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Útdráttur 

Rannsókn þessi fjallar um hversu vel statt Ísland er fyrir komu sjálfstýrðra bíla. Rannsakendur 

telja að það séu fimm atriði sem þurfa að vera til staðar svo að sjálfstýrðir bílar muni koma til 

Íslands á næstu árum. Þau atriði eru innviðir, viðbúnaður stjórnvalda, trú neytenda á tækninni, 

vilji fyrirtækja til að nota hana á Íslandi og að tæknin virki við íslenskar aðstæður. Rannsakendur 

byrjuðu á því að safna saman helstu heimildum um sjálfstýrða bíla og þau svið sem þeir snerta. 

Síðan voru tekin djúpviðtöl við helstu sérfræðinga og hagsmunaaðila sem tengjast þeim sviðum 

sem sjálfstýrðir bílar snerta. Jafnframt voru gerðar tvær neytendakannanir. Þessir þrír þættir voru 

teknir saman í umræður og útfrá þeim komu niðurstöður sem tóku mið af þeim fimm þáttum sem 

rannsakendur telja að þurfi að vera til staðar til þess að sjálfstýrðir bílar komi til Íslands.  
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Samantekt 

Ákveðið var að kanna hvort Ísland væri vel í stakk búið fyrir komu sjálfstýrðra bíla. Tilgáta 

rannsóknarinnar er byggð á því að fimm atriði þurfa að vera til staðar til þess að sjálfstýrðir bílar 

muni koma til Íslands. Þau fimm atriði eru: Fullnægjandi innviðir, viðbúnaður stjórnvalda, trú 

neytenda á tæknina, vilji fyrirtækja til að nota hana á Íslandi og að tæknin virki við íslenskar 

veðuraðstæður. Rannsakendur telja að Ísland sé vel í stakk búið fyrir sjálfstýrðu bílabyltinguna. 

Innviðir 

Skoðaðir voru íslenskir vega- og fjarskiptainnviðir. Staða vegainnviða er slæm. Sjálfstýrðir bílar 

eru þó hannaðir til að virka við vegainnviði eins og þeir eru í dag. Sjálfstýrðir bílar þurfa ekki 

vegalínur og eru með vegaskilti í kortunum sínum. Skannar sjálfstýrðra bíla eru færir um að sjá 

holur í veginum en það er þó æskilegt að vera með ekki of margar holur í veginum.  

Viðbúnaður stjórnvalda 

Skiptist í framkvæmdarvald og löggjafarvald. Aðallega var ákveðið að skoða stefnu 

Reykjavíkurborgar þar sem talið er að í framtíðinni mun bifreiðafloti í eins borgartegundum vera 

líkari en bifreiðaflotar í löndum. Reykjavíkurborg hefur sótt um styrk frá Evrópusambandinu til 

að prófa sjálfstýrða bíla. Sjálfstýrðir bílar geta hjálpað Reykjavíkurborg að ná markmiðum sínum 

að draga úr umferð. Engin sérstök stefna er til staðar hjá ríkisstofnunum.  

Lög um gagnaöryggi sjálfstýrðra bíla og reglugerðir um skráningu sjálfstýrðra bíla munu 

væntanlega koma í gegnum lagasetningu á Evrópska efnahagssvæðinu. Íslenskum 

umferðarlögum þarf að breyta á þann máta að bíll megi keyra sjálfvirkt án ökumanns. Setja þarf 

skýrar reglur um ábyrgð á ökutækjum sem eru sjálfstýrð og valda tjóni. Þó er lagaumhverfið í 

ábyrgðarmálum í dag er nægjanlegt þá mætti það taka mið af sjálfstýrðum bílum. Gera má ráð 

fyrir að fyrst verði sjálfstýrðir bílar prófaðir á Íslandi með ökumanni sem er tilbúinn til að taka 

við stjórn bílsins miðað við núverandi lagaumhverfi. 

Neytendur 

Rannsakendur könnuðu viðhorf íslenskra neytenda til sjálfstýrðra bíla. Ákveðið var að gera eina 

netkönnun og eina könnun til eldri borgara. Skiptar skoðanir voru á sjálfstýrðum bílum og voru 

eldri borgarar með neikvæðari viðhorf til sjálfstýrðra bíla. Rannsakendur telja að nógu margir 

hafi verið líklegir til þess að nýta sér sjálfstýrða bíla til þess að markaður sé fyrir þá. Verulegur 



 

 

hluti þátttakenda, eða 95,1%, höfðu einhverjar áhyggjur þegar að það kom að sjálfstýrðum bílum. 

Rannsakendur telja að það þurfi að prófa sjálfstýrða bíla við íslenskar aðstæður til þess að sýna að 

þeir virki og að þeir séu öruggir. 

Fyrirtæki 

Rannsakendur tóku viðtöl við aðila í fyrirtækjum sem gætu orðið fyrir áhrifum af sjálfstýrðri 

bílatækni. Flest fyrirtæki sem rannsakendur töluðu við sáu fyrir sér að geta nýtt sjálfstýrða bíla í 

sínum rekstri. Aðili sem er að þróa sjálfstýrða bíla sem rannsakendur töluðu við hafði áhuga að 

koma með sjálfstýrða bíla til Íslands. Sjálfstýrðir bílar munu hafa talsverð áhrif á sum fyrirtæki. 

Hugbúnaður sjálfstýrðra bíla mun líklega geta keyrt á öruggari máta en venjulegur ökumaður og 

mun það draga úr slysum. Líklegt er að sjálfstýrðir leigubílar muni draga úr bílaeign. Þetta mun 

hafa verulegar breytingar í för með sér t.d. fyrir rekstur vátryggingarfélaga. Talið er að ábyrgð á 

slysum sjálfstýrðra bíla muni meira vera á ábyrgð framleiðanda og muni því draga úr viðskiptum 

vátryggingarfélaga. Minni bílaeign mun að sama leyti þýða færri bíla til að tryggja. 

Leigubílafyrirtæki standa illa gegn komu sjálfstýrðra bíla þar sem talið er að sjálfstýrðir leigubílar 

komi á undan sjálfstýrðum bílum í einkaeign. Hægt verður að panta sjálfstýrðan leigubíl í 

gegnum snjallsímaforrit í framtíðinni.  

Íslenskar veðuraðstæður 

Þróun sjálfstýrðra bíla hefur að miklu leyti verið í þægilegum veðurskilyrðum þar sem er ekki 

mikil hætta á t.d. mikilli snjókomu. Undanfarið hafa fyrirtæki byrjað að þróa sjálfstýrða bíla við 

erfiðari veðurskilyrði. Sérfræðingar sem rannsakendur töluðu við töldu að sjálfstýrðir bílar gætu 

komið til Íslands seinna en til landa með þægilegri veðurskilyrði. Þó eiga veðurskilyrðin ekki að 

vera nein sérstök hindrun.  

Niðurstaða 

Komist var að þeirri niðurstöðu að Ísland sé vel í stakk búið fyrir komu sjálfstýrðra bíla. Íslenskt 

löggjafarvald hefur ekki brugðist við þróuninni ennþá. Í öðrum löndum eru lög sem varða 

sjálfstýrða bíla ennþá á frumstigi og lúta aðallega að því að leyfa prófun á slíkum bílum. 

Rannsakendur telja að lagaumhverfið á Íslandi sé nægjanlegt fyrir prófanir ef sjálfstýrður bíll með 

stýri fær skráningu á Íslandi. Lög um skráningu bíla koma í gegnum Evrópska efnahagssvæðið 

þannig það ætti ekki að vera hindrun. Rannsakendur vilja hvetja stjórnvöld til þess að stofna 



 

 

starfshóp sem skoðar hverju þarf að breyta í lögum fyrir komu sjálfstýrðra bíla og hvað 

afleiðingar koma þeirra mun hafa. 
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1. Inngangur 

Ökutæki spila mikilvægan þátt í nútíma samfélagi. Á tímabilinu 1950 til 2015 hefur fjöldi 

fólksbíla á hverja 1000 íbúa aukist frá 42 í 717 (Hagstofa Íslands, e.d.). Samgöngur spila 

mikilvægt hlutverk í lífi fólks og í hagkerfinu. Skráðir sendibílar á Íslandi voru 24.508 í árslok 

2016. Vörubílar voru 11.064 (Hagstofa Íslands, 2017). Bílar hafa breytt heiminum, gert heiminn 

minni og aukið ferðafrelsi fólks. Nú stöndum við frammi fyrir tæknibreytingu sem mun umbylta 

bílaiðnaðinum. Fjórir þættir eru taldir liggja að baki byltingunni. Þeir eru fjölbreyttur flytjanleiki 

(e. diverse mobility), sjálfstýrðir bílar, netsamskipti bíla (e. connectivity) og rafmagnsbílar 

(McKinsey & Company, 2017). Í þessari rannsókn verður ekki farið yfir rafmagnsbíla en fjallað 

er að um samskipti bíla og breytingar í flytjanleika því það tengist sjálfstýrðum bílum að 

einhverju leyti. Aðallega verður þó fjallað um sjálfstýrða bíla sem eru skilgreindur í kafla 3.1.  

 Mörg fyrirtæki eru að þróa sjálfstýrða bílatækni. Þau fyrirtæki sem eru talin leiðtogar í því 

að þróa sjálfstýrða bíla eru General Motors (GM), Waymo, Daimler-Bosch, Volkswagen Group, 

Ford, Aptiv og Renault-Nissan bandalagið og BMW-Intel-FCA (Fiat Chrysler Automobiles) 

(Navigant Research, 2018). Bílar Waymo, undirfyrirtæki Google, eru búnir að keyra yfir 8 

milljón kílómetra með sjálfstýringu, frá árinu 2009. Hugbúnaður Waymo er einnig búinn að keyra 

yfir 4 milljarða kílómetra í tölvuhermum („On the Road“, e.d.). Waymo áætlar að byrja með 

sjálfstýrða leigubílaþjónustu á árinu 2018 í sérvöldum borgum (Shields, 2018). GM keypti 

sprotafyrirtæki sem var að þróa sjálfstýrða bíla. GM stofnaði deilibíla þjónustu (e. car-sharing 

service) og fjárfesti í akstursþjónustunni Lyft fyrir 500 milljón bandaríkjadala („Rules of the 

road“, 2018). Bílaframleiðendur hafa verið að fjárfesta í slíkum akstursþjónustum því það er talið 

að þær muni nýta sér sjálfstýrða bíla í stað bílstjóra í framtíðinni („From here to autonomy“, 

2018). GM hefur gefið út að þeir séu að vinna í sjálfstýrðum bíl sem eru ekki með stýri og stefni á 

að hann verði kominn í umferð árið 2019 (General Motors, 2018). Dan Ammann, forseti GM 

segir að stefnan sé að byrja með sjálfstýrða leigubílaþjónustu árið 2019 (Ammann, 2018). Ford 

fjárfesti um milljarð bandaríkjadali í sprotafyrirtæki sem var að þróa sjálfstýrða bílatækni. 

Akstursþjónustan Uber hefur gert samning við Volvo um að kaupa 24.000 bíla af tegundinni 

XC90 („Selling rides, not cars“, 2018). 

Grunntilgangur rannsóknarinnar er að komast að því hversu vel í stakk búið Ísland er fyrir 

sjálfstýrðu bílabyltinguna. Rannsakendur meta það sem svo að það séu fimm atriði sem þurfi að 

vera til staðar til þess að sjálfstýrðir bílar komi til Íslands: Fullnægjandi innviðir, viðbúnaður 

stjórnvalda, trú neytenda á tæknina, vilji fyrirtækja til að nota hana á Íslandi og að tæknin virki 
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við íslenskar veðuraðstæður. Í þessari ritgerð er skoðuð staða innviða á Íslandi og hvaða kröfur 

sjálfstýrðir bílar gera til þeirra. Leitast verður eftir því að skoða almennt ástand vega á Íslandi en 

þó verður mest einblínt á ástand vega sem Vegagerðin sér um. Í ritgerðinni er farið yfir stefnu 

stjórnvalda um sjálfstýrða bíla og þær lagalegu umbætur sem fylgja komu sjálfstýrðra bíla. 

Rannsakendur skoðuðu viðhorf neytenda til sjálfstýrðra bíla í tveim löndum þar sem verið er að 

þróa þá og tóku frumkönnun á skoðunum íslenskra neytenda gagnvart sjálfstýrðum bílum. Í 

ritgerðinni verður skoðað hvaða svið sjálfstýrðir bílar hafa mest áhrif á og farið verður yfir 

djúpviðtöl við aðila í fyrirtækjum sem tæknin getur nýst best eða haft mikil áhrif á. Einnig verður 

skoðað hvar tæknin er stödd með því að rýna í fræðigreinar, skýrslur og djúpviðtöl sem voru 

tekin við sérfræðinga.  

Í ritgerðinni er gengið út frá því að það þurfi fimm atriði sem fyrr er getið, til þess að sjálfstýrðir 

bílar komi til Íslands. Tilgátan sem rannsakendur setja upp er sú að Ísland sé ekki vel í stakk búið 

gagnvart komu sjálfstýrðra bíla. Það er vegna þess að stjórnvöld hafa ekki gert nægar ráðstafanir 

vegna komu sjálfstýrðra bíla. Hluti tilgátunnar felur í sér að íslensk fyrirtæki séu tilbúin í að nýta 

þróunina, íslenskir neytendur séu tilbúnir, sjálfstýrðir bílar þurfi ekki betri innviði en eru á Íslandi 

til að virka og að tæknin verði nógu góð til þess að ráða við íslenskar veðuraðstæður. Koma 

sjálfstýrðra bíla mun hins vegar tefjast vegna skort á stefnu og lagaumgjörð sem þarf fyrir 

sjálfstýrða bíla. Rannsakendur munu leitast við það að sanna eða afsanna þessa tilgátu. 
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2. Aðferðarfræði 

Við undirbúning rannsóknarinnar var lögð mikil vinna í heimildaöflun. Rannsakendur notuðu 

aðallega fræðilegar greinar og viðamiklar skýrslur frá t.d. KPMG, McKinsey og The Economist.1 

Einnig voru notaðar tímaritsgreinar og fréttagreinar. Sjálfstýrðir bílar eru nýtt fyrirbæri og 

upplýsingar því af skornum skammti. Sem dæmi má nefna kafla 3.1.5, þar sem lítið hafði verið 

ritað í skýrslum og fræðilegum greinum um hvernig sjálfstýrðir bílar takast á við mikla snjókomu 

en fyrir vikið notuðust rannsakendur við fréttagreinar. Almennt var þó nokkuð af fræðilegum 

greinum sem fjalla um viðfangsefnið, sem og skýrslum til þess að rita fræðilegan grunn 

ritgerðarinnar á hátt sem rannsakendur töldu fullnægjandi.  

Gerð var eigindleg rannsókn í formi djúpviðtala. Tekin voru viðtöl við fyrirtæki, opinberar 

stofnanir og sérfræðinga. Rætt var við eftirfarandi aðila; Peter Sorgengrei forstjóra Autonomous 

Mobility, Stefán Sigfús Stefánsson hjá Eimskip, Runólf Ólafsson hjá Félagi Íslenskra 

Bifreiðaeigenda (FÍB), Indriða Grétarsson og Ólaf Stefánsson hjá Heklu, Ólaf Kr. Guðmundsson 

fyrrv. varaformann FÍB, Þorstein R. Hermannson hjá Reykjavíkurborg, Þór Bínó hjá Reykjavík 

Excursions, Inga Þór Hermannson hjá Samskip, Valgerði B. Eggertsdóttur hjá 

Samgönguráðuneytinu, Kristínu Helgu Markúsdóttur, Gunnar Geir Gunnarsson og Kristófer 

Ágúst Kristófersson hjá Samgöngustofu, Þorleif Jónasson hjá Póst- og Fjarskiptastofnun, 

Jóhannes Rúnarsson hjá Strætó, Kristinn G. Bjarnason hjá Toyota, Garðar Þór Guðgeirsson 

framkvæmdarstjóra Tryggingamiðstöðvarinnar (TM), Vilhjálm Árnason alþingismann, Nikolai 

Jónasson og Valtý Þórisson hjá Vegagerðinni og Ágúst Mogensen hjá Vátryggingarfélagi Íslands 

(VÍS). Koma sjálfstýrðra bíla snertir á marga fleti og því nauðsynlegt að taka viðtal við 

fjölbreyttan hóp til þess að fá sem skýrustu mynd af stöðu tækninnar, hvort sjálfstýrðir bílar komi 

á íslenskan markað, hvað þarf til þess að þeir komi og hvaða áhrif það myndi hafa í för með sér. 

Einnig var framkvæmd megindleg rannsókn. Gerðar voru tvær kannanir. Ein þeirra var 

netkönnun með spurningalista sem samanstóð af sautján spurningum fyrir neytendur til þess að 

kanna hvar þeir stæðu varðandi sjálfstýrðra bíla og komu þeirra til Íslands. Hin var framkvæmd 

með sérstökum spurningalista sem samanstóð af níu spurningum. Hún var lögð fyrir eldri 

borgara. Upplýsingar úr fræðilegum grundvelli rannsóknarinnar, megindlegri rannsókn og 

                                                 
1 The Economist birti skýrslu um sjálfstýrða bíla í tímaritinu sínu. Rannsakendur ákváðu að skrá skýrlsuna sem 

tímaritsgrein og eftir kaflaheitum. Kaflaheitin eru: „reinventing wheels“, „rules of the road“, „a different world“, „the 

new autopia“, „selling rides, not cars“ og „from here to autonomy“. 
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eigindlegri rannsókn voru teknar saman í umræðum. Síðan voru þær upplýsingar notaðar til þess 

að komast að niðurstöðum. 

  



5 

 

3. Grundvöllur 

3.1 Hvar er tæknin stödd 

3.1.1 Sjálfstýrður bíll 

Sjálfstýrður bíll er ökutæki sem er fært um að skynja umhverfi sitt og keyra án inngrips 

manneskju í stjórnun þess. Sjálfstýrðir bílar hafa ýmsa skynjara og staðsetningargögn sem eru 

innbyggð í bílanna. Bílarnir skynja umhverfið með háþróuðum skynjurum, myndavélum og 

staðsetningargögnum. Hugbúnaður með inntak frá skynjurum er fær um að greina vegi, skilti, 

gangandi vegfarendur og aðra bíla í umhverfinu á meðan sjálfstýrði bíllinn er á ferð (Jain, Behl, 

Saraswat og Faujdar, 2017). Algengasta nálgunin er sú að sjálfstýrður bíll sér heiminn í gegnum 

samblöndu af myndavélum, ratsjá (e. radar) og Light, Detection and Ranging (LiDAR). LiDAR 

er tækni sem er lík ratsjáatækni, þar sem ósýnilegir púlsar af ljósi eru notaðir til að búa til hágæða 

þrívíddar kort af umhverfinu („From here to autonomy“, 2018). Sjálfstýrður bíll þarf að leysa þrjú 

vandamál: skynjun (átta sig á því hvað er í gangi í kringum hann), spá (ákvarða hvað muni gerast 

næst) og akstursstefna (taka rétta ákvörðun). Sebastian Thrun sem leiddi sjálfstýrða bíla verkefni 

Google (sem varð síðar að fyrirtækinu Waymo) árið 2009 segir að akstursstefnan sé bara 10% af 

vandamálinu, skynjun og spá eru erfiðu hlutirnir. Hann segir að erfiðast sé fyrir sjálfstýrða bíla að 

þekkja sjaldséða hluti eins og rusl á veginum og plastpoka sem fýkur um veginn. Upprunalega gat 

sjálfstýrður bíll Google ekki séð muninn á plastpoka og barni á ferð. Í dag nota bílarnir marga 

skynja til þess að komast að því hvort að hlutur á veginum sé í föstu formi eður ei („Reinventing 

wheels“, 2018). 

