kemur þar sterk inn sem tilraunarstarfsemi. Tækni 

Auroracoin er ekki kominn nægilega langt og er þarf af leiðandi ekki hentugur 

greiðslumöguleiki fyrir þá aðila sem nota nú þegar hleðslustöðvar. Dælulyklar eru því 
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hagkvæmari lausn eins og staðan er í dag. Dælulyklar er nú þegar þekkt fyrirbæri á Íslandi 

og þykja einfaldir í notkun.   

Mikilvægt er að vandað verði til við útboð á hleðlustöðvum hjá Reykjavíkurborg þar sem 

gæði verði höfð að leiðarljósi. Verkefnið er spennandi og tilraunir Reykjavíkurborgar og 

annarra styrktarþega Orkusjóðs munu móta rafbílamarkaðinn á Íslandi næstu árin. Gott 

tækifæri er til staðar til þess að auka notkun rafbíla og draga þar með úr loftmengun á Íslandi. 

Verkefnið er þó talsvert flókið og ólíklegt er að það skili beinum hagnaði bæði til skamms 

tíma og lengri tíma litið.  

Áhugavert væri að gera sambærilega rannsókn þegar kominn er reynsla á notkun 

hæghleðslustöðva í Reykjavík til að sjá hvort að breyting verði á hegðun og viðmóti 

neytenda. Einnig væri áhugavert að skoða hvort að nýskráning rafbíla muni aukist í kjölfar 

aukins framboðs hleðslustöðva á Íslandi. 
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