 Á seinustu árum hefur orðið gríðarleg þróun í sjálfstýrðum bílum og mörg fyrirtæki sem 

taka þátt í þróuninni. Ein ástæða fyrir því er framþróun í tölvusýn (e. computer vision) og 

vélnámi (e. machine learning) („Reinventing wheels“, 2018). Í skýrslu frá 2017 sem fjallar um 

gervigreind nefndi fyrirtækið McKinsey fimm lykilsvið í þróun gervigreindar. Þau voru 

vélfærafræði (e. robotics) og sjálfstýrðir bílar, tölvusýn, tungumál, sýndarfulltrúar (e. virtual 

agent). Djúpnám er tækni sem er kjarninn í stórum part þeirrar þróunar sem hefur orðið á mörgum 

sviðum gervigreindar (McKinsey & Company, 2017). Djúpnám hefur m.a. verið nýtt í 

sjálfstýrðum bílum til þess að koma auga á vegfarendur í rauntíma (Angelova, Krizhevsky, 

Vanhoucke, Ogale og Ferguson, 2015). Með djúpnámi er hægt að uppgötva flókin mynstur í 

stórum gagnasöfnum (LeCun, Bengio og Hinton, 2015). Sacha Arnoud hjá Waymo segir að 

djúpnám hafi áhrif á kortlagningu, staðgreiningu (e. localization), skilning (e. perception), spá um 

hegðun annarra, áætlun um hreyfingu (e. motion planning), vélfærafræði (e. robotics) og 
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eftirlíkingu (e. simulation). Arnoud segir að bílanir þeirra séu að mörgu leyti eins og vélmenni 

(Arnoud, 2018). Önnur ástæða fyrir þróuninni í sjálfstýrðum bílum er að þeir sem eru í 

tækniiðnaðinum allt frá þeim sem framleiða örflögur, til þeirra sem eru í hugbúnaðarþróun, sjá 

tækifæri í nýjum markaði sem kemur með sjálfstýrðum bílum. Sebastian Thrun segir að vinsældir 

akstursþjónustu eins og Uber og Lyft hafi breytt viðhorfum fólks í bílaiðnaðinum („Reinventing 

wheels“, 2018). Önnur ástæða er að lagaumhverfi í sumum ríkjum Bandaríkjanna hefur verið 

breytt til að gera þróun sjálfstýrðra bíla auðveldari (McKinsey & Company, 2016).  

3.1.2 Mismunandi stig sjálfstýringar 

Í umræðunni um sjálfstýrða bíla er oft talað um 5 stig sjálfstýringar (6 ef stigið þar sem engin 

sjálfstýring er til staðar er talið með) og ökutæki eru flokkuð eftir því á hvaða stigi þau eru. Þessi 

mismunandi stig voru skilgreind og gefin út af Society of Automotive Engineers (SAE) árið 

2014. Stigin eru frá núllta stigi uppí fimmta stig. Núllta stig sjálfstýringar er þegar að engin 

sjálfstýring á sér stað og bílstjóri sér alfarið um að keyra. Fyrsta stigið er aðstoð við ökumanninn, 

þar sem ökumaðurinn stjórnar ökutækinu en ökutækið býr yfir ýmsum þáttum sem aðstoða 

ökumanninn. Dæmi um fyrsta stigið væri aðlögunarhæfur skriðstillir (e. adaptive cruise control) 

þar sem bíllinn heldur hraða sem ökumaðurinn stillir þangað til að hann nálgast annan bíl sem er 

fyrir framan. Annað stigið er þannig að bíllinn getur ákveðið hraðann og stýrt í sumum aðstæðum 

en ábyrgðin, það að fylgjast með umhverfinu er í höndum ökumannsins. Á þriðja stigi getur 

bíllinn keyrt sjálfur í sumum aðstæðum og ökumaður þarf ekki að hafa áhyggjur af því að fylgjast 

með umhverfinu eins og á öðru stigi. Ökutækið getur þó beðið ökumanninn að taka við og býst 

við því að hann taki stjórn á ökutækinu með stuttum fyrirvara. Á fjórða stigi þá sér bíllinn alfarið 

um að keyra við vissar aðstæður t.d. innan höfuðborgarsvæðisins. Ökumaður þarf ekki að fylgjast 

með né þarf hann að taka við, þó að ökutækið biðji hann um það. Á fimmta stigi sér ökutækið 

alfarið um keyrslu í öllum aðstæðum sem manneskja ætti að geta keyrt í („Automated Vehicles 

for Safety“, 2017; SAE International, 2014). Stórt skref er frá þriðja stigi til fjórða stigs og talið 

að það gæti liðið talsverður tími þar til fjórða stigið kemur (McKinsey & Company, 2016). Uber, 

Waymo og aðrir eru að reyna sleppa hinum stigunum og ætla sér að byrja strax í fjórða stigi 

(„From here to autonomy“, 2018). 

3.1.3 Manneskjumiðuð sjálfstýring og algjör sjálfstýring 

Algengt er að heyra talað um stigin fimm þegar rætt er um sjálfstýrða bíla og mikilvægt er fyrir 

lesanda að vita hver stigin eru. Rannsakendur munu hins vegar flokka sjálfstýrða bíla á annan 

máta í þessari ritgerðar. Lex Fridman, sem vinnur við rannsóknarstörf við MIT (Massachusetts 
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Institute of Technology), segir að stigin fimm séu gagnleg þegar kemur að því að opna umræðuna 

og við það að mynda stefnu, en aðstoði ekki við að þróa tæknina. Fridman notar í staðinn tvo 

flokka fyrir sjálfstýrða bíla. Flokkarnir eru manneskjumiðuð sjálfstýring (e. human-centered 

autonomy) og algjör sjálfstýring (e. full autonomy) (Lex Fridman, 2018). 

 Skilgreiningin hans á manneskjumiðaðri sjálfstýringu er að gervigreindin (sjálfstýrða 

ökutækið) ber ekki ábyrgð. Mikilvægir þættir til að hafa í huga með manneskjumiðaða 

sjálfstýringu er m.a. í hvaða aðstæðum er hún til staðar og hversu langan tíma hefur bílstjóri til 

þess að taka yfir stjórn bílsins. Skilgreining hans á algjörri sjálfstýringu er, að gervigreindin 

(sjálfstýrða ökutækið) ber algjörlega ábyrgð á akstrinum.. Bíllinn má biðja manneskjuna um hjálp 

en það er ekki víst að hann fái ósk sína uppfyllta. Einnig þarf ökutæki í þeim flokki ekki endilega 

að skila manneskjunni á réttan áfangastað. Ef eitthvað kemur uppá þá getur ökutækið skilað 

manneskjunni á öruggan stað. Stig 1, 2 og 3 falla undir fyrri flokkinn á meðan stig 4 og 5 falla 

undir seinni flokkinn (Lex Fridman, 2018). Rannsóknir benda til þess að manneskjumiðuð 

sjálfstýring gæti valdið því að notendur treysti tækninni of mikið og fylgist fyrir vikið ekki jafn 

grannt með (Banks, Eriksson, O’Donoghue og Stanton, 2018). Fridman segir frá útfærslu sem 

inniheldur myndavél sem beinist að ökumanninum. Upplýsingar úr henni eru notaðar til þess að 

ganga úr skugga um að ökumaðurinn sé að fylgjast með (Lex Fridman, 2018). 

 Í þessari ritgerð verður notast við skilgreininguna á algjörri sjálfstýringu, þegar talað er 

um sjálfstýrðan bíl/ökutæki nema annað sé sérstaklega tekið fram. Samkvæmt greiningu 

McKinsey þá kemur truflun á háu stigi mögulegri atburðarás af stað (e. high-disruption scenario) 

þar sem 15% nýrra bíla seldir árið 2030 verða með algjöri sjálfstýringu og um 50% verða með að 

minnsta kosti þriðja stigs sjálfstýringu (manneskju miðaðri sjálfstýringu). Í atburðarás með 

truflun á lágu stigi (e. low-disruption scenario) þá verða um 5-10% bíla með algjöra sjálfstýringu 

árið 2040 og um 30% bíla verða með að minnsta kosti þriðja stigs sjálfstýringu (McKinsey & 

Company, 2016).  

3.1.4 Mismunandi tækni sjálfstýringar 

Eitt af því erfiða við sjálfstýrða bíla er að láta þá skynja umhverfið í kringum sig. Þrjár tæknilegar 

lausnir eru almennt notaðar; myndavél fram yfir ratsjá (e. camera over radar), ratsjá fram yfir 

myndavél (e. radar over camera) og blandaða nálguninn (e. the hybrid approach). Myndavél fram 

yfir ratsjá notar aðallega upplýsingar frá myndavél og notar ratsjá til aðstoðar. Ratsjá fram yfir 

myndavél notar aðallega upplýsingar frá ratsjá og notar myndavélar til að aðstoða við það að 
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skynja heiminn. Blönduð nálgun nýtir sér LiDAR skanna, ratsjá og myndavélar (Heineke, 

Kampshoff, Mkrtchyan og Shao, 2017).  

Lex Fridman fjallar um styrkleika og veikleika LiDAR, myndavéla, ratsjá og 

úthljóðsbylgjur (e. ultrasonic). Úthljóðsbylgjuskanni er ódýrastur af skönnunum. Mjög góður að 

meta nálægð hluta, mjög fyrirferðarlítill og virkar mjög vel óháð veðri og birtustigi. 

Úthljóðsbylgjur (e. ultrasonic) eru hins vegar með mjög lélegt færi (e. range), gerir ekki 

greinarmun á litum og mótsetningu lita (e. contrast of colors) og skynjar ekki hraða né 

litasamsetningu. Ratsjár eru mjög ódýrar, mjög fyrirferðalitlar, mjög góðar að skynja hraða, meta 

nálægð hluta vel, eru með gott færi og virka mjög vel óháð veðuraðstæðum og birtustigi. Ratsjár 

gera ekki greinarmun á litum og mótsetningu þeirra. Upplausn ratjsá er ágæt. Myndavélar eru 

mjög ódýrar, mjög fyrirferðalitlar, með mjög gott færi, mjög mikla upplausn, gera mjög góðan 

greinarmun á litum og mótsetningu og virka vel í birtu (þó getur mikil birta haft slæm áhrif). 

Myndavélar virka þó illa í snjó, rigningu og þoku. Myndavélar eru lélegar að meta nálægð hluta. 

Þær virka mjög illa í myrkri og eru lélegar í að skynja hraða. LiDAR skannar eru með gott færi, 

góða upplausn, mjög góðir óháð birtu og skynja hraða vel. LiDAR skannar eru mjög 

fyrirferðamiklir, mjög dýrir, skynja ekki lit og mótsetningu þeirra og eru slakir að meta nálægð 

hluta. Fridman telur að samblanda úthljóðsbylgna, ratsjár og myndavéla gæti virkað vel þar sem 

styrkleikar þeirra styðja vel við hvort annað. Hann segir einnig að samblanda þessara þriggja geti 

gert jafn vel og LiDAR. Hann spáir ekki fyrir um hvort myndavélanálgunin eða LiDAR muni 

vinna, en segir að greind (e. annotated) gögn sem myndavélar vinna með, vaxi á veldishraða og 

djúpnáms reiknirit sem myndavélatækninn nýtir séu að verða betri. Hann segir að LiDAR tæknin 

geti unnið ef færið verður betra og ef tæknin verður ódýrari (Lex Fridman, 2018). Flestir sem eru 

að þróa tæknina nota blönduðu nálgunina („From here to autonomy“, 2018).  

 Ford og kínverska leitarvélin Baidu hafa fjárfest um 150 milljónum bandaríkjadala síðan 

2016 í LiDAR tækni sem er í eigu Velodyne. Þessi fjárfesting hefur gert Velodyne kleift að gera 

LiDAR ódýrara í framleiðslu og mun aðgengilegra en áður. Fyrir þessa 150 milljóna 

bandaríkjadala fjárfestingu kostaði LiDAR um 80.000 bandaríkjadali. En eftir þessa þróun kostar 

nýjasta LiDAR kerfið um 8.000 bandaríkjadali, sem er núna í prófun á sjálfstýrðum frumgerðum. 

Markmið Velodyne er að ná verði LiDAR niður í 100 bandaríkjadala á þessu ári (KPMG, 2017). 

 Elon Musk, forstjóri Tesla sagði að hann haldi að mögulegt sé að ná algjörri sjálfstýringu 

með þeim vélbúnaði sem nýr Tesla bíll er útbúinn í dag (Musk, 2017). Ástæðan fyrir því að Tesla 

getur verið útbúin tækni sem þeir telja að sé næg til að ná algjörri sjálfstýringu, er vegna þess að 
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bíllinn notar ekki LiDAR. Bílar Tesla nota radar, ultrasonic og myndavélar til þess að skynja 

umhverfið í kringum sig. Autopilot kerfi Tesla fellur undir manneskjumiðað sjálfstýringarkerfi 

(„Autopilot“, e.d.). Musk spáði því að í árslok 2017 myndi Tesla bíll geta ekið frá bílastæði í Los 

Angeles til bílastæðis í New York, án þess að það þyrfti að snerta stýrið. Þeirri ferð var þó frestað 

þangað til um mitt ár 2018 (Thompson, 2018). Autopilot hjá Tesla leyfir þeim að safna gríðarlega 

mikið af gögnum sem hægt er að nýta í djúpnám. Sex mánuðum eftir útgáfu Autopilot voru 

eigendur Tesla bifreiða með Autopilot tækni í búnir að keyra samtals yfir 75 milljón kílómetra 

(KPMG, 2017). Í þessari ritgerð verður unnið með þá forsendu að sjálfstýrðir bílar séu með 

LiDAR skanna nema annað sé tekið fram þar sem flest fyrirtæki eru að þróa sjálfstýrða bíla með 

blönduðu nálguninni. 

3.1.5 Sjálfstýrðir bílar og veður  

Á Íslandi er veðurfarið fjölbreytt. Árið 2017 voru 59 alhvítir dagar í Reykjavík. Meðalfjöldi 

alhvítra daga í Reykjavík á árunum 1971 til 2000 voru 58 dagar. Úrkoma mældist meiri en 1mm 

157 daga ársins 2017 („Tíðarfar ársins 2017“, 2018). Ef sjálfstýrðir bílar eiga eftir að virka á 

Íslandi á áreiðanlegan hátt þá þurfa þeir að geta ráðið við fjölbreytt veðurskilyrði. Uber hefur m.a. 

prófað bílana sína í Pittsburgh („Reinventing wheels“, 2018). Pittsburgh býður upp á fjölbreytt 

veður. Árið 2017 var þrumuveður á 55 dögum, þung rigning á 31 dögum, létt rigning á 168 

dögum, þung snjókoma á 4 dögum og létt snjókoma á 57 dögum. Rigning mældist 2,54 mm eða 

meiri 163 daga ársins (Viðauki C). Carl Wellington verkfræðingur hjá Uber segir að snjór sé 

mjög áhugavert vandamál fyrir sjálfstýrða bíla. Leysir frá LiDAR skanna getur hitt snjókorn án 

þess að gera greinarmun á snjókorni og þyngri hlut (Hook, 2017). LiDAR kerfi þurfa að vera 

vandlega stillt til þess að þau hundsi snjókomu („From here to autonomy“, 2018). Sjálfstýrðir 

bílar Uber gera vel í miðlungssnjókomu en eiga ennþá erfitt með þunga snjókomu (Hook, 2017). 

Bílar Waymo (sem hét áður Google Self-Driving Car Project) vinna með mjög nákvæmt 

háupplausna kort þar sem búið er að skanna umhverfið áður. Ef tekið er eftir einhverjum 

breytingum þá sendir bíllinn það rafrænt til Waymo og Waymo uppfærir kortið og sendir til 

annarra bíla (Google Self-Driving Car Project, 2016).  

 Slík kort eru ekki jafn nákvæm þegar snjór er búinn að safnast á vegum. Karl Iagnemma, 

forstjóri Nutonomy, fyrirtæki sem er að þróa hugbúnað fyrir sjálfstýrða leigubíla, segir að 

snjókoman breyti umhverfinu og það gerir bílunum erfitt fyrir. Þó geta sjálfstýrðir bílar séð hluti 

sem manneskjur geta ekki séð í gegnum ratsjá (Hook, 2017). Gallinn við ratsjá er þó að hún er 

með of lága upplausn til þess að það sé hægt að keyra eftir henni einni og sér. Ef snjór fellur á 
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skilti með þeim afleiðingum að hann hylur skiltið þá getur myndavél sjálfstýrðs bíls ekki séð 

hvað stendur á því. Ford býr til nákvæm kort sem inniheldur upplýsingar um staðsetningu 

vegaskilta. Bíllinn þeirra þarf heldur ekki að sjá vegalínur og getur keyrt á snjóþöktum vegum. 

Skannar bílsins geta borið saman hvar hann er miðað við kortið. Bíllinn getur staðsett sig á 

kortinu með nákvæmni á innan við sentímetra (Davies, 2016). Waymo ætlar að prófa bílana sína 

við mismunandi veðurskilyrði samkvæmt Sacha Arnoud sem er yfir verkfræðideild (e. director of 

Engineering) hjá Waymo (Arnoud, 2018). Waymo hefur hingað til ekki verið að prófa bílana í 

snjókomu en eru nú byrjaðir að prófa við snjóaðstæður í Michigan (Ohnsman, 2018). Chris 

Urmson einn stofnandi Aurora telur að fyrst þurfi að láta sjálfstýrða bíla virka í góðu veðri. Eftir 

það er þróunin stigvaxandi („From here to autonomy“, 2018).  

3.2 Hvaða svið snertir koma sjálfstýrðra bíla 

Koma sjálfstýrðra bíla snertir mörg svið. Það er erfitt að setja reglur um nýja og flókna tækni. 

Löggjafar þurfa að takast á við þá áskorun að passa að sjálfstýrðir bílar séu öruggir án þess að 

koma í veg fyrir nýsköpun („Rules of the road“, 2018). Í kafla 3.3 er skoðað hvernig löggjafar 

annarra landa hafa verið að nálgast sjálfstýrða bíla. Einnig er skoðað álit erlendra sérfræðinga á 

hvaða besta nálgunin sé fyrir löggjafa og framkvæmdarvald að taka. Í skýrslu KPMG er máluð 

svört mynd af framtíð fyrirtækja sem standa í vátryggingastarfsemi og eru þau hvött til þess að 

endurskoða viðskiptastefnuna sína (KPMG, 2017). Áhrif sjálfstýrðra bíla á tryggingarmarkaðinn 

eru skoðuð í kafla 3.4.  

Fyrst munu sjálfstýrðir leigubílar koma og svo seinna munu sjálfstýrðir fólksbílar verða til 

sölu. Leigubílstjórar, vörubílstjórar og sendibílstjórar standa mest ógn af sjálfstýrðum bílum 

(„Selling rides, not cars“, 2018). Sjálfstýrðir leigubílar munu ekki þurfa að greiða laun 

leigubílstjóra þannig að sjálfstýrður leigubíll mun geta boðið ferðir fyrir minni kostnað. Fjallað er 

um sjálfstýrða bíla í stað atvinnubílstjóra í kafla 3.5. Sjálfstýrðir bílar búa til mikið af gögnum og 

það er mikilvægt að ákvarða hver stjórnar þeim gögnum og hver hefur aðgang að þeim (KPMG, 

2017). Rætt er nánar um gögn í kafla 3.6. Einnig munu sjálfstýrðir bílar hafa gríðarleg áhrif á 

bílaframleiðslu og munu fleiri fyrirtæki koma að framleiðslu bíla (McKinsey & Company, 2016). 

Nútíma borgir voru skipulagðar með einkabíla í hug. Koma sjálfstýrða bíla þýðir að það þarf að 

endurhugsa nútíma borgir og úthverfi þeirra með sjálfstýrða bíla í huga („The new autopia“, 

2018). Rætt er áhrif sjálfstýrðra bíla á borgarskipulag í kafla 3.7. Mikilvægt er að neytendur séu 

tilbúnir að nýta sér tæknina. Við skoðum viðhorf neytenda í Þýskalandi og Bandaríkjunum í kafla 

3.10. Sjálfstýrðir bílar munu einnig hafa áhrif á bílaverkstæði og þá sem selja hluti í bíla ef gefið 
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er að þeir dragi úr slysum. Einnig mun dragast úr viðskiptum bílaumboða ef samdráttur verður í 

bílaeign vegna komu sjálfstýrðra leigubíla („Selling rides, not cars“, 2018). 

3.3 Lagalegar kröfur til sjálfstýrðra bíla 

Í mörgum þróaðri ríkjum eru yfirvöld byrjuð að bregðast við sjálfstýrðu bílabyltingunni. Í 

Bandaríkjunum höfðu 23 ríki lagt fram frumvörp sem vörðuðu prófun sjálfstýrðra bíla árið 2016. 

Fimm ríki höfðu samþykkt frumvörpin. Chris Urmson sem var yfir þróuninni hjá Waymo, hefur 

gagnrýnt að þó lögin hefðu verið sett til þess að hjálpa þróuninni, þá skortir almennar 

skilgreiningar eins og hvers er vænst af framleiðendum sjálfstýrðra bíla og hvaða nálgun er höfð 

við að gefa framleiðendum leyfi til þess að prófa sjálfstýrða bíla. Einnig hafði hann áhyggjur af 

því að það gæti orðið skortur á samrýmingu á milli ríkja í Bandaríkjunum ef hvert ríki fer sínar 

eigin leiðir í þessum málum (Barlas, 2016). Árið 2018, eftir að hann var farinn frá Waymo og 

búinn að stofna Aurora, sagði Urmson að honum hafi fundist löggjafarvaldið í Bandaríkjunum 

hafa nálgast málið rétt með því að setja ekki of strangar reglur sem gætu skaðað iðnaðinn og 

sagði að það væri óþarfi að setja reglugerðir áður en það væri komið eitthvað sem væri hægt setja 

reglur um. Í Singapúr hafa verið útbúin ákveðin próf sem sjálfstýrðir bílar þurfa að standast áður 

en þeim er hleypt á vegina. Slíkar prófanir tryggja ekki öryggi en setja lágmarksstaðall sem 

sjálfstýrðir bílar þurfa að standast. Svipað hefur verið gert í borginni Boston í Bandaríkjunum. 

Annars staðar leyfa stjórnvöld sjálfstýrðum bílum að aka í takmörkuðu magni á almennum vegum 

en vilja sjá betri sönnun fyrir því að bílarnir séu öruggir áður en gefið er leyfi fyrir meiru („Rules 

of the road“, 2018).  

 Þýskaland hefur sett lög sem heimilar bifreið að keyra án aðkomu ökumanns en aðeins ef 

ökumaður er tilbúinn að taka við, þ.e.a.s. ekki er leyfilegt að vera með sjálfstýrðan bíl sem er með 

engum ökumanni. Ökumaðurinn þarf að vera með athygli við veginn og vera tilbúinn í að taka 

við ef eitthvað kemur uppá (Wolfers, Ellrott og Trittmann, 2017). Þetta gerir það að verkum að 

bílstjórinn ber enn ábyrgð þó að það sé kveikt á sjálfstýringu (Burianski og Theissen, 2017). 

Hilgendorf, lagasérfræðingur í Þýskalandi telur að Kína gæti tekið upp hluta af lögum Þýskalands 

sem snúa að sjálfstýrðum bílum („China may adopt some of Germany’s law on self-driving cars“, 

2018).  

 Í Bretlandi er löggjöf um sjálfstýrða bíla og rafmagnsbíla í samþykktarferli. Þau hafa 

verið rædd í neðri deildinni en eru á þeim tíma sem ritgerðin er skrifuð á nefndarstigi í 

lávarðadeildinni. Útgáfan af frumvarpinu þegar þessi ritgerð er rituð kveður á um að ríkið þurfi 

að hafa lista yfir alla sjálfstýrða bíla sem eru taldir færir um að keyra sjálfir í a.m.k. sumum 
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aðstæðum. Lögin kveða ennfremur á um að ef sjálfstýrður bíll veldur slysi þar sem bíllinn sér um 

akstur þá eiga tryggingar eiganda bílsins að greiða kostnaðinn. Ef bíllinn er ekki tryggður þá 

greiðir eigandi bílsins kostnaðinn (Automated and Electric Vehicles Bill nr. 19/2017). Í byrjun árs 

2016 viðurkenndi bandaríska stofnunin NHTSA (National Traffic Safety Administration) að hægt 

væri að skilgreina hugbúnað sjálfstýrðs bíls sem bílstjóra. Þetta gerði það að verkum að hægt var 

að gera framleiðandann skaðabótaskyldan fyrir slysakostnaði af völdum sjálfstýrðs bíls 

(Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 2017). Sjálfstýrðir bílar búa til mikið af gögnum og 

búist er við því að samskipti á milli ökutækja muni aukast með sjálfstýrðum bílum. Búist er við 

lögum í bandaríkjunum sem lúta að samskiptum milli ökutækja um árið 2020 (McKinsey & 

Company, 2016). Lögin gætu skyldað alla nýja bíla að vera útbúna búnaði sem leyfir bílum að 

tala saman („U.S. DOT advances deployment of Connected Vehicle Technology to prevent 

hundreds of thousands of crashes“, 2016).  

Umferðarlög á Íslandi gera ráð fyrir því að ökumaður stýri vélknúnu ökutæki og ná 

þannig ekki til sjálfstýrðra bifreiða, farið er yfir það í IV. og VII. kafla laganna. Samkvæmt 88. 

og 90. gr. umferðalaga ber skráður eða skráningarskyldur eigandi vélknúins ökutækis ábyrgð á 

því tjóni sem það veldur nema tækið sé notað í heimildarleysi þá færist ábyrgðin yfir á ökumann. 

Samkvæmt 91. gr. umferðarlaga er skylt að kaupa ábyrgðartryggingu fyrir ökutæki hjá 

vátryggingafélagi og er eigandi eða varanlegur umráðmaður ökutækisins ábyrgur fyrir því að 

trygging sé keypt sbr. 93. gr. laganna. Gera má ráð fyrir að ef sjálfstýrðir bílar verði leyfðir muni 

ábyrgð á tjónum hvíla á eiganda ökutækisins eins og umferðarlög gera nú ráð fyrir (Umferðalög 

nr. 50/1987).  

Um ábyrgð framleiðenda og dreifingaraðila vegna ágalla á söluhlut gilda nú lög um 

skaðsemisábyrgð nr. 25/1991. Í 5. gr. laganna telst vara haldin ágalla þegar hún er ekki svo örugg 

sem með réttu mátti vænta eftir öllum aðstæðum. Við mat á þessu er einkum horft til þess hvernig 

vara var boðin og kynnt, notkun sem með sanngirni mátti gera ráð fyrir og hvenær vöru var dreift. 

Ef tjónþoli getur sannaða að ágalli á bifreið hafi orsakað tjóni er unnt að sækja bætur á hendur 

framleiðandanum sbr. 6. gr. laganna (Lög um skaðsemisábyrgð nr. 25/1991). Á þessar lagareglur 

myndi reyna á með tilkomu sjálfstýrðra bíla. Þar mun skipta máli hvaða lýsingar framleiðandi 

gefur um eiginleika bílanna en gera má ráð fyrir að gengið sé út frá því sjálfstýrðir bíla muni 

almennt ekki valda tjóni nema við sérstakar aðstæður. Líklegt er að sjálfstýrðir bíla verði ekki 

leyfðir nema talið verði að þeir séu taldir mjög öruggir í umferðinni. Þá er líklegt að 

framleiðendur sjálfstýrðra bíla muni í auknu mæli taka á sig ábyrgð á því að sjálfstýrð bifreið 
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muni aka án þess að valda tjónshættu. Ef bifreiðaframleiðandi lýsir því yfir að sjálfstýrð bifreið 

hafi einhverja eiginleika t.d. að geta ekið án ökumanns í umferðinni þá muni framleiðandinn bera 

ábyrgð á tjóni sem bíllinn veldur ef það er rakið til þess að bíllinn sé haldinn ágalla að þessu leiti. 

 Varðandi hvenær bílar bílaframleiðenda fá leyfi fyrir því að keyra án ökumanns þá líkir 

Marten Levenstam, sem er yfir vörustefnu Volvo, ferlinu við það að búa til nýtt lyf. Það þarf að 

sýna í tilraunastofu að lyfið virki og svo geturðu prófað það við klínískar rannsóknir sem sýna að 

það sé öruggt og gagnlegt og svo er beðið um samþykki frá þeim sem setja reglunar. Levenstam 

segir að sjálfstýrðir bílar séu nú á klíníska rannsóknar stiginu. Hann heldur því fram að á 

endanum þurfi að gefa út reglugerð sem leyfir bíla með algjöra sjálfstýringu en hann telur að fyrst 

muni leyfi vera veitt til flota af sjálfstýrðum leigubílum. Takao Asami sem vinnur fyrir bandalag 

Renault, Nissan og Mitsubishi bendir á það að lyf og flugiðnaðurinn eru með alþjóðlegar (eða 

a.m.k. svæðisbundnar) reglugerðir en ekkert slíkt er til fyrir sjálfstýrða bíla og þess vegna sé best 

að halda reglugerðum einföldum að svo stöddu („Rules of the road“, 2018).  

 Í siðfræðinni er til siðfræðivandamál sem kallast stjórnlausa vagns vandamálið (e. the 

trolley problem). Vandamálið lýsir sér þannig að manneskja er beðin um að setja sig í þau spor að 

hún sjái stjórnlausan vagn stefna beint á fimm manneskjur (fjöldi manneskja er breytilegur) sem 

eru bundnar við teina. Manneskjan, sem sér vagninn nálgast fólkið sem er bundið, getur ýtt á 

takka og þannig breytt stefnu vagnsins með þeim afleiðingum að vagninn fari frekar á teina þar 

sem aðeins ein manneskja liggur bundin. Manneskja er sett í þá stöðu að taka ákvörðun um að 

fórna einni manneskju fyrir fimm aðrar manneskjur (Rachels, 1997). Í rannsóknum hefur komið í 

ljós að um 90% fólks myndi ýta á takkann þegar þessar aðstæðurnar eru settar upp í 

sýndarveruleika (Navarrete, Mcdonald, Mott og Asher, 2011). Það eru til nokkrar útfærslur á 

þessu sama vandamáli, til dæmis að setja það þannig upp að manneskjan þurfi að ýta annarri 

þyngri manneskju fram af brú og á teinana til þess að stöðva vagninn. Þannig bjargar hún fimm 

manneskjum með því að fórna manneskjunni sem var á brúnni. Slík uppsetning á vandamálinu 

gerir það ólíklegra að fólk sé tilbúið að fórna einni manneskju fyrir fimm manneskjur (Rachels, 

1997). Í sjálfstýrðum bílum gætu vandmál lík ofangreindum dæmum um stjórnlausa vagninn 

komið upp. Þó að talið sé að sjálfstýrðir bílar verði öruggari en manneskjur þá er stundum ekki 

hægt að koma í veg fyrir slys. Það eru ýmsar aðstæður sem geta komið upp þar sem sjálfstýrður 

bíll getur ekki gert annað en keyrt á manneskju eða skaðað eignir (Sio, 2017). Þó er ýmislegt ólíkt 

með stjórnlausa vagns dæminu og siðferðisvandamálum sem tengjast sjálfstýrðum bílum. Í 

stjórnlausa vagns vandamálinu er bara ein manneskja sem ákveður hvað þarf að gera og hún þarf 
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að bregðast hratt við. Í sjálfstýrðum bílum eru ansi margir sem koma að hönnun þeirra og þar 

væri hægt að ákveða lausn á slíku vandamáli fyrirfram (Nyholm og Smids, 2016).  

3.4 Áhrif komu sjálfstýrða bíla á vátryggingastarfsemi 

Í árslok 2016 voru fólksbílar, hópbílar, vörubílar og sendibílar á Íslandi samtals 278.924 talsins 

(Hagstofa Íslands, 2017). Í íslenskum lögum er kveðið á um lögboðna ökutækjatryggingu sem 

tekur annars vegar til ábyrgðartryggingar eiganda og slysatryggingu ökumanns (Umferðalög nr. 

50/1987). Greinilegt er að íslensk vátryggingafélög sem bjóða uppá bílatryggingar hafa töluverða 

hagsmuni af bílatryggingum.  

Um 1,26 milljón manna deyja á hverju ári vegna umferðaslysa um allan heim. Næst 

algengasta dánarorsök fólks á aldrinum 15-29 ára, á heimsvísu er umferðarslys (Kapp, 2003). 

Sjálfstýrðir bílar geta brugðist við og bremsað á undir millísekúndu á meðan að það tekur um 

sekúndu fyrir manneskju að gera slíkt hið sama. Amnon Shashua hjá Mobileye, fyrirtæki sem er 

að þróa sjálfstýrða bílatækni, segir að það sé raunhæft að miða við það að sjálfstýrður bíll verði 

þúsund sinnum öruggari en venjulegur ökumaður („A different world“, 2018). Fjöldi banaslysa á 

Íslandi var 119 á árunum 2008-2017 (Samgöngustofa, 2018). Ef spá Shashua reynist rétt og allir 

bílar á Íslandi eru sjálfstýrðir þá myndi verða um eitt banaslys á Íslandi á nokkurra áratuga fresti. 

Akstursgögn frá sjálfstýrðum bílum Waymo gefa til kynna að sjálfstýrðir bílar séu ólíklegri til að 

valda slysum en venjulegir ökumenn, þó að ekki sé til nógu mikið af gögnum til að fullyrða slíkt 

(Teoh og Kidd, 2017). Að mati Mark Geistfeld er mögulegt að nota upplýsingar sem sjálfstýrðir 

bílar safna til að varpa ljósi á það hver ber ábyrgð á slysi. Geistfeld færir rök fyrir lagalegum 

ramma, sem myndi gera framleiðendur ábyrga fyrir slysi af völdum hugbúnaðarvillu (Geistfeld, 

2017). Ef framleiðendur eru ábyrgir fyrir því þegar sjálfstýrðir bílar gera mistök og ef sjálfstýrðir 

bílar eru ólíklegri til þess að gera mistök en manneskjur þá myndi koma sjálfstýrðra bíla minnka 

hagnað tryggingafyrirtækja, því það er minni áhætta til þess að tryggja sig fyrir.  

Skýrsla frá KPMG varar við því að hefðbundið viðskiptamódel fyrir 

bílatryggingafyrirtæki sé í hættu vegna þess að sá möguleiki er fyrir hendi að framleiðendur bíla 

taki á sig kostnaðinn sem fylgir því að sjálfstýrður bíll frá þeim valdi slysi. KPMG spáir því að 

vátryggingamarkaðurinn gæti dregist saman um 137 milljarða bandaríkjadala fyrir árið 2050. Í 

skýrslu KPMG er fjallað um tryggingar á sjálfstýrðum leigubílaflota (rætt er um sjálfstýrða 

leigubíla í kafla 3.5). Fyrirtæki eins og Uber og Lyft sem snúast um flytjanleika eftir eftirspurn (e. 

mobility-on-demand) og önnur fyrirtæki með deilibíla (e. car-sharing) hafa sett á laggirnar ný 

viðskiptamódel sem draga úr einkaeign bifreiða. Tryggingar á sjálfstýrðum leigubílum munu vera 
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svipaðar og tryggingarnar í flugvélageiranum. Einhverjar skemmdir eða slys sem orsakast vegna 

sjálfstýrðs bíls verða greiddar af eiganda sjálfstýrða leigubílaflotans, bílaframleiðanda og/eða 

hugbúnaðarfyrirtækjum (KPMG, 2017).  

Varðandi tryggingar á sjálfstýrðum bíl í einkaeigu sem eigandinn getur líka keyrt 

handvirkt eru nokkrir tryggingavalmöguleikar í boði. Ef sjálfstýrð bifreið lendir í slysi en var 

stjórnað handvirkt af ökumanni þá færist ábyrgðin á ökumanninn eða eiganda bílsins, eins og í 

dag. Ef bifreið var á sjálfstýringu, færist ábyrgðin á framleiðandann þar sem hugbúnaðurinn var 

notaður við akstur, en ekki manneskjan. Einnig geta slys átt sér stað án ábyrgðar ökumanns og 

tækninnar. Dæmi um það væri ef trjágrein myndi falla á bíl og brjóta framrúðu hans. Slíkt tjón 

yrði bætt af kaskótryggingu. Það er verið að vinna í því að gera sjálfstýrða vörubíla en illa áttaður 

bílstjóri, almenn þreyta og stress hafa verið meginástæður öryggisáhættu hjá vörubílstjórum. Það 

eru rúmlega 330.000 slys sem tengjast stórum flutningabílum á hverju ári í Bandaríkjunum og 

90% bílslysa eru vegna mannlegra mistaka bílstjóra. Koma sjálfstýrðra vörubíla myndi draga 

verulega úr slíkum slysum (KPMG, 2017). Volvo tilkynnti að þeir muni taka alla ábyrgð á sig 

þegar þeir hefja framleiðslu sjálfstýrðra bíla. Volvo er fyrsti bifreiðaframleiðandinn í heiminum 

til þess að lofa því (KPMG, 2017). Mary Barra, forstjóri GM talar oft um engin slys þegar að það 

kemur að sjálfstýrðu bílunum þeirra („A different world“, 2018).  

3.5 Sjálfstýrðir bílar í stað atvinnubílstjóra 

Leigubílaiðnaðurinn er iðnaður sem getur orðið fyrir verulegum áhrifum af sjálfstýrðu 

bílabyltingunni. Hámarksfjöldi atvinnuleyfa í leiguakstri er samtals 520 í Reykjavík, Kópavogi, 

Hafnarfirði, Garðabæ, Seltjarnarnesi og Mosfellsbæ (Reglugerð um leigubifreiðar nr. 397/2003). 

Til að byrja með verða sjálfstýrðir bílar ekki seldir til neytenda heldur verður leitast við að selja 

þá til þeirra sem halda utan um sjálfstýrðar leigubílaþjónustur. Það eru aðallega tvær ástæður eru 

fyrir því. Önnur þeirra er sú að LiDAR skannar eru ennþá mjög dýrir. Hin ástæðan er sú að það er 

þægilegra og auðveldara að búa til nákvæm kort af takmörkuðu svæði sem sjálfstýrðir bílar geta 

þá keyrt um án aðkomu ökumanna. Waymo, undirfyrirtæki Google hefur verið að prófa bílana 

sína í Chandler, Phoenix og vonast eftir því að opna sjálfstýrða leigubílaþjónustu síðar á þessu ári 

(„Selling rides, not cars“, 2018). Ýmis sprotafyrirtæki hafa gefið út að þau ætla sér að gera 

ódýrari útgáfu af LiDAR sem mun aðeins kosta nokkur hundruð dollara („From here to 

autonomy“, 2018; Lex Fridman, 2018). Aukin notkun á flytjanleika eftir eftirspurn (e. mobility-

on-demand) þjónustum og að deila bílum (e. car-sharing) þjónustum á sér stað í mörgum borgum 

(KPMG, 2017).  
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Þó geta þeir sem nota myndavéla nálgunina (sem rætt var um í kafla 3.1.4), eins og Tesla, 

selt bíla útbúna þeim búnaði þar sem myndavélar, ratsjár (e. radar) og úthljóðsbylgjur (e. 

ultrasonic) eru mun ódýrari en LiDAR. Hægt verður að nýta sjálfstýrða tækni í strætisvagna. 

Navya sem er franskt sprotafyrirtæki, rekur átta sæta sjálfstýrða rútu sem ferjar farþega í Las 

Vegas um eins kílómetra svæði með þrem stoppum. Það er mögulegt að neytendur muni kaupa 

ákveðna kílómetra í hverjum mánuði eins og keypt eru símtöl, smáskilaboð og gögn frá 

símafyrirtæki. Uber er þegar byrjað að bjóða uppá mánaðarleg plön í sumum borgum („Selling 

rides, not cars“, 2018).  

 KPMG heldur því fram að fyrirtæki eins og Uber og Lyft, sem snúast um flytjanleika eftir 

eftirspurn (e. Mobility-on-demand), verði markaðsráðandi í sjálfstýrðri bílatækni. Árið 2017 

sagði forstjóri Lyft að bifreiðafloti Lyft verði að mestu leyti sjálfstýrður eftir fimm ár og að 

einkaeign bíla verði orðið úrelt hugtak í stórborgum Bandaríkjanna árið 2025. Mismunandi 

flytjanleiki eftir vettvangi (e. mobility platforms) leyfir neytenda að kaupa ferðina sjálfa en ekki 

bílinn. Talið er að sjálfstýrðir bílar munu ná fyrst til neytenda sem partur af samferða þjónustu (e. 

ridesharing service). Stór fyrirtæki eins og General Motors, Volvo og BMW eru búin að fjarfesta 

í fyrirtækjum sem bjóða upp á þessa þjónustu til þess að missa ekki af lestinni þegar sjálfstýrða 

bílatæknin er tilbúin (KPMG, 2017). Í dag kostar meira að deila bíl (sem dæmi Zipcar) en að eiga 

bíl. Sjálfstýrðir leigubílar ættu að verða 70% ódýrari en að deila bíl og ættu að verða ódýrari en 

að reka bíl, sé miðað við ekna kílómetra. Í Evrópu í dag kostar að meðaltali 0,6 evrur á kílómetra 

að reka bíl í einkaeign en talið er að hver kílómetri í sjálfstýrðum leigubíl verði að meðaltali 0,4 

evrur. Einnig er talið að með tímanum verði sjálfstýrðir leigubílar ódýrari kostur fyrir þá sem 

deila bíl (2 eða fleiri í bíl) en almenningssamgöngur (UBS, 2017). Reiknað er með að færri 

sjálfstýrða bíla þurfi til að geta fært svipaðan fjölda frá einum stað til annars í meðal stórri 

Evrópuborg og þeir einkabílar sem eru þegar til staðar. Fjöldinn er áætlaður aðeins 10% af fjölda 

einkabíla í dag (OECD, 2015). 

 Árið 2017, hóf sprotafyrirtækið Otto sem er í eigu Uber samstarf við fyrirtækið Budweiser 

í þeim tilgangi að láta sjálfstýrða vörubíl fara í 193 kílómetra langt (120 mílna) ferðalag með 

varning af bjór, án inngrips manneskju. Löng ferðalög á þjóðvegum eru tilvalin fyrir sjálfstýrða 

bíla þar sem umhverfið er einfaldara þar en það er í borgum. Einnig er hagkvæmt fyrir 

flutningafyrirtæki að vera með sjálfstýrða bíla þar sem vörubílstjórar þurfa að taka sér pásu. 

Fjárhagslegur ávinningur flutningafyrirtækja gæti orðið til þess að þau verði með þeim fyrstu til 

að tileinka sér sjálfstýrða bíla (KPMG, 2017). Koma sjálfstýrðra bíla mun skapa ný störf eins og 
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eftirlitsmenn yfir flota af vörubílum eða sjálfstýrðum leigubílum. Einnig mun þurfa 

viðgerðarmenn á ferð ef bíll skyldi bila („Selling rides, not cars“, 2018).  

3.6 Gögn og samskipti á milli bifreiða 

Hugbúnaðarfyrirtæki, talsmenn viðskiptavina, bílaframleiðendur og tryggingarfyrirtæki eru öll að 

velta því fyrir sér hver mun hafa aðgang að og stjórna öllum akstursgögnum (e. driving data) 

sjálfstýrðs bíls (KPMG, 2017). Áhyggjur almennings tengdar sjálfstýrðum bílum eru annars 

vegar siðferðislegs eðlis og hins vegar netárásir („From here to autonomy“, 2018). Það er 

möguleiki á svokallaðri svarta kassa tækni (e. black box) sem muni ná að halda utan um allar 

upplýsingar sem gætu komið sjálfstýrðum bíl að notum. Kerfin sem sjálfstýrðir bílar vinna með 

eru flókin og það verður erfitt að tryggja öryggi þeirra gagna. Kerfið verður að vera öruggt og 

sýna fram á að allar persónulegar upplýsingar neytandans séu öruggar. Dæmi: Fjölskylda fer í frí 

og skilur nýja sjálfstýrða bílinn sinn eftir í langtímastæði upp á flugvelli. Tölvuþrjótur gæti brotist 

inn í kerfið og séð staðsetninguna á bílnum og séð að þessi fjölskylda er í fríi og heimili þeirra 

mjög líklega autt. Sjálfstýrðir bíla búa til gríðarlega mikið af gögnum og það er mikilvægt að taka 

verndun þessara gagna alvarlega til þess að öðlast traust neytenda. Fyrirtæki í iðnaðinum hafa 

orðið vör við þessar áhyggjur og nú þegar hafa mörg þeirra gert nauðsynlegar ráðstafanir í þessu 

skyni (KPMG, 2017). Verkfræðingar sem vinna við þróun sjálfstýrðra bíla segjast taka 

gagnaöryggi mjög alvarlega. Í sjálfstýrðum bílum eru skynjararnir svo margir að þeim er í raun 

ofaukið (e. redundant), sem býður upp á ákveðið öryggi. Ef bíllinn hegðar sér skringilega þá 

stoppar hann. Christophe Sapet hjá Navya segir að það verði einfaldara að nota venjulegan bíl ef 

tilgangurinn er að drepa fólk („From here to autonomy“, 2018). 

 Sjálfstýrðir bílar gætu gert atlögu að einkalífi fólks. Þeir sem halda utan um sjálfstýrðar 

leigubílaþjónustur munu hafa aðgang að miklu magni af gögnum um líf fólks og ferðum þess. 

Sjálfstýrðir bílar eru útbúnir alls konar skynjurum sem lögreglan gæti beðið um aðgang að ef 

sjálfstýrður bíll var nálægt glæp þegar hann var framinn. Chenoe Hart, arkitekt við Háskólann í 

Kaliforníu, telur að það þurfi reglur til þess að tryggja hlutleysi sjálfstýrðra bíla að sama skapi og 

hlutleysi internetsins er tryggt. Aðgangur að sumum götum eða vegum gæti verið takmarkaður 

eða aðgangur aðeins í boði hjá ákveðinni sjálfstýrðri leigubílaþjónustu („A different world“, 

2018).  
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3.7 Áhrif sjálfstýrðrar bifreiðar á borgarskipulag 

Í framtíðinni mun tegund borgar segja meira til um það hvernig bílamarkaðurinn er, fremur en 

land eða landsvæði (e. region). Sem dæmi mun bílamarkaðurinn í New York líkjast þeim í 

Shanghai meira en þeim í Kansas. Nákvæm greining McKinsey sýndi að þéttbýl svæði með 

stóran flota af bifreiðum eru tilvalinn vettvangur fyrir nýjar þjónustur sem sérhæfa sig í 

flytjanleika (e. mobility service) og gætu leitt til þess að það dragi úr bifreiðaeign. Margar borgir 

og úthverfi í Evrópu og Norður-Ameríku falla undir þann flokk (McKinsey & Company, 2016). 

Alan Berger prófessor í borgarfræði (e. urban studies) í MIT segir að nú þurfi virkilega að 

endurhugsa hvernig þróun úthverfa muni verða. Að byggja borgir í kringum bílanotkun gerir það 

að verkum að umferð eykst, það dregur kjark úr almenningssamgöngum og eykur útþenslu 

úthverfa (e. suburban sprawl). Borgarskipuleggjendur eru yfirleitt á móti slíkri þróun („The new 

autopia“, 2018).  

 Umferð hefur verið að aukast á höfuðborgarsvæðinu undanfarin ár (Vegagerðin, 2018). 

Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa þegar gripið til aðgerða, m.a. með áætlunum um 

borgarlínu sem verður nýtt almenningssamgöngukerfi. Stórir strætisvagnar Borgarlínunnar munu 

aka á sérakreinum („Borgarlínan“, e.d.). Áhrif sjálfstýrðra bíla á borgarskipulag og umferð eru 

óljós. Sjálfstýrðar bifreiðar gætu dregið úr eða aukið umferð og aðgengi að viðráðanlegum 

almenningssamgöngum. Sjálfstýrðar bifreiðar gætu t.d. fært fólk sem býr á stöðum þar sem 

byggðin er ekki eins þétt til og frá lestarstöðum. Slíkt gæti átt við Borgarlínuna. Sjálfstýrðar 

bifreiðar gætu annað hvort stuðlað að þéttingu byggðar eða frekari útþenslu úthverfa. Sjálfstýrðar 

leigubifreiðar gætu aukið fjölda farþega á hverja bifreið og dregið þannig úr fjölda bíla á veginum 

og dregið úr umferð. Lægri kostnaður sjálfstýrðra leigubíla (eins og rætt var um í kafla 3.5) gæti 

hvatt fólk til þess að ferðast meira („The new autopia“, 2018). Í skýrslu frá OECD voru 

sjálfstýrðir leigubílar látnir uppfylla ferðaþörf í Lisbon, Portúgal, í tölvuhermi. Í skýrslunni er 

talið líklegt að heildarkílómetrafjöldi muni aukast með sjálfstýrðum bílum. Sérstaklega ef fólk 

deilir ekki sjálfstýrðum bílum. Jafnvel þótt fólk muni deila sjálfstýrðum bílum þá er engin að nýta 

sér almenningssamgöngur í þessum hermi, sem eykur fyrir vikið umferð (OECD, 2015). Skýrslan 

sýnir áframhaldandi mikilvægi almenningssamgangna þegar kemur að því að draga úr umferð og 

mikilvægi þess að deila sjálfstýrðum leigubílum. 

 William Riggs hjá Háskólanum í San Francisco telur mögulegt að við þyngjum umferð 

með sjálfstýrðum bílum. Óvíst er um áhrif sjálfstýrðra bifreiða á umferð en þar sem sjálfstýrðir 

bílar vita alltaf hvar þeir eru þá er auðveldara fyrir yfirvöld að setja umferðargjald (e. congestion 
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charge) eftir tíma dags og umferð. Einnig verður hægt að taka hluti eins og staðsetningu bíls, 

tegund bíls og fjölda farþega til greina þegar yfirvöld leggja umferðargjald á hvern bíl („The new 

autopia“, 2018).  

 Tekjur teljast háar á Íslandi og Ísland er talið hálaunaland („Meðaltekjur á Íslandi næst 

hæstar á Norðurlöndum“, 2015). Ísland er dreifbýlt land. Holland var þéttbýlasta land Evrópu árið 

2009 með 1000 íbúa á ferkílómetra. Árið 2009 bjuggu 430 manns á ferkílómetra í Reykjavík 

(„Þéttleiki byggðar“, 2009). Í þéttbýlum hátekju borgum og í hátekjuborgum með útþöndum 

úthverfum (e. suburban sprawl) mun einkabílaeign minnka frá árinu 2015 til ársins 2030 og bílar 

sem hægt er að deila með öðrum munu færast í aukana. Talið er að sjálfstýrðir bílar, fjölbreyttur 

flytjanleiki (e. diverse mobility), rafmagnsvæðing bíla og aukin netsamskipti bíla muni ýta undir 

og hjálpa til við að þróa hvort annað (McKinsey & Company, 2016). Sjálfstýrð leigubílaþjónusta 

mun nýtast best í þéttbyggðum miðbæjum að mati William Riggs. Þar sem sjálfstýrðir leigubílar 

myndu ekki þurfa bílastæði niðri í bæ og það þyrfti færri slíka bíla til að uppfylla ferðaþörf fólks, 

þá myndi bílastæðum fækka. Það gæti ýtt undir þéttingu byggðar. Alan Berger tekur þó aðra 

afstöðu til málsins. Hann tekur fram að það borgi sig ekki að byggja stórar almenningssamgöngur 

sem ganga á milli úthverfa. Því séu sjálfstýrðir bílar besta lausnin fyrir almenningssamgöngur á 

milli úthverfa. Það er mögulegt að sjálfstýrðir bílar muni hafa hvetjandi áhrif á fólk til að búa í 

úthverfum því fólk hættir að sjá langa daglega ferð á milli heimilis og vinnustaðar sem kvöð; 

sjálfstýrðir bílar gera fólki kleift að nýta tímann í umferðinni í aðra hluti („The new autopia“, 

2018).  

 Í rannsókn Levin, Kockelman, Boyles og Li var skoðað í tölvuhermum hvernig sjálfstýrð 

ökuþjónusta þar sem farþegar deila bíl á dýnamískan hátt, þ.e. hratt og örugglega, með stuttum 

fyrirvara og jafnan með þeim sem eru staddir í sama nágreni þegar kallið berst, (e. dynamic ride 

sharing) hefur áhrif á umferð og flæði miðað við sjálfstýrða ökuþjónustu þar sem farþegar deila 

ekki bíl og þar sem fólk á sjálfstýrðan bíl. Það var tekið mið af aðstæðum í Austin, Texas. 

Niðurstöður gáfu til kynna að það myndi auka heildarferðatíma fólks að nota sjálfstýrða 

ökuþjónustu þar sem farþegar deila ekki bíl, miðað við tímann sem tæki fólk að ferðast ef það 

ætti sjálfstýrðan bíl. Rökin fyrir því eru að fólk þarf að bíða eftir því að bíllinn nái í það en 

aðallega þau að umferð eykst þegar mannlausir leigubílar eru á ferð. Þegar sjálfstýrð ökuþjónusta 

er notuð þar sem farþegar deila bíl var heildarferðatíminn minni eða sambærilegur og hann væri 

ef neytendur ættu sjálfstýrðan bíl í staðinn. Ástæðan fyrir því er að umferð minnkaði vegna þess 

að fólk deildi sjálfstýrðum leigubíl en á móti kom að fólk þurfti að bíða á meðan bíllinn náði í 
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aðra farþega. Lægstu meðalferðartímarnir náðust þegar notaður var lítill floti af sjálfstýrðum 

leigubílum þar sem farþegar deila bíl á dýnamískan hátt. (Levin, Kockelman, Boyles og Li, 

2017). Í kafla 3.4 var fjallað um það hvernig sjálfstýrðir bílar munu draga úr umferðarslysum. 

Umferðarslys hafa slæm áhrif á umferð. Umferðarslys hefur verri áhrif á umferð þar sem akreinar 

eru tvær en þar sem þær eru þrjár (Chen, Peng og Fang, 2014). 

 Ökumenn eiga það til að keyra á þann máta sem eykur umferð. Það er til fyrirbæri sem 

heitir „stopp og áfram“ umferð (e. stop and go traffic). Slík umferð myndast vegna þess að 

ökumenn gefa í og ná næsta bíl sem er fyrir framan þá og stoppa svo þegar þeir eru komnir of 

nálægt í stað þess að ökumaður keyrir hægt og rólega á sama hraða sem gerir það að verkum að 

hann þarf að bremsa sjaldnar. Hægt er að forrita sjálfstýrðan bíl til þess að keyra á sem 

skilvirkastan hátt. Einn sjálfstýrður bíll getur þannig haft jákvæð áhrif á flæði tuttugu 

ósjálfstýrðra bíla í kringum sig (Stern o.fl., 2018). Annað sem að hafa ber í huga er að sjálfstýrðir 

bílar geta verið minni og léttari en bílar eru í dag vegna þess að þeir munu líklega lenda sjaldnar í 

árekstrum sem dregur úr þörf fyrir öryggisbúnað (Burns, 2013). Þetta gæti gert það að verkum að 

bíll tekur minna pláss á veginum en í dag. 

3.8 Fjárfesting í sjálfstýrðri bílatækni 

Chris Umrson, einn af stofnendum Aurora segir að bílaframleiðendur upplifi hræðslu við 

vinsældir akstursþjónusta eins og Uber og Lyft. Ástæðan fyrir því er sú að bílaframleiðendurnir 

munu ekki lengur vera í beinum viðskiptum við neytendur heldur neyðast þeir til að selja bílana 

til akstursþjónustu (Urmson, 2017). GM fjárfesti 500 milljónum bandaríkjadala í Lyft og Daimler 

hefur verið að kaupa akstursþjónustur um alla Evrópu. Intel keypti Mobileye sem býr til 

hugbúnað fyrir sjálfstýrða bíla fyrir 15,3 milljarða bandaríkjadali („Reinventing wheels“, 2018). 

Uber og Volvo eru í samstarfi í Pittsburgh og hafa fjárfest saman um 300 milljónum 

bandaríkjadölum í sjálfstýrða bíla og reikna með um hundrað sjálfstýrðir bílar aki um götur 

Pittsburgh árið 2018 (KPMG, 2017). Uber hefur gert samning við Bolbo um að kaupa 24.000 

sjálfstýrða bíla frá þeim („Reinventing wheels“, 2018). Akstursþjónustan Uber stöðvaði 

sjálfstýrða bílaverkefnið sitt eftir að ein af bifreiðum þeirra ók á gangandi vegfaranda með þeim 

afleiðingum að hann lést. Í kjölfarið var ákveðið að hætta öllum tilraunum með notkun 

sjálfstýrðra bíla fyrirtækisins í borgunum Tempe, Pittsburgh, Toronto og San Francisco. Þetta 

gerðist 19. mars 2018 og var í fyrsta sinn sem sjálfstýrður bíll keyrir á gangandi vegfaranda með 

þeim afleiðingum að hann lætur lífið (Maki og Sage, 2018; „Sjálfkeyrandi bíll drepur 

vegfaranda“, 2018).  
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 Ford er eins og stendur að prófa sjálfstýrða bíla í Californiu, Arizona og Michigan og 

ætlar að fjölga sjálfstýrðum bílaflota sínum úr tíu bílum í níutíu fyrir lok árs 2017. General 

Motors og Lyft hófu samstarf og fjárfestu saman um 500 milljónum bandaríkjadala í sjálfstýrða 

bíla sem færu í umferð sem sjálfstýrðir leigubílar fyrir neytendur. Borgin Singapúr í Asíu er með 

sex sjálfstýrða leigubíla sem neytandinn getur pantað í gegnum snjallsímann sinn. Borgirnar 

Rotterdam í Hollandi og Civaux í Frakklandi eru með sjálfstýrðar skutlur sem flytja um 4.000 

farþega á dag á milli þessara staða (KPMG, 2017). 

3.9 Innviðir 

3.9.1 Ástand íslenska vegakerfisins og fjarskiptainnviða 

Samtökin The European Road Assessment Programme (EuroRAP) gerðu öryggismat á vegum 

Íslands með því að gefa vegum einkunn frá einni stjörnu upp í fimm. („Hægt að skoða stjörnugjöf 

fyrir íslenska vegakerfið“, 2018; „Stjörnugjöf vegakerfisins aðgengileg öllum“, 2018). Fimm 

stjörnu vegir eru öruggastir og eins stjörnu vegir eru sístir. Keyrt er með sérútbúnum bíl sem er 

með skynjara sem taka myndir og síðan er unnið úr þeim gögnum síðar („Star Ratings“, e.d.). Um 

3% íslenskra vega fá fjórar stjörnur, 22% fá þrjár stjörnur, 34% fá tvær stjörnur, 41% fá eina 

stjörnu og undir 1% fær fimm stjörnur („Hægt að skoða stjörnugjöf fyrir íslenska vegakerfið“, 

2018; „Stjörnugjöf vegakerfisins aðgengileg öllum“, 2018). Á mynd 1 er sést fjármagn til 

vegagerðarinnar árin 2006-2016 á verðlagi ársins 2016. Á myndinni sést að fjármagn til 

Vegagerðarinnar lækkaði mikið á milli 2008-2011. Frá 2012 hefur fjármagn til Vegagerðarinnar 

farið hækkandi. Fjármagnið hefur þó ekki náð sömu hæðum og árið 2008. Til samanburðar þá var 

fjármagnið 2,01% af vergri landsframleiðslu árið 2008 og 1,09% af vergri landsframleiðslu árið 

2016. Árið 2008 var hæsta hlutfall fjármagns af vergri landsframleiðslu og árið 2011 var með 

lægsta hlutfallið sem var 0,95% (Vegagerðin, 2017). Fjölgun ferðamanna undanfarin ár hefur 

verið mikil. Árið 2008 komu samtals 502.000 ferðamenn með flugi eða Norrænu. Árið 2017 

komu samtals 2.224.603 ferðamenn með flugi og Norrænu (Ferðamálastofnun, 2018). Það eru um 

443% fleiri ferðamenn sem komu með þessum tveim leiðum. Fleiri ferðamenn þýðir meiri notkun 

á vegakerfinu. Sumir telja að slæm staða vegakerfisins sé að hluta til vegna fjölgunar ferðamanna 

(Kristjánsson, 2018; Pétursson, 2017). 
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Mynd 1 Framlag til Vegagerðarinnar á verðlagi ársins 2016 (Vegagerðin, 2017) 

 Árið 2016 var gengið í átaksverkefni á vegum stjórnvöldum þar sem reynt var að 

ljósleiðaravæða heimili og vinnustaði í dreifbýlinu. Vegna átaksins hefur orðið þó nokkur 

uppbygging ljósleiðarakerfa í dreifðari byggðum landsins (Póst- og Fjarskiptastofnun, 2017). Á 

mynd 2 sést úttekt á fjarskiptasambandi á helstu vegum Íslands. Um 4% vega voru með slæmu 

eða engu GSM (Global System for Mobile communication) sambandi en það voru nánast allt 

vegabútar á hálendinu. Hröð útbreiðsla hefur verið á 4G neti. Í mælingum sem stóðu yfir haustið 

2015 til haustsins 2016 voru aðeins rúmlega 8% vega með gott 4G samband. Í mælingum frá 

árinu 2017 voru um 20% vega með gott 4G samband. Um 83% vega mældust með gott eða 

sæmilegt 3G samband („Mælingar á fjarskiptasambandi á vegum“, e.d.). 

Alþjóðafjarskiptasambandið (e. International Telecommunication Union) veitti Íslandi verðlaun 

fyrir það að vera í 1. sæti á heimsvísu í upplýsingatækni og fjarskiptum á einkunnalistanum 

þeirra. Aðalritara Alþjóðafjarskiptasambandsins fannst íslenskir fjarskiptainnviðir á 

heimsmælikvarða („Ísland í 1. sæti meðal þjóða heims í upplýsingatækni og fjarskiptum“, 2018).  
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Mynd 2 Fjarskiptasamband á helstu vegum, unnið sumar og haust 2017 („Mælingar á fjarskiptasambandi á vegum“, e.d.) 

3.9.2 Kröfur til innviða vegna sjálfstýrðra bíla 

Waymo hefur verið að þróa sjálfstýrðu bílana sína við aðstæður þar sem holur eru í vegi (Roose, 

2017). Uber hefur verið að þróa sjálfstýrðu bílanna sína m.a. í Pittsburgh sem er þekkt fyrir að 

vera með holur í vegum. Þó gerir bíll Uber ekki neitt til þess að forðast holunar í vegum 

(„Reinventing wheels“, 2018). Hægt er að setja tvo 2D LiDAR skanna sem eru ódýrari en 

venjulegur LiDAR skanni á bíl til þess að finna holur í vegum (Kang og Choi, 2017). Í kynningu 

vegamálastjóra Vegagerðarinnar kom fram að vegakerfið á Íslandi verður fært um að taka á móti 

ökutækjum nýrra tíma til jafns við nágrannaríki á norðurslóðum. Veglínur á Íslandi verða engin 

sérstök hindrun og snjór á vegum verður ekki meiri hindrun en í öðrum löndum á norðlægum 

slóðum (Haraldsson, 2016). KPMG telur ekki þörf á að fjárfesta í vegainnviðum, tæknin virki á 

þeim vegum sem eru þegar til staðar. Rannsakendur við Oxford sem nota LiDAR við að rannsaka 

sjálfstýrða bíla þurftu stundum handvirkt að leiðrétta nákvæmu kortin þeirra af því að skipulag 

vega breyttist eða byggingarframkvæmd átti sér stað. Aðstæður breytast til lengri tíma sem gerir 

staðgreiningu (e. localization) erfiðari (Sattler o.fl., 2017). Á meðan að sjálfstýrðir bílar þróast, 

munu samskipti milli ökutækja (e. vehicle-to-vehicle) aukast og verða hluti af innbyggðu kerfi 

allra bíla. Þau samskipti munu búa til vef af upplýsingum á milli bifreiða og mögulega milli 

innviða í umhverfinu (KPMG, 2017). Búist er við því að innviðir verði þó tæknivæddari með 

tímanum gerir alla jafna að verkum að innviðir og ökutæki geti haft samskipti sín á milli (KPMG, 

2015). Tæknirisar og sprotafyrirtæki eru byrjuð að huga meira um bíla sem týnda hlekkinn í 

hinum tengda heimi. Netkerfi eru að verða betri og búist er við 5G fyrir árslok 2020 (McKinsey 

& Company, 2016). 

3.10 Neytendur og sjálfstýrðar bifreiðar 

Sjálfstýrðir bílar geta gagnast neytendum á ýmsan máta. Þó er mikilvægt að neytendur treysti 

sjálfstýrðum bílum og séu tilbúnir til að nota bílanna. Í kafla 3.5 var fjallað um sjálfstýrðar 
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leigubílaþjónustur sem ættu alla jafnan að geta boðið ferðakost fyrir neytendur, innan borga, sem 

er ódýrari en það sem er í boði núna. Eins og kom fram í kafla 3.7 þá hefur umferð verið að 

aukast á höfuðborgarsvæðinu undanfarin ár og mögulega munu sjálfstýrðir bílar draga úr umferð 

eða í það minnsta gera neytendum kleift að að nýta bílferðina annað en að einbeita sér að akstri 

(„A different world“, 2018). Það helsta sem þýskir neytendur sáu að væri hægt að gera í 

sjálfstýrðum bíl var að spjalla við aðra farþega, eiga samskipti rafrænt, afla sér upplýsinga, 

borða/drekka, njóta afþreyingarefnis, vinna og sofa (Deloitte, 2017). Karl Iagnemma forstjóri 

Nutonomy, segir að það gæti þurft að hanna sjálfstýrða leigubíla með skilrúmum (e. physical 

seperation) á milli farþega til þess að hvetja fólk til þess að deila bíl með öðrum („Selling rides, 

not cars“, 2018). Aukið ferðafrelsi verður til fyrir eldri borgara, ungmenni og fatlaða. Mögulega 

verður það þannig að hægt verður að panta vörur á netinu og senda svo sjálfstýrðan bíl með 

vörunar upp að dyrum („A different world“, 2018). Í dag á fólk vanalega eina bifreið sem er 

notuð í allt, hvort sem það er fyrir vinnuferð, í viðskipti, frí, tómstundir eða verslun. Talið er að 

með komu sjálfstýrðra bíla verði bíll pantaður eftir tilefni, í gegnum snjallsímaforrit, og 

mismunandi týpur af bíl komi að sækja manneskjuna (McKinsey & Company, 2016). Möguleiki 

er að borgaryfirvöld í sumum borgum niðurgreiði sjálfstýrðar leigubíla-ferðir þeirra sem búa í 

fátækum hverfum („The new autopia“, 2018). 

 Könnun sem var gerð á bandarískum neytendum sýndi að um 40% svarenda voru að 

einhverju leyti hrifnir af sjálfstýrðum bifreiðum á meðan 54% sýndu að einhverju leyti áhyggjur. 

Könnunin var sett þannig upp að hægt var að vera bæði hrifinn og með áhyggjur. Þetta voru s.s. 

tvær mismunandi spurningar. Karlmenn voru almennt hrifnari af sjálfstýrðum bílum en konur. 

46% karlmanna voru að einhverju leyti hrifnir á meðan aðeins 34% kvenna voru að einhverju 

leyti hrifnar. Um 63% kvenna sýndu að einhverju leyti áhyggjur miðað við 44% karlmanna. Um 

44% karlmanna hafði heyrt mikið um sjálfstýrða bíla miðað við 26% kvenna að eigin sögn. Þeir 

sem voru með háskólamenntun (e. college graduates) voru hrifnari en þeir sem voru með lægra 

stig menntunar. Einnig voru þeir sem voru yngri en 50 ára hrifnari en þeir sem voru eldri (Smith 

og Anderson, 2017). Eldra fólk er almennt ólíklegra til að vera opið fyrir nýjum breytingum 

(Browne, 2017). Um 44% Bandaríkjamanna vildu prófa að ferðast í sjálfstýrðum bíl ef þeim yrði 

boðið það. Þá vildu 56% ekki prófa að ferðast í sjálfstýrðum bílum. Þeir sem lifa í borgum voru 

líklegri til að vilja prófa að ferðast í sjálfstýrðri bifreið, miðað við þá sem búa í úthverfum og 

þéttbýli. Helstu áhyggjur þeirra sem voru ekki tilbúnir að ferðast á þennan máta voru þær að fólk 

var ekki tilbúið að gefa upp stjórn og treysta bílnum, áhyggjur af öryggi. Þá töldu 30% 
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Bandaríkjamanna að sjálfstýrðir bílar myndu auka tíðni umferðarslysa á meðan 39% töldu að þeir 

myndu draga úr umferðarslysum. Um 52% leið óþægilega með það að deila veginum með 

sjálfstýrðri fólksbifreið. Um 65% leið óþægilega með það að deila veginum með sjálfstýrðum 

vörubíl (Smith og Anderson, 2017). Önnur könnun sýndi að 64% Bandaríkjamanna höfðu 

áhyggjur af því að deila vegum með sjálfstýrðum bílum (Advocates for Highway & Auto Safety, 

2018). 

 Deloitte kannaði viðhorf þjóðverja til sjálfstýrðra bifreiða. Einblínt var meira á sjálfstýrða 

einkabifreið fremur en sjálfstýrða leigubílaþjónustu. Um 61% þjóðverja hafa áhuga á því að taka 

þátt í þróun sjálfstýrðra bíla. Áhugasamastir eru þjóðverjar á aldrinum 18-30 ára sem búa í 

þéttbýli. 67% þeirra hafa áhuga á meðan aðeins 30% Þjóðverja 31 árs og eldri sem búa í dreifbýli 

hafa áhuga. Fyrir nánast 90% þjóðverja er mikilvægt að þeir geti tekið við stjórn á bílnum þegar 

þeir vilja. Aðspurðir hvað þyrfti til þess að fá fólk til að nota sjálfstýrða bíla þá voru vinsælustu 

svörin á þann veg að það vildi sjá að sjálfstýring virki í raunverulegum kringumstæðum, 

framleiðendur axli ábyrgð á slysum, framleiðendur tryggi ábyrgð, öryggi sjálfstýrðra bíla sé 

sannað með tölfræði og síðast en ekki síst, að fólk skilji hvernig tæknin virkar. Þá voru 61% 

þjóðverja tilbúnir til að borga aukalega fyrir sjálfstýrða bifreið ef hún myndi frelsa þá frá því að 

keyra (Deloitte, 2017).  

 

4. Viðtöl við sérfræðinga og hagsmunaaðila 

Rannsakendur töluðu við sérfræðinga og hagsmunaaðila sem tengdust sjálfstýrðum bílum eða 

þeim sviðum sem þeir snerta. Samtals voru tekin 17 hálfstöðluð djúpviðtöl. Tekin voru viðtöl við 

Peter Sorgengrei forstjóra Autonomous Mobility, Stefán Sigfús Stefánsson verkefnisstjóra hjá 

Eimskip, Runólf Ólafsson framkvæmdastjóra FÍB, Indriða Grétarsson og Ólaf Stefánsson 

tæknimenn hjá Heklu, Ólaf Kr. Guðmundsson fyrrv. varaformann FÍB, Þorstein R. Hermannson 

samgöngustjóra Reykjavíkurborgar, Þór Bínó deildarstjóra stjórnstöðvar BSÍ hjá Reykjavík 

Excursions, Inga Þór Hermannsson hjá Samskip, Valgerði B. Eggertsdóttur lögfræðing hjá 

Samgönguráðuneytinu, Kristínu Helgu Markúsdóttur deildarstjóra lögfræðideildar, Gunnar Geir 

Gunnarsson deildarstjóra öryggis- og fræðsludeildar og Kristófer Ágúst Kristófersson 

deildarstjóra tæknimála ökutækja hjá Samgöngustofu, Þorleif Jónasson forstöðumann 

tæknideildar hjá Póst- og fjarskiptastofnun, Jóhannes Svavar Rúnarsson framkvæmdarstjóra 

Strætó, Kristinn G. Bjarnason framkvæmdarstjóra sölu- og markaðssviðs hjá Toyota, Garðar Þór 
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Guðgeirsson framkvæmdarstjóra TM, Vilhjálm Árnason alþingismann, Nikolai Jónasson 

deildarstjóra og Valtý Þórisson forstöðumann áætlana hjá Vegagerðinni og Ágúst Mogensen hjá 

VÍS. 

4.1 Staða og viðhorf fyrirtækja á íslenskum markaði gagnvart tilkomu sjálfstýrðra 

bíla. 

Peter Sorgenfrei taldi að sjálfstýrðir bílar kæmu fyrst á markað með tvennum hætti. Annars vegar 

kæmu minni sjálfstýrðir bílar sem keyra á 30-40 km/klst í kringum miðbæ borgar. Hann telur 

erfitt að vera í miðbæjum því þar eru ferðamátar mjög fjölbreyttir. Hins vegar væri floti af 

vörubílum sem keyra á hraðbrautum. Hann segir að það yrði manneskja í fremsta bílnum sem 

keyri fremsta vörubílinn en hinir vörubílarnir eru mannlausir og fylgja fremsta bílnum þó það sé 

enginn í þeim. Þegar fremsti vörubílinn er kominn á hraðbraut þá er ekki lengur þörf á því að 

bílstjórinn sé að keyra fremsta vörubílinn heldur getur bíllinn keyrt alveg sjálfur á hraðbrautinni. 

Aðspurður hvernig hann myndi nýta sjálfstýrða bíla á Íslandi þá vildi hann setja sjálfstýrða bíla í 

miðbæinn, á svæði sem spannar um 2-3 ferkílómetra. Það myndi draga úr bílastæðaþörf nálægt 

miðbænum. Einnig talaði hann um að hann myndi mögulega hafa sjálfstýrða bíla á kaflanum til 

og frá Keflavíkurflugvelli, í þeim tilgangi að skutla þeim sem voru í flugi eða þeim sem eru að 

fara í flug. Aðspurður sagðist hann telja að stjórnmálamenn þyrftu að vera nógu framsæknir svo 

það væri hægt að kortleggja allt höfuðborgarsvæðið. Hann sagði að tæknilega séð væri það ekki 

stórmál og að það væru aðeins tvö, þrjú ár í að tæknin væri til staðar fyrir sjálfstýrða bíla en sagði 

þetta vera undir stjórnmálamönnum komið, þ.e. hvort þeir væru nógu framsæknir fyrir þessa 

breytingu. Sjálfstýrði bíllinn sem Peter og hans fyrirtæki kom með til Íslands er með ellefu sæti 

og plássi fyrir fjóra standandi farþega („Fleet“, 2018). Peter taldi að þannig bíll eða aðeins stærri 

myndi koma í stað strætisvagna sem eru á Íslandi. 

 Eimskip hafði ekki skoðað notkun sjálfstýrðra vörubíla. Stefán Sigfús Stefánsson var 

svartsýnn á að sjálfstýrð tækni myndi virka á Íslandi, vegna veðuraðstæðna, smæðar samfélagsins 

og gæða vega. Þegar litið er til framtíðar þá tók hann fram að oft væri erfitt að segja til um svona 

tækni. Hann taldi að það væri minni hagnaður af tækninni fyrir fyrirtæki eins og Eimskip þar sem 

það þyrfti hvort sem er alltaf að vera manneskja viðstödd í bílnum til að taka úr bílnum þegar 

hann kemur á áfangastað. Stefán taldi að þetta kæmi ekki strax til flutningafyrirtækja og sá fyrir 

sér að almenningssamgöngur hefðu frekar not fyrir sjálfstýrða bíla.  
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 Ingi Þór Hermannsson hjá Samskip var spenntur fyrir þessari þróun. Hann taldi að mikill 

ávinningur gæti orðið af þessu vegna þess að bílstjórar þyrftu þá jafnvel ekki að hvíla sig 

reglulega eins og lög kveða á um. Einnig taldi hann að þeir gætu hagnast af því að hafa lest af 

bílum þar sem bílstjóri er í fyrsta bílnum og flotinn fylgir á eftir, af sjálfstýrðum flutningabílum 

sem elta hann. Hann hafði þó áhyggjur af innviðum og taldi vegina ekki nógu góða fyrir þessa 

tækni og talaði um hvernig veglínur hverfa þegar snjórinn og klakinn koma. Hann var þó ekki 

viss um það hvort þessi tækni yrði háð veglínum og hvort það yrðu kannski notuð GPS tækni. 

Varðandi öryggismál og mögulegan hagnað af bílunum þá talaði hann um það að mörg slys mætti 

rekja til farsímanotkunar og þess vegna hafi allir bílstjórar fengið handfrjálsan búnað. Önnur slys 

var hægt að rekja til vinds, hálku, klaka og snjóar. Hann talaði um að á átta árum hefði aðeins 

verið hægt að rekja eitt slys þar sem bílstjóri var í hættu á að sofna við stýrið.  

 Í stuttum tölvupóstsamskiptum við Hreyfil kom fram að fyrirtækið ætti ekki leigubíla 

heldur ættu leigubílstjórarnir bílana. Hreyfill veitir þeim aðeins þjónustu. Minnst var á það að 

með komu sjálfstýrðra bíla væri möguleiki á því að Hreyfill breyttist í fjárveitu fyrirtæki. Þeim 

fannst koma sjálfstýrðra bíla ennþá vera fjarlægur draumur.  

 Jóhannes Rúnarsson hjá Strætó sagði að þeir hafi verið fylgst vel með sjálfstýrðu 

bílaþróuninni. Honum fannst þessi þróun mjög spennandi valkostur sem væri að koma inn á 

markaðinn. Hann taldi að við myndum sjá sjálfstýrða strætisvagna áður en við sæjum sjálfstýrða 

bíla. Það væri einfaldara að koma þessu fyrir sérstaklega ef strætisvagnar fá sérakreinar. Hann 

talaði um að í Kína væri unnið að þróun sjálfstýrðra strætisvagna og að forskotið væri mikið, 

Evrópa sæti eftir í þessum málum þó þeir væru ekki duglegir að auglýsa það. Hann sagði frá því 

að Strætó ásamt Reykjavíkurborg og öðrum hafi sótt um að vera þátttakendur í tilraunaverkefni 

hjá Evrópusambandinu (ESB) þar sem þessi tækni er prófuð (rætt er nánar um umsóknina í kafla 

4.7). Það ferli gæti tekið eitt til tvö ár. Jóhannes segir frá því að hann hafi hitt einhvern frá 

Autonomous Mobility sem vildi prófa sjálfstýrða strætisvagna á Íslandi. Jóhannes segir að eins og 

staðan er núna þá séu þeir búnir að skuldbinda sig til þess að prófa tæknina með umsókninni til 

ESB en það sé ekki komið í fjárhagsáætlun hjá þeim að gera neitt meira en það.  

 Mikið hefur verið skrifað um hvernig fólk eigi eftir að deila sjálfstýrðum bílum í 

framtíðinni en Jóhannes benti á að það eigi ennþá eftir að útfæra hvernig viðskiptamódelið verði 

fyrir slíka starfsemi. Hann talar um að Strætó sé með ferðaþjónustu fatlaðra og ef það á að deila 

bílum þar þá geti tekið allt að 30 mínútur að bíða eftir næstu manneskju. Hann telur að þetta verði 

mengi nokkurra valkosta í framtíðinni. Það verði sjálfstýrðir bílar, sjálfstýrðir strætisvagnar og 
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fleira. Að hans mati munu sjálfstýrðir bílar ekki ryðja út ferðamáta á borð við strætó. Hann nefndi 

hindranir á borð við vegi og veðrið en taldi ekki vera neinar stórkostlegar hindranir fyrir því að 

sjálfstýrðir strætisvagnar kæmu. Hann taldi að það gæti verið erfitt að fá íslenska neytendur til að 

hætta að nota bíl. Að hans mati þá gætu strætisvagnarnir þeirra ekki nýtt sér það að það væri 

bílstjóri í fremsta vagninum og svo myndu nokkrir sjálfstýrðir vagnar fylgja á eftir. Ef 

strætisvagn nær öðrum vagni sem er á undan honum þá er bílstjóranum í þeim vagni venjulega 

sagt að hægja á sér. Jóhannes telur að Strætó gæti sparað mikið á komu sjálfstýrðra strætisvagna. 

Launakostnaður af heildarrekstrarkostnaði strætisvagns er vanalega í kringum 50-60%. Ólafur Kr. 

taldi að einn daginn myndum við ekki sjá strætisvagnana sem eru notaðir af Strætó í dag og í stað 

kæmu sjálfstýrðir strætisvagnar.  

 Rannsakendur ræddu við Þór Bínó hjá Reykjavík Excursions. Þór sagði að koma 

sjálfstýrðra ökutækja væri frábær fyrir fyrirtækið því það myndi spara mikið í launakostnað. 

Hann segir að það sé ekki hægt að senda frá sér bíla án starfsmanns. Það þarf að vera þjónusta við 

farþega, aðstoð við farangur, aðstoð ef eitthvað kemur uppá. Hann taldi að sjálfstýrðir bílar 

myndu frekar henta t.d. í ferðir í Bláa Lónið eða til og frá Keflavíkurflugvelli, frekar en ferðir um 

gullni hringinn og slíkt. Hugmyndin um að bílstjóri sé í fremstu rútu og sjálfstýrðar rútur fylgi er 

eitthvað sem myndi henta mjög vel fyrir t.d. dagsferðir þar sem ekki er mikill farangur sem þarf 

að bera út úr bílunum. Að hans mati er ekki þörf á leiðsögumanni í hvern bíl þegar um dagsferðir 

er að ræða, öllu heldur er þörf á leiðsögumanni í hverja einustu ferð þannig að þegar það er 

stoppað einhvers staðar þá er alltaf manneskja á þeirra vegum sem fólk getur talað við. Hann 

segir að ákveðinn búnaður sé kominn í rúturnar þeirra í dag sem virki vel í Evrópu en virki ekki 

vel á Íslandi vegna þess að gatnakerfið býður ekki upp á það. Dæmi um þetta er veglínu aðstoð 

(e. lane assist) en hún virkar ekki vel vegna slitinna lína. Hann hafði áhyggjur af því að 

sjálfstýrðir bílar myndu ekki virka í slíku vegakerfi. 

4.2 Vegir 

Almennt höfðu viðmælendur okkar áhyggjur af íslenska vegakerfinu og voru hræddir um að 

sjálfstýrðir bílar myndu ekki virka við þær aðstæður sem standa til boða. Almennt var kvartað 

yfir holum í vegum, lélegum vegaskiltum, einbreiðum brúum, séríslenskum hraðahindrunum og 

slitnum veglínum. Viðmælendur voru spurðir hvort þeir teldu að Vegagerðin stæði sig illa eða 

hvort að fjármagnið sem Vegagerðin fái sé of lítið. Allir voru á sama máli og sögðu að 

fjármagnið væri of lítið og það þyrfti að setja meira fjármagn í þennan málaflokk.  
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 Rætt var við sérfræðinga frá Vegagerðinni, þá Nikolai Jónasson og Valtý Þórisson. Þeir 

útskýrðu að Vegagerðin leggi fram samgönguáætlun, bæði til fjögurra og tólf ára. Þar er 

verkefnum forgangsraðað. Alþingi veitir fjármagn og svo ákveður Vegagerðin hvaða verkefni á 

að framkvæma. Þeir nefna að Ísland sé fámenn þjóð í stóru landi og að það sé erfitt að bæði 

leggja nýja vegi og að viðhalda þeim með það fjármagn sem Vegagerðin hefur úr að moða í dag, 

sem er töluvert minna en það var fyrir efnahagshrunið. Þeir sögðu að það væri ekki neitt sérstakt 

gjald sem er innheimt sem rennur beint til Vegagerðarinnar. Valgerður hjá Samgönguráðuneytinu 

sagði að fyrir nokkrum árum hefði verið ákveðið að ekki yrði innheimt sérstaklega fyrir 

ríkisstofnanir heldur yrði allt sett í sameiginlegan sjóð sem yrði úthlutað úr. Hún segir að þvert 

yfir hafi fjárveitingar lækkað eftir efnahagshrunið. Valtýr og Nikolai segja að að þeirra mati dugi 

fjármagnið ekki, það sé ekki í samræmi við það hve umferð hefur aukist um landið. Þeir segja að 

það hafi farið mikið fyrir neikvæðu almenningsáliti á vegakerfinu upp á síðkastið en eru vongóðir 

um meira fjármagn á næstunni. Spurt var hvort það væri samræmi á milli skilta hjá Vegagerðinni 

og sveitarfélögum. Þeir sögðu að þannig ætti það að vera en að það sé engu að síður ósamræmi 

sumstaðar. Spurt er um línurnar á vegunum og segja þeir að Vegagerðin máli óhemju oft á ári og 

miklu oftar en hin Norðurlöndin vegna snjókomu og nagladekkja. Þeir nefna að vegirnir hér væru 

sennilega ekki ökuhæfir fyrir sjálfstýrðan bíl en segja að Vegagerðin fylgist með þessari þróun og 

sé í samstarfshópum með vegagerðum á Norðurlöndunum þar sem unnið sé að ýmsum 

rannsóknarverkefnum sem tengjast þessum málum. 

Peter Sorgenfrei taldi að vegirnir þyrftu að vera án of margra holna í veginum. Hann gerði 

sér þó grein fyrir því að það væri erfitt að ná því markmiði á Íslandi með íslenskt veðurfar. 

Þorsteinn samgöngustjóri hjá Reykjavíkurborg sagði að það væri ekki hægt að koma í veg fyrir 

holur í vegum. Vatn streymir undir malbikið og frís upp og brýtur malbikið. Hann sagði að 

sjálfstýrðir bílar yrðu að vera með skynjara sem skynja holurnar. Hann segir að útaf veðurfari þá 

muni holurnar halda áfram að myndast og veglínur muni halda áfram að hverfa. Sumir 

viðmælendur kvörtuðu yfir því að Ísland væri með séríslenskar hraðahindranir, sem eru rauðar og 

oft kallaðar „koddar“. Þorsteinn sagði að þær hraðahindranir væru notaðar í nokkrum stórum 

Evrópulöndum og gerðar eftir sænskum stöðlum. Þorsteinn segist sömuleiðis verða var við að 

sumir tali um að laga þurfi öll skilti og laga kantlínur ennþá betur. Honum finnst það skrýtin 

nálgun. Hann heldur að með sjálfstýrðri tækni þá viti bíllinn hvar hann er staðsettur og sé með 

kort af umhverfinu í grunninn. Hann telur að það þurfi þess vegna engar kantlínur eða 
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umferðarskilti fyrir sjálfstýrða bíla. Hann segir að það sé mikilvægara að gefa út góð stafræn 

gögn sem segja til um hvar vegamerkingar og skilti séu.  

 

4.3 Fjarskiptainnviðir 

Þorleifur Jónasson hjá Póst- og fjarskiptastofnun taldi líklegt að sjálfstýrðir bílar myndu gera 

miklar kröfur til fjarskiptainnviða. Honum fannst sömuleiðis líklegt að þeir myndu nýta sér alla 

fjarskiptainnviðina. Þeir gætu nýtt heimanetið yfir nóttina fyrir stór gögn sem er ekki jafn 

mikilvægt að senda. Bílarnir gætu nýtt sér 2G, 3G eða 4G fyrir gagnaflutning þegar um lítil gögn, 

sem þarf að senda strax, er að ræða. Hann taldi að þeir gætu nokkurn veginn nýtt alla 

fjarskiptainnviðina. Þorleifur taldi að 5G tækni myndi koma til Íslands í kringum 2020-21. Hann 

taldi það fara eftir þörfum atvinnulífsins hversu fljótt 5G kemur til landsins, enda væri minni þörf 

fyrir þessa bandbreidd hjá neytendum. Hann sagði að einn að kostum 5G væri sá að það er ekki 

bara með meiri bandbreidd heldur tekur minni tíma að tengjast slíku neti. Það tekur 20-30 

millísekúndur að tengjast 3G og 4G en það tekur undir eina millísekúndu að tengjast 5G. Hann 

sagði að ef sjálfstýrðir bíll væri með upplýsingar sem væri mikilvægt að senda strax frá sér þá 

gæti það verið kostur. Hann segir að 5G sendar væru með minna færi en 4G sendar vegna þess að 

þeir nýta hærri tíðni. Það mun þurfa að finna staði fyrir þá eins og í ljósastaurum. Þorleifur 

minntist á sjalljósastaura sem gætu verið með 5G net og jafnvel skynjara sem sjálfstýrðir bílar 

geti nýtt sér. Til dæmis myndu þeir skynja hversu mikil umferð væri. Ólafur Kr. sagði að 

samskiptainnviðir væru ekki tilbúnir að fá netsamband í alla bíla. Hann sagði þó að þörf fyrir 

slíka þjónustu kæmi bara í nýjustu bílanna en benti þó á að innviðir eiga það til að þróast hægar 

en tæknin. Hann segir einnig að það séu ýmsar upplýsingar sem sjálfstýrðir bílar geti sent, t.d. 

upplýsingar til yfirvalda ef innviðir væru betri. Sem dæmi gætu þeir sent upplýsingar til 

veghaldara ef hola finnst í vegi. Einnig bendir hann á að GPS í Evrópu sé að fara að verða betra. 

Það er verið að setja upp gervihnetti í Evrópu sem gera GPS nákvæmt upp á 10 sentímetra. 

Þorsteinn samgöngustjóri Reykjavíkurborgar benti líka á að GPS ætti að verða betra með Galileo 

verkefni ESB. Þorleifur benti á að Ísland hafi verið í fyrsta sæti hjá Alþjóðafjarskiptasambandinu 

(e. ITU) í upplýsingatækni og fjarskiptum, sem minnst var á í kafla 3.9.1. Hann segir að það hafi 

verið metið út frá því hvernig þjóðin nýtir fjarskipti og hversu margir geta nýtt þau.  

Peter Sorgenfrei forstjóri Autonomous Mobility segir að 4G og 5G sé mjög mikilvægt 

fyrir sjálfstýða bíla, en það sé ekki svo þeir virki heldur til þess að ná að flytja viðkvæmu gögnin 

sem sjálfstýrðu bílarnir geyma. Hann telur að ef LiDAR skannar verða notaðir í sjálfstýrðum 
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bílum í framtíðinni þá geta sjálfstýrðu bílarnir keyrt eftir fyrirfram skilgreindu korti sem er geymt 

í bílnum, varanlega, þ.e.a.s. ekki er þörf á 4G eða 5G til að niðurhala kortinu. Honum finnst 

fjarskiptakerfið á höfuðborgarsvæðinu í dag nógu gott fyrir sjálfstýrða bíla. Hann segir að LiDAR 

skanninn, skanni umhverfið, beri það saman við fyrir fram skilgreind kort og sér síðan hvað er 

öðruvísi og vinnur úr þeim gögnum. Peter segir að það gerist þó að bílar þurfi að senda 

upplýsingar sín á milli um svæðið t.d. ef það er kominn ný bygging þá getur bíllinn sent þær 

upplýsingar frá sér og í enda dags þá verða þær upplýsingar settar í skýið (e. cloud) sem segir að 

á þessum GPS hnitum lítur heimurinn öðruvísi út en áður. Svo verða þær upplýsingar sendar til 

hinna bílanna yfir nóttina. Það gerist ekki endilega í rauntíma, heldur yfir daginn.  

Nikolai og Valtýr nefndu að það væru til rafrænar upplýsingar um staðsetningar á 

vegaskiltum og hraðatakmörkunum á vegum hjá Vegagerðinni. Þorsteinn sagði að reynt sé að 

hafa öll slík gögn sem eru til hjá Reykjavíkurborg gjaldfrjáls og aðgengileg á netinu. Hann segir 

að verið sé að vinna í því að gera upplýsingar úr umferðarljósum aðgengilegar í rauntíma sem 

gæti nýst sjálfstýrðum bílum.  

 

4.4 Staða tækninnar 

Peter Sorgenfrei er sá eini sem rannsakendur tóku viðtal við sem vinnur við að þróa tæknina. 

Aðrir viðmælendur höfðu aflað sér vitneskju í gegnum samtöl við sérfræðinga erlendis, með því 

að sækja ráðstefnur og að lesa sér til um sjálfstýrða bíla. 

 Í viðtali við Runólf Ólafsson framkvæmdastjóra FÍB kom fram að þeir héldu að þessi 

tækni myndi koma til Íslands. Fjárfestir sem Runólfur ræddi við í San Francisco taldi að þetta 

yrði valkostur á ýmsum þróaðri svæðum í Bandaríkjunum eftir níu ár. Hann taldi Ísland ekki vera 

svo nálægt fullri sjálfstýringu. Hann gat séð fyrir sér að ákveðin svæði á höfuðborgarsvæðinu 

gætu fengið sjálfstýringu fyrst og svo væri næsta skref þéttbýlið og svo hefði hluti dreifbýlisins 

möguleika á sjálfstýringu. Þorsteinn samgöngustjóri Reykjavíkur segir frá því að bílar í 

Bandaríkjunum hafi alltaf verið með manneskju á bak við stýrið sem var tilbúin að taka við 

akstrinum ef eitthvað kæmi upp á. Hann segir að í Kaliforníu hafi nýlega verið leyfð prófun á 

sjálfstýrðum bílum, án ökumanns.  

 Þegar Ólafur Kr. Guðmundsson fyrrverandi varaformaður FÍB var spurður um það hvort 

að þessi tækni myndi koma til Íslands þá sagði hann að hún myndi gera það og það væri ekki 

hægt að koma í veg fyrir það. Ólafur talaði um að það væri fullt af tækni sem væri til staðar í 
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bílum nú þegar, sem ekki væri hægt að nota hér. Sem dæmi um það má nefna veglínu aðstoð (e. 

lane assist) þar sem bíllinn sjálfkrafa leiðréttir þig ef þú ert að keyra út fyrir veglínu án þess að 

gefa stefnuljós. Ólafur segist hafa sótt ráðstefnur í gegnum FIA (The Fédération Internationale de 

l'Automobile) þar sem sjálfstýrð bílatækni er rædd. Hann segir að þróunin á bílum í dag sé mun 

meiri en mönnum óri fyrir og sé meiri en hún var fyrstu árin eftir að bíllinn var fundinn upp. 

Hann talaði um að gríðarleg þróun hafi orðið í bílum þrátt fyrir að Íslendingar hafi ekki tekið eftir 

henni, því þeir hafi keypt bíla í minni mæli eftir hrun. Í dag er öllu í bílunum stýrt með tölvum. 

Hann talar um S-Class Mercedes-Benz bíl sem keyrði 130 kílómetra sjálfur og notaði til þess 

þann búnað sem var þá þegar til staðar í bílnum og sendi inntak í fartölvu sem vann úr gögnunum 

og tók ákvörðun um hvað átti að gera að hverju sinni. Það þurfti tvisvar að grípa inn í, í annað 

skiptið lenti hann á eftir sorpbíl sem hann elti í kringum þorpið án þess að átta sig á því að hann 

ætti að taka fram úr honum. Hann segir að þróun í rafmagnsbílum og sjálfstýrðum bílum sé að 

gerast samhliða.  

 Þegar rannsakendur spurðu Indriða Grétarsson og Ólaf Stefánsson hjá Heklu hvert 

Volkswagen (og undirfyrirtækin) væru komin í þróuninni, þá bentu þeir á komu Audi A8 árið 

2019, sem er með sjálfstýringu á 3. stigi sem fellur undir manneskjumiðaða sjálfstýringu. Þegar 

bíllinn lendir í þungri umferð þá getur hann séð um að keyra án aðkomu ökumanns. Þeir segja að 

hingað til hefði sjálfstýrð tækni hjá Audi verið undir þeim formerkjum að hún sé til aðstoðar (e. 

Assist), þ.e. aðeins til að hjálpa. Bílstjórinn ber ennþá ábyrgð. Þó hefur Audi gefið út að þeir 

muni bera ábyrgð ef Audi A8 ekur á, þ.e.a.s. ef hann er sjálfstýrður þá munu þeir taka ábyrgð 

(Maric, 2017). 

 Indriði og Ólafur sögðu rannsakendum frá bílum sem Hekla selur núna. Sumir þeirra geta 

bremsað ef þeir finna hindrun. Sumir eru með aðlögunarhæfan skriðstilli (e. adaptive cruise 

control) sem virkar þannig að bíllinn heldur ákveðnum hraða nema ef hann skynjar annan bíl fyrir 

framan þá hægir hann á sér, ef þess þarf. Einnig er veglínu aðstoð (e.lane assist) í sumum 

bílunum sem gerir bílnum kleift að halda sér innan við veglínur nema gefið sé stefnuljós. Við 

prófun á bíl með veglínu aðstoð (e. lane assist) sáu rannsakendur að tæknin virkaði ekki vel 

miðað við íslenskar vegamerkingar. Þegar rannsakendur spurðu út í það hvort að þeir teldu að 

bílar með algjöra sjálfstýringu myndu þurfa á veglínum að halda þá svöruðu þeir því að þeir 

héldu að bíllinn gæti bara unnið úr því sem hann sér og þess vegna þyrfti að mála línurnar á 

vegunum. Þeir voru ekki með á hreinu hvenær Volkswagen myndi gefa frá sér bíl með algjöra 

sjálfstýringu, það hefði ekki verið rætt hvort þessir bílar yrðu seldir á Íslandi.  
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 Rannsakendur tóku viðtal við Kristinn G. Bjarnason hjá Toyota. Hann segir að Toyota 

hafi sett upp tvö fyrirtæki sem eru grunnurinn að því að geta verið með sjálfstýringu í bílunum 

sínum: Toyota Research Institute þar sem Gill Pratt er forstjóri og síðan Toyota Connected. 

Toyota Research Institute sér um að þróa sjálfa tæknina í sjálfstýrðri tækni, þar nota þeir LiDAR. 

Toyota Connected safnar gögnum um hvernig bílar haga sér og það verður hægt að nota þau gögn 

að hluta til fyrir sjálfstýrða bíla, í framtíðinni. Kristinn heldur að Toyota sé núna statt á fyrsta og 

öðru stigi sjálfstýringar þ.e.a.s. í manneskjumiðaðri sjálfstýringu. Samkvæmt því sem Kristinn 

hafði kynnt sér þá taldi hann að stærsta stökkið yrði á milli þriðja og fjórða stigs þ.e. frá 

manneskjumiðaðri sjálfstýringu í algjöra sjálfstýringu en minntist þó á að það færi eftir hverjum 

og einum framleiðanda hvort þeir myndu yfirhöfuð snerta þriðja stigið. 

 Kristinn segir að í nýjum Toyota bílum er að finna „veglínu aðstoð (e. lane assist), 

aðlögunarhæfan skriðstilli (e. adaptive cruise control) og neyðarhemlun, ef það nemur vegfaranda 

fyrir framan bílinn. Kristinn sagði að ef slíkir bílar kæmu frá Toyota þá myndu þeir líklega ekki 

vera á afmörkuðum mörkuðum, Kristinn segir að ekki sé búið að gefa nokkuð út um það hvenær 

Toyota býst við því að selja sjálfstýrða bíla, um allan heim, og sagðist ekki verða var við það að 

neitt bílafyrirtæki hefði gefið út skýra dagsetningu um það hvenær þeir ætluðu að gera það. Hann 

telur líklegt að sjálfstýrðir bílar Toyota verði allir byggðir með sömu sjálfstýringar tækninni. 

Aðspurður um hvaða kosti hann sæi við Ísland með tilliti til sjálfstýrðra bíla þá taldi hann að 

einfaldleiki vegakerfisins, fjöldi bíla í umferð og góð fjarskiptatenging væru kostir. Stærsti 

gallinn var að hans mati gæði vegakerfsins.  

 Peter Sorgenfrei segir að þeir sem noti myndavéla nálgunina noti ekki LiDAR vegna þess 

að það sé mjög dýrt. Hann segir að Tesla noti myndavélanálgunina af því að hún er ódýr og 

nokkuð góð lausn en segir þó að iðnaðurinn sé sammála um það að það sé ekki endanleg lausn. 

Hann segir að ætli sjálfstýrður bíll með LiDAR að keyra einhvern ákveðinn veg, þurfi að skanna 

veginn og búa til kort af honum fyrst. Aðspurður um kostnaðinn sem fylgir því að búa til kortin 

segir hann að það sé ekki mikill kostnaður að skanna svæðið með sjálfstýrða bílnum en það þurfi 

að vinna úr gögnunum og að það sé frekar tímafrekt að gera kort út frá þeim . 

 

4.5 Íslenskar veðuraðstæður 

Þorsteinn samgöngustjóri Reykjavíkurborgar er vongóður um að sjá sjálfstýrða bíla hér á landi á 

næstu árum en er smeykur við íslenska veðrið og sagði að það myndi þurfa að prófa sjálfstýrða 



34 

 

bíla hér á landi við allar mögulegar aðstæður áður en sjálfstýrðir bílar færu í umferð. Í samræðum 

við Runólf hjá FÍB kom fram að fyrirtæki hefðu verið að prófa alls konar sjálfstýrða tækni í 

Lapplandi í Finnlandi, í snjókomu, hríð og rigningu. Jóhannes hjá Strætó talaði um að hann hefði 

heyrt af því að það væri verið að prófa þessa tækni í Finnlandi en hafði ekki séð neinar 

niðurstöður úr þeim prófunum. Runólfur talaði um að við á Íslandi gætum fengið þessa tækni 

seinna en aðrir staðir með betra veðurfar. Einnig benti hann á viðtal sem var tekið fyrir FÍB við 

Anders Eugensson forstöðumann alþjóðlegrar stjórnsýslu hjá Volvo. Anders sá ekkert því til 

fyrirstöðu að sjálfstýrðir bílar gætu virkað við íslenskar veðuraðstæður. Í viðtalinu við 

Vegagerðina nefna þeir að það sé mjög erfitt að halda vegunum heilum og þá sérstaklega línunum 

á milli hægri og vinstri akreina vegna hálku, snjókomu og hraðrar hitastigsbreytingar. Þorsteinn 

hjá Reykjavíkurborg sagði að það væri ekki hægt að koma í veg fyrir holur í íslenskum vegum. 

Ólafur Kr. sagði að veðrið á Íslandi væri engin sérstök hindrun. Það verði ekki nein frekari 

hindrun fyrir sjálfstýrðan bíl en fyrir mannfólk. Hann segir að ef snjókoman er það þung að 

skynjararnir fái ekki nægar upplýsingar þá pípar bíllinn bara og segir manneskju að taka yfir. 

Hann segir líka að bílar í dag séu mun betri en manneskjur í því að skynja hálku. Samgöngustjóri 

Reykjavíkur sagði að sjálfstýrðir bílar hafi að miklu leyti verið prófaðir við auðveldari 

veðuraðstæður og vildi að við prófuðum sjálfstýrða bíla við íslenskar aðstæður til að sjá hvenær 

eitthvað kemur upp á. Þá verða framleiðendur varir við það hverju þarf að breyta svo að tæknin 

virki við þessar aðstæður.  

 Ef það snjóar þá gæti söfnun snjós á veginum gert það að verkum að veglínur sjást ekki. 

Sumir viðmælanda kvörtuðu yfir því að veglínur sæjust ekki á mörgum vegum og höfðu áhyggjur 

af því hvort bílarnir gætu staðsett sig ef veglínurnar vantaði. Peter Sorgenfrei sagði að það væri 

ekki mikilvægt fyrir bílana að sjá veglínur ef þeir væru að nota LiDAR. Hann sagði að góðar 

línur þyrfti ef það væri verið að nota myndavéla nálgunina en ekki þegar verið er að nota LiDAR 

tæknina (blönduðu nálgunina sem er rædd í kafla 3.1.4). 

 Hins vegar hefur það gerst að þegar snjóskafl myndast og það nái að verða ákveðið þétt þá 

heldur kerfið að þetta sé bygging og stoppar. Þegar stjórnandi er í bílnum þá getur hann sagt 

bílnum að halda áfram að keyra. Hins vegar þurfa þeir að leysa það vandamál áður en bílarnir 

geta keyrt án stjórnanda í bílnum. Peter sagði að svipað vandamál hefði verið með tré þegar grein 

sem var ekki með laufum fékk lauf seinna meir. Þegar greinin þyngdist byrjaði bíllinn að hægja á 

sér þegar hann keyrði fram hjá trénu. Bílinn áttaði sig á því að þetta væru lauf en hann hægði 

samt á sér. Hann segir að það sé líka áskorun þegar mikill snjór eða rigningu fellur. Vanalega 
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hægir bíllinn þeirra á sér í rigningu en þegar þeir voru að prófa við þunga rigningu þá hélt LiDAR 

að einhver hlutur væri fyrir framan sig og stoppaði. Hann talaði um að þeir hafi þurft að kenna 

LiDAR að þetta hafi bara verið rigning. Peter telur að veðurfarið á Íslandi geri landið að 

áhugaverðum stað til þess að heimsækja og þróa tæknina.  

4.6 Lagalegar umbætur 

Í viðtölum rannsakenda við sérfræðinga pældu viðmælendur nánast undantekningalaust í siðferði. 

Siðferðisspurningar eins og hver það sé sem beri ábyrgð ef sjálfstýrður bíll veldur slysi. Einnig 

var mikið rætt um þá siðferðislegu spurningu sem kemur upp ef sjálfstýrður bíll þarf að velja á 

milli tveggja slæmra valmöguleika eins og t.d. að verja ökumanninn fyrir bíl sem er að koma á 

fleygiferð með því að keyra á vegfarendur eða hreyfir bíllinn sig ekki og setur í staðinn 

ökumanninn í hættu (sbr. stjórnlausa vagns vandamálið í kafla 3.3). Einnig var rætt um ef bíllinn 

stefnir á hóp vegfaranda og verður að velja úr milli tveggja hópa, hvernig velur hann á milli. 

Runólfur hjá FÍB talaði við sérfræðing sem taldi að slíkar aðstæður kæmu aldrei upp. Kristinn hjá 

Toyota sagði að margar slíkar aðstæður myndu koma upp, þar sem bíllinn þarf að velja á milli 

tveggja slæmra valkosta, sama hversu vel forritaður bíllinn er. Hann segir að það sé áskorun fyrir 

sjálfkeyrandi tækni að velja skásta kostinn í slíkum aðstæðum. Hann talaði við sérfræðing í 

Eistlandi sem taldi að slíkar ákvarðanir þyrftu að vera handhófskenndar. Ólafur Kr. taldi að Ísland 

gæti ekki gert lagalegar kröfur um hvernig bíllinn tekur þessa ákvörðun, hann sagði að við 

þyrftum að aðlagast, tæknin tekur þessa ákvörðun. Hann sagði að það þyrfti að breyta 

umferðarlögum því það eru ýmsar spurningar sem vakna upp eins og það að foreldri megi senda 

barnið sitt á æfingu í sjálfkeyrandi bíl og megi senda hundinn sinn á dýraspítala í sjálfkeyrandi 

bíl. Hann taldi líka þörf á því að ákveða hver ber ábyrgð ef sjálfkeyrandi bíll keyrir á.  

 Valgerður B. Eggertsdóttir hjá Samgönguráðuneytinu sagði að svona siðferðislegar 

spurningar yrðu líklega aldrei ákveðnar með lögum, þetta væru risastórar spurningar sem erfitt 

væri að taka afstöðu til. Viðmælendur hjá Samgöngustofu sögðu jafnframt að stóru spurningarnar 

í þessu væru þær siðferðislegu, hver ber ábyrgð á því ef eitthvað fer úrskeiðis. Þeir voru á sömu 

nótum og Valgerður þegar þeir sögðu að það væri ekki hægt að ákvarða slíkar siðferðisspurningar 

með lögum.  

 Þorsteinn samgöngustjóri Reykjavíkurborgar segir að koma sjálfstýrðra bíla sé að hans 

mati aðallega háð því að siðfræðimál og lögfræðimál verði leyst. Hann taldi að mögulega myndi 

löggjafarvaldið fyrst leyfa sjálfstýrða strætisvagna í Borgarlínunni þar sem að það væri minna 

skref en að leyfa þá í venjulegri umferð. Valgerður hjá Samgönguráðuneytinu taldi að sjálfstýrðir 
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bílar snertu þrjú réttarsvið: vátryggingar, gagnaöryggi og ábyrgðarmál. Hún taldi að meginþorri 

af regluverki um gerð og búnað yrði samevrópskt og sama gildi með regluverk um gagnaöryggi. 

Hún sagði íslensk umferðarlög vera séríslensk og fjalla aðallega um það hvernig bílar eigi að 

hegða sér í umferðinni og sagði að þau myndu ekki breytast með komu sjálfstýrðra bíla og sagði 

að þá yrðu bara að forritað eftir umferðalögum. Hún sagði, ef sjálfstýrðir bílar, án stýris, koma til 

landsins þá þarf að breyta lögum í samræmi við það, til þess að takast á við það að það sé enginn 

ökumaður í bílnum. Kristinn hjá Toyota nefndi nýja persónuverndarlöggjöf frá ESB sem kemur í 

gegnum Evrópska efnahagssvæðið (EES), GDPR (General Data Protection Regulation). Þar er 

skýrt tekið fram í hvaða tilgangi má nota gögn og útskýrt fyrir neytanda í hvaða tilgangi gögnin 

eru notuð. 

 Vilhjálmur Árnason alþingismaður sagði að við Íslendingar fylgdum ESB og 

Norðurlöndunum í ansi mörgum málaflokkum. Hann taldi að mikið af lagabreytingum tengdum 

sjálfstýrðum bílum muni fara í gegnum EES. Hann sagði að persónuverndarlöggjöfin og 

fjarskiptalöggjöfin kæmi frá EES. Hann sá fyrir sér að lagalegar áskoranir fyrir Alþingi yrðu t.d. 

spurningar um það hvort það mætti sitja í sjálfstýrðum bíl undir áhrifum áfengis og hver bæri 

ábyrgð á árekstri. Viðmælendur hjá Samgöngustofu töluðu um að Samgöngustofa myndi elta 

Evrópu heilt yfir t.d. hvaða hlutir yrðu skráðir í ökutækjum. Þau sáu fyrir sér að reglugerðir í 

kringum sjálfstýrða bíla yrðu frekar miðstýrðar. Þau höfðu ekki séð nein drög að lögum innan 

ESB sem lúta að sjálfstýrðum bílum. Ríki eins og Svíþjóð og Finnland hefðu sett sín eigin lög 

með undanþágum frá evrópsku regluverki. Ísland gerði það ekki. Þau töluðu um að það gæti verið 

samblanda af íslenskri og evrópskri löggjöf sem yrði til þess að uppfylla lagalegar kröfur 

sjálfstýrðra bíla. Vilhjálmur Árnason hafði ekki miklar áhyggjur af lagalegu hliðinni þegar kom 

að sjálfstýrðum bílum. Hann sagði að Alþingi gæti brugðist hratt við ef til þess kemur. Hann 

sagði þó að umferðarlög snerti mörg mismunandi svið og þar séu margar pólitískar spurningar. 

Aðalatriði fyrir honum, varðandi komu sjálfstýrðra bíla, var hvort neytendur yrðu tilbúnir í 

sjálfstýrða bíla.  

 Jóhannes hjá Strætó sagði að regluverk í kringum bíla, eins og það er á Íslandi í dag, er 

þannig að það leyfir ekki sjálfstýrða bíla. Hann sagði að bílar í dag þurfi að vera með spegla til að 

fá skráningu, til dæmis. Rannsakendur ræddu við þrjá sérfræðinga hjá Samgöngustofu. Þeir sögðu 

að samgöngustofa sjái um skráningu á nýjum ökutækjum og til að fá sjálfstýrðan bíl til Íslands 

eins og staðan er í dag þá þurfi að skrá hann í öðru Evrópulandi því löggjöfin nær ekki utan um 

skráningu þeirra ennþá. Sem dæmi nefndu þau sjálfstýrðan bíl sem fékk leyfi til að koma til 
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Íslands á ráðstefnunni „Snjallborgin Reykjavík“. Sá bíll er ekki með stýri og hann ók stutta leið 

við Hörpu. Hann hefði ekki fengið leyfi til að vera frumskráður í íslensku skráningarkerfi en hann 

fékk skráningu í Danmörku og fær þess vegna að koma til Íslands. Bíllinn fær sérstakt leyfi til að 

vera á Íslandi í nokkra daga. Einnig töluðu þau um að fordæmi séu fyrir því að ráðherrar hafi veitt 

heimild fyrir bíl sem annars hefði ekki fengið skráningu eins og Mitsubishi Kiev sem var með 

stýrið hægra megin. Sá bíll hefði ekki fengið skráningu nema fyrir það að ráðherra veitti honum 

sérstaklega leyfi. Þau sögðu að regluverkið í dag geri ráð fyrir tilraunarstarfsemi með leyfi. Þó 

geri núverandi lagaumhverfi ráð fyrir því að ökumaður sé á bak við stýrið. Samkvæmt núgildandi 

löggjöf er heimilt að ökumaður setji á sjálfstýringu en hann þarf sömuleiðis að vera til staðar til 

að taka við ef eitthvað kemur upp á og sjálfstýrða ökutækið þarf að vera skráningarhæft þannig að 

það megi vera á götunum. Þau töluðu um að bílar séu með aðlögunarhæfan skriðstilli (e. adaptive 

cruise control) og sjálfstýring með ökumanni er bara næsta stig.  

 Autonomous Mobility kom með sjálfstýrðan bíl til Íslands í nokkra daga sem fékk leyfi til 

að keyra á afmörkuðu svæði í Hörpu (Thorlacius, 2018). Peter Sorgenfrei segir að hver bíll sé 

með VIN (Vehicle identification number) númer. Þeir voru búnir að fá samþykkt að koma með 

sjálfstýrðan bíl fyrir Snjallborgin Reykjavík ráðstefnuna en ef þeir ætluðu sér að koma með annan 

alveg eins bíl þá þyrfti hann samt að fara í gegnum allt ferlið aftur því VIN númerið er öðruvísi. 

Peter Sorgenfrei segir að í öðrum löndum sé verið að gera lagabreytingar þar sem gefin eru leyfi 

til þeirra sem vilja þróa tæknina. Það þarf sérstaklega að sækja um slík leyfi en bílarnir sem fá 

þau leyfi mega keyra í vissum aðstæðum, t.d. má keyra á þessum vegi með þessum búnaði á 

þessum tíma. Þeir þurfa að fylla út ákveðin skjöl fyrir ríkið með ákveðnum upplýsingum í hvert 

skipti sem þeir prófa bílinn. Þeir bílar þurfa þó ekki að ganga í gegnum sömu prófanir og 

venjulegir bílar. Honum finnst sú nálgun vera rétt því hún leyfir þeim að prófa bílana fljótt en 

gerir ríkinu kleift að halda auðveldlega utan um starfsemina. Aftur á móti nefnir hann Litháen en 

þar er leyfilegt að prófa bílana með því eina skilyrði að þeir drepi engann. Bílarnir þeirra uppfylla 

ekki þær öryggiskröfur sem aðrir bílar þurfa að uppfylla t.d. voru þeir ekki búnir að fara í gegnum 

árekstrarprófanir. 

4.7 Stefna framkvæmdarvalds 

Ólafur Kr. sagði frá því að FIA hafi haldið ráðstefnu í Hollandi og þar voru skilaboðin þau að 

allir hlutaðeigendur í viðkomandi landi þyrftu að tala saman. Það þyrfti að halda samráðsfundi og 

ráðstefnur sem fyrst. Hann segir að það hafi verið gert fyrst í fyrra og það sé smá vakning farin af 

stað.  
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 Vilhjálmur Árnason taldi það gríðarlega mikilvægt fyrir ríkisvaldið að tryggja 

umferðaröryggi. Hann sagði að ef þessir bílar myndu draga úr umferðarslysum þá væri það 

gríðarlega þjóðhagslega hagkvæmt og þess vegna ætti ríkið að reyna að flýta fyrir þessu ferli. 

Hvort sem það væri með framkvæmdum, skattaívilnunum, með því að setja fjármagn í þetta eða 

þróunarkostnað. Hann talaði um það að kostnaður við umferðarslys í hverju landi væri oftast 2-

2.5% af vergri þjóðarframleiðslu (VLF), það eru 50 milljarðar á Íslandi. Árið 1990 var 

kostnaðurinn af umferðarslysum 2% af vergri landsframleiðslu (VLF) í Bandaríkjunum. Árið 

1997 var kostnaðurinn 1% af VLF í Danmörku, árið 1990 1,1% af VLF í Finnlandi. Árið 1995 

var kostnaðurinn 1,2% af VLF í Noregi og 0,9% af VLF í Svíþjóð. Kostnaðurinn er meiri þegar 

tapað líf er tekið með í reikninginn og talið sem kostnaður (Elvik, 2000).  

Rannsakendur könnuðu það hvort að ríkisstofnanir væru með einhverja stefnu um 

innleiðingu sjálfstýrðra bíla og einnig hvort um heildarstefnu fyrir ríkisstofnanir væri að ræða. 

Samgönguráðuneytið, Samgöngustofa og Vegagerðin gáfu það svar að það væri engin stefna eins 

og staðan er í dag. Í stað stefnu væru þau að fylgjast grannt með þróun þessara mála. Vegagerðin 

sækir fundi og ráðstefnur og er í samfstarfshóp Vegagerða á Norðurlöndum þar sem sjálfstýrðir 

bílar eru ræddir. 

Reykjavíkurborg sótti um ásamt Vegagerðinni, Strætó, Háskóla Íslands, Orkuveitu 

Reykjavíkur og fleirum um styrk frá Horizon 2020, rannsóknaráætlun ESB, til þess að prófa 

sjálfstýrða bíla í Reykjavík. Ef sá styrkur fæst þá ætlar Reykjavíkurborg ásamt samstarfsaðilum 

að skilgreina ákveðnar götur og götukafla í borginni þar sem hægt er að prófa sjálfstýrða bíla og 

vörubíla (Hermannsson, 2018). Þorsteinn samgöngustjóri Reykjavíkurborgar taldi að það gæti 

verið þörf á að búa til starfshóp innan löggjafarvaldsins sem fer yfir það hverju þarf að breyta og 

hvað þarf að vera til staðar svo Ísland geti farið að prófa sjálfstýrða bíla. Finna út hvar í kerfinu 

hindranirnar eru. Hann segir að það þurfi að komast að því hvort það séu litlar breytingar eða 

miklar breytingar sem þurfi að verða fyrir komu sjálfstýrðra bíla og jafnvel fara að undirbúa þær 

breytingar. 

4.8 Viðhorf samgöngustjóra Reykjavíkurborgar til sjálfstýrðra bíla 

Rætt var við samgöngustjóra Reykjavíkurborgar, Þorstein R. Hermannsson um það hvort hann 

fylgdist með þessari þróun og því svaraði hann játandi. Hann segir að stærsta skrefið sem 

Reykjavíkurborg hafi tekið í þessari þróun sé umsóknin til ESB sem var fjallað stuttlega um í 

kafla 4.7. Hann segir frá því að Autonomous Mobility hefði áhuga á því að koma til Íslands ef 

það kemst á samkomulag um einhverjar prófanir. Þorsteinn segir að þó það sé áhugi hjá borginni 



39 

 

að aðstoða við það að prófa sjálfstýrða bíla þá séu ýmsir hlutir sem koma þar að sem borgin hefur 

enga stjórn á eins og skattaívilnanir, það hvernig umhverfið er og regluverk. Borgin má ekki gefa 

leyfi fyrir því að sjálfstýrður bíll megi keyra á ákveðinni götu. Hann segir að svoleiðis lagað þurfi 

löggjafarvaldið að leysa en telur þó að líklegt sé að fá leyfi fyrir prófunum í ákveðinn tíma. 

Þorsteinn taldi mikilvægt að prófa bílana við íslenskar aðstæður, þá gæti fólk farið að treysta 

bílunum. Þó gat hann séð fyrir sér að ef það væri búið að prófa sjálfstýrða bíla nógu mikið í 

nágrannalöndum þá væru kröfur til tilrauna ekki jafn strangar á Íslandi. Hann sagði líka að honum 

fyndist sjálfstýrð tækni vera kominn lengra í almenningssamgöngum en í bílum í einkaeign, sem 

dæmi er verið að nota sjálfstýrða vagna sem fara eftir ákveðinni leið og stoppa á ákveðnum 

stöðum á háskólasvæðum.  

 Þorsteinn taldi að helsta áskorun fyrir Reykjavíkurborg væri yfirgangstíminn frá því að 

vera bara með venjulega bíla yfir í það að vera bara með sjálfstýrða bíla. Honum finnst að til þess 

nýta sjálfstýrða bíla til fulls og skilvirknina sem þeim fylgir þá væri óskandi að skipta einn daginn 

úr mannkeyrðum bílum yfir í sjálfstýrða. Hann taldi að yfirgangstíminn yrði erfiður. Hann segir 

að sumir hafi verið með hugmyndir um að hafa mismunandi akreinar fyrir sjálfstýrða og 

venjulega bíla. Aðrir hafi sagt að það væri hægt að byrja á því að vera með ákveðið svæði sem er 

bara fyrir sjálfstýrða bíla og svo stækkar það smátt og smátt. Hann segir að þetta sé eitthvað sem 

Reykjavík hefur svigrúm til þess að gera. Honum finnst ákveðin áksorun að ákveða hvort og þá 

hvenær eigi að banna fólki að keyra sjálft.  

 Þorsteinn talaði um markmið sem Reykjavíkurborg hefur sett sér, markmið um að vera 

grænni borg, vistvænni borg og lýðheilsumarkmið þess eðlis að fá fólk til að labba og hjóla 

meira. Hann hafði áhyggjur af því að tæknibylting gæti orðið sem vinnur gegn þessum 

markmiðum og talaði um að það þyrfti að passa sig á því að nýta tæknina á jákvæðan hátt. Hann 

hefur séð menn setja upp sjálfstýrða bíla í hermum og niðurstöðurnar úr þeim hermum sýndu að 

umferð stórjókst í borgum. Fólk fer fleiri ferðir á bíl, bílar með engum farþega ferðast og það 

skapist þannig meiri glundroði í umferðinni en er í dag. Hann segir að sjálfstýrðir bílar geti dregið 

úr umferð ef það er staðið rétt að framkvæmdinni og þeir geti flutt fleira fólk í einu en venjulegir 

fólksbílar. Líklega segir hann það vegna þess að fólk deilir bílunum í meiri mæli og fleiri geta 

verið í þeim í einu eins og bíllinn sem Autonomous Mobility kom með til landsins. Hann segir að 

Reykjavíkurborg þurfi að gera þetta á sínum forsendum og að nýta tæknina til þess hún hjálpi til 

við að ná tilsettum markmiðum. Hann taldi það hlutverk ríkisins að reyna að ýta undir 

samnýtingu sjálfstýrðra bíla og reyna að hafa hömlur á vextinum í umferðinni. Hann segir að 
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koma bíla hafi verið slæm fyrir þéttbýlismyndun og telur að það þurfi að passa að það endurtaki 

sig ekki þegar sjálfstýrðir bílar koma til landsins.  

 Þorsteinn segir að það séu 172.000 bílastæði í Reykjavík í dag og ef það þyrfti, til dæmis 

aðeins 15.000 bílastæði eftir komu sjálfstýrðra bíla þá væri það frábært. Stór kostur í hans huga 

væri minni þörf fyrir bílastæði með komu sjálfstýrðra leigubíla og notkun þeirra. Þorsteini fannst 

gríðarlegur ávinningur af því að sjálfstýrðir bílar gætu alla jafnan dregið úr umferðarslysum. 

Hann nefndi einnig að þeir gætu keyrt mun þéttar saman, allir gætu keyrt af stað á sama tíma 

þegar það kemur grænt ljós og jafnvel þurfi ekki umferðarljós og svo framvegis. Hann segir að 

það sé verið að reyna ná til dreifðari byggðar með strætisvögnum en með komu sjálfstýrðra bíla 

gengur það mun betur. Hann segir að það gæti verið þannig að bíll sem manneskja deilir með 

öðrum kemur og sækir hana.  

 Þorsteinn telur að Borgarlínan gæti haft mikið gagn af sjálfstýrðum vögnum og það hljóti 

að vera ódýrari valkostur fyrir manneskju að labba á stoppistöð Borgarlínunnar en að fá sendan 

vagn heim til sín. Hann sá fyrir sér að strætisvagnar gætu hætt að fara eftir einhverjum fyrirfram 

skilgreindum leiðum í hverfum þar sem notendur strætisvagna eru færri og þar myndi í staðinn 

koma pöntunarkerfi. Hann er þó hræddur um að fólk muni ekki vilja deila bílum með öðrum. Sem 

dæmi nefnir hann að sjálfstýrður bíll með þrem manneskjum sækir þig og svo þarft þú að bíða 

eftir því að hann sæki þrjár manneskjur í viðbót áður en hann skilar þér á þinn stað. Hann var ekki 

viss um að allir yrðu tilbúnir í þetta. Hann og Valgerður B. Eggertsdóttir höfðu áhyggjur af því að 

konur myndu upplifa óöryggi við það að deila sjálfstýrðum bílum með ókunnugri manneskju. 

Meiri öryggistilfinning væri í almenningssamgöngum þar sem þar eru fleiri manneskjur. 

Þorsteinn telur að slík vandamál séu leysanleg en það gerist ekki strax.  

4.9 Afstaða tryggingafyrirtækja gagnvart þróun sjálfstýrðra bíla 

Rætt var við Ágúst Mogensen, sérfræðing hjá VÍS, um hvort þar væri fylgst með þessari þróun og 

svarið var nei. Hann segir þó að VÍS muni þurfa að breyta viðskiptamódeli sínu ef það verður úr 

þessu því margar tryggingar tengjast umferðarlögum og umferðarlögin gera ráð fyrir fólki sem 

keyrir bíla en ekki að bílar keyri fólk, en það kemur með tímanum að hans mati. 

 Hann er ekki sannfærður um það hver ætti að taka ábyrgðina ef sjálfstýrðir leigubílar væru 

til staðar, en hallast meira að því að ábyrgðin liggi hjá einstaklingnum í flestum tilfellum, en segir 

svo að ef sjálfstýrður bíll, sem er sjálfhemlandi og ekur sjálfur, þá er erfitt að varpa ábyrgðinni 

yfir á einstaklinginn. Hann segir að þetta sé mjög flókið mál. Hann telur að ábyrgðin eigi eftir að 
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færast í auknum mæli yfir á framleiðandann. Hann telur einnig að iðgjöld kæmu til með að hækka 

hjá þeim sem kysu að keyra ekki sjálfstýrða bíla, vegna samfélagslegrar ábyrgðar. Hann segir að 

á móti komi að það ríkir ákveðin óvissa með sjálfstýrðu bílanna. Mun þetta verða þannig að hver 

og einn eigi sinn sjálfstýrða bíl eða verða þetta sjálfstýrðir leigubílar. Hann segir að ef þetta verði 

frekar sjálfstýrðir leigubílar þá fá vátryggingafélögin lægri iðgjöld yfir höfuð vegna þess að 

bílaeigendum fækkar. Ökutækjatryggingar eru stór hluti iðgjalda VÍS eða um 46,6% („Árskýrsla 

VÍS 2016“, 2017). 

 Hann telur að innviðirnir hér á landi séu ekki til staðar og þá sérstaklega vegakerfið. Hann 

gat ekki tekið afstöðu fyrir hönd VÍS um það hvort VÍS væri með eða á móti sjálfstýrðri 

bílaþróun. Hann tók hins vegar fram að iðgjöld og afkoma vátryggingafélaga komi oftast út á 

sléttu, þ.e.a.s. þau hagnast ekki af þeim en það gæti orðið samdráttur í iðgjöldum vegna komu 

sjálfstýrðra bíla og þá geta vátryggingafélög fjárfest minna.  

 Enn fremur var rætt við Garðar Þór Guðgeirsson framkvæmdarstjóra TM um hvort þar 

væri fylgst með þróun sjálfstýrðra bíla og svarið var já. Hann sjálfur er búinn að fylgjast með 

þessu í þrjú ár. Hann telur að þessi þróun muni breyta núverandi viðskiptamódeli 

vátryggingafyrirtækja á einn eða annan hátt. Hann telur að umferðarslys og aðrir árekstrar muni 

minnka til muna vegna komu sjálfstýrðra bíla. Hann segir að bifreiðaframleiðendur muni þurfa að 

tryggja flota sinn í stað þess að kaupandi bílsins geri það, sem gerir það að verkum að 

ökumaðurinn ber ekki sömu ábyrgð. Hann segir svo að það muni draga úr einkaeign á bifreiðum 

með hverju árinu sem líður og telur að þetta muni gerast miklu hraðar en menn eiga von á. Hann 

telur að umferðarlögin verði ákveðin lagahindrun því umferðarlögin í dag gera ráð fyrir ökumanni 

sem stjórnar bifreiðinni en ekki hugbúnaði/tölvu. Hann telur að mesta hindrunin verði svo stór 

fyrirtæki sem gætu átt hagsmuni að gæta vegna þessarar þróunar. Þau gætu notað þrýstihópa í 

þeim tilgangi að seinka framþróun. Rannsakandi spurði svo að lokum hvort hann væri með eða á 

móti þessari þróun og Garðar segir að það sé ekki í boði að vera móti þessari þróun. Því 

umferðarslysum mun fækka og það verður miklu öruggara að keyra. Hann segir að það sé ekki 

hægt að vera á móti því.  
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5. Neytendakönnun 

5.1 Aðdragandi kannananna 

Samþykki neytenda og vilji til að borga fyrir sjálfstýrða bíla er talið vera mikilvægt atriði í því að 

flýta fyrir komu sjálfstýrðra bíla (McKinsey & Company, 2016). Rannsakendum fannst áhugavert 

að gera neytendakönnun á netinu til þess að komast að því hvernig viðhorf almennings á Íslandi 

væri miðað við viðhorf almennings í Þýskalandi og Bandaríkjunum sem rætt var um í kafla 3.10. 

Lagðar voru fram tvær kannanir. Ein netkönnun sem er rætt um í köflum 5.2-5.9. Önnur 

könnunin var lögð fyrir eldri borgara, hún er rædd í kafla 5.10. Rannsakendur fannst áhugavert að 

fá viðhorf eldri borgara þar sem sjálfstýrðir bílar gætu aukið ferðafrelsi þeirra eins og kom fram í 

kafla 3.10. Rannsakendur voru ekki varir við neinar neytendakannanir sem skoðuðu viðhorf 

almennings til sjálfstýrðra bíla og höfðu verið framkvæmdar á Íslandi. 

5.2 Framkvæmd 

Ráðgjöf og leiðbeiningar varðandi uppsetningu spurningalista voru fengnar hjá Þorláki Karlssyni, 

prófessor við Háskólann í Reykjavík. Fengnir voru tveir aðilar til þess að prófa og fara yfir 

könnunina; þeir Einar Rafn Ingimarsson og Eiður Smári Haralds Eiðsson. Það var gert til þess að 

tryggja að tæknilega hlið könnunarinnar, orðaforði og uppsetning væri í lagi. Könnun var síðan 

lögð fram 29. mars 2018 á samfélagsmiðlinum Facebook þar sem báðir rannsakendur settu hana á 

vegginn sinn. Einnig fengu rannsakendur leyfi 1. apríl 2018 til þess að setja könnunina á 

Facebook hóp sem heitir Costco-Gleði. Ástæðan fyrir því var sú að í hópnum voru margir 

meðlimir og rannsakendur töldu þar væri ágætis aldursdreifing. Líklegt er að margir í þeim hópi 

séu á höfuðborgarsvæðinu þar sem eina Costco verslunin á Íslandi er á höfuðborgarsvæðinu. 

5.3 Þátttakendur 

Þátttakendur í þessari könnun voru samtals 306 talsins. Enginn fékk greitt fyrir að taka þátt í 

þessari netkönnun. Allir þáttakendur voru sjálfboðaliðar. Rannsakendur leituðust við að fá svör 

frá þeim sem eru á bílprófsaldri. Rannsakendur töldu líka mikilvægt að fá jöfn svör frá 

aldurshópum því skoðanir fólks á sjálfstýrðum bílum getur verið breytileg eftir aldurshópum, eins 

og var rætt í kafla 3.10. Það markmið tókst ágætlega. Þátttakendur á bilinu 18 – 25 ára voru 

11,8%, 11,8% á bilinu 26 – 30 ára, 22,2% á bilinu 31 – 40 ára, 19,3% á bilinu 41 – 50 ára, 22,2% 

á bilinu 51 – 60 ára og 11,4% voru 61 árs eða eldri. 1,3% 17 ára eða yngri. Fá svör fengust frá 

þeim sem voru 17 ára eða yngri sem er í samræmi við þau markmið sem rannsakendur settu sér. 

Um 60,1% þátttakenda voru konur og 39,3% voru karlar. Aðeins 0,7% þátttakenda hökuðu við 
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annað kyn. Af þeim 306 sem tóku þátt í könnuninni, svöruðu allir 306 seinustu spurningunni. Því 

var ekkert brottfall. Svartíðnin var lægst við spurningunni „Hvaða kosti ef einhverja sérðu við 

sjálfstýrða bíla?“. Þar svöruðu aðeins 271, en það er vegna þess að þátttakendur sem sáu enga 

kosti gátu sleppt því að haka við valmöguleika þar.  

5.4 Úrtaksgerð 

Könnuninni var dreift á samfélagsmiðlinum Facebook og var úrtakið hentugleikaúrtak. 

Hentugleikaúrtak býður ekki uppá handhófskennt úrtak en slíkt úrtak er oft notað í megindlegum 

rannsóknum vegna þess að auðvelt er að nálgast úrtakið (Etikan, 2016).  

5.5 Fyrirvari 

Rannsakendur gera sér grein fyrir því að þessi netkönnun er takmörkuð að mörgu leyti og það 

geta verið skekkjur í niðurstöðum. Rannsakendur telja líklegt að þeir sem svöruðu séu frekar frá 

höfuðborgarsvæðinu vegna þess hvernig könnunin var lögð fyrir á Facebook (rætt í kafla 5.2). 

Könnun í Bandaríkjunum sem var rædd í kafla 3.10 sýndi að þeir sem búa í þéttbýli eru almennt 

jákvæðari gagnvart sjálfstýrðum bílum en þeir sem búa í dreifbýli. Aldursdreifing var góð. 

Kynjadreifing var ekki sérstaklega góð. Fleiri kvenmenn svöruðu en karlmenn. Í kafla 3.10 sýndi 

Bandarísk rannsókn að konur hefðu neikvæðara álit á sjálfstýrðum bílum en karlar. Einnig var 

mismunandi kynjaskipting eftir aldri. Konur sem tóku könnunina voru að meðaltali eldri en 

karlmenn sem tóku könnunina. Þar sem könnunni var dreift á Facebook er líklegra að þeir sem 

svöruðu séu aðeins betur að sér í tækninni en þeir sem nota ekki Facebook. Rannsakendur telja 

líklegt að þær manneskjur sem eru með sterkar skoðanir á sjálfstýrðum bílum hafi verið líklegri 

til þess að svara könnuninni. 

5.6 Mælitæki 

Netkönnunin samanstóð af 17 spurningum sem má finna í viðauka A. Spurningalistinn var búinn 

til í Google forms og var sendur út á samfélagsmiðlinum Facebook. Við gerð spurningalistans var 

lögð áhersla á spurningar sem tengdust viðhorfi neytenda til sjálfstýrðra bíla, skoðanir á því hver 

ber ábyrgð í slysum sjálfstýrðra bíla og bakgrunnsspurningar. Einnig var kannað hvaða ferðamáta 

fólk notaði og hvaða álit þátttakendur höfðu á vegakerfinu. Flestar spurningar voru lokaðar til 

þess að fá staðlaðar upplýsingar. Sumar spurningar voru hálfopnar þ.e.a.s. með valmöguleika til 

að skrifa sitt eigið svar ef þátttakandi sá ekki sitt svar á meðal þeirra valmöguleika sem voru 

gefnir upp. Við sumum spurningum mátti aðeins velja einn valkost en við öðrum spurningum 

mátti velja á marga valkosta. Spurningar voru á nafn- og hlutfallskvarða. Áður en þátttakandi 
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byrjaði á könnuninni kom fram formáli þar sem útskýrt var að könnunin er hluti af rannsókn við 

Háskólann í Reykjavík og að ekki væri hægt að rekja einstaka svör. Tekið var skýrt fram að 

enginn var skyldugur til að svara einstaka spurningum né spurningalistanum í heild sinni. Í 

könnuninni var að finna nöfn og símanúmer rannsakenda ef ske kynni að eitthvað kæmi upp á á 

meðan fólk var að svara könnuninni. Í formálanum var líka útskýrt að með sjálfstýrðum bíl væri 

átt við bíl sem gæti keyrt sjálfur innan höfuðborgarsvæðisins við allar veðuraðstæður, sem 

manneskja getur keyrt í. Einnig var útskýrt að með sjálfstýrðum leigubíl væri átt við leigubíll sem 

gæti keyrt innan höfuðborgarsvæðisins algjörlega án aðkomu ökumanns. 

 Spurning 1 kannaði hvaða ferðamáta fólk notaði oftast og spurning 2 kannaði hversu 

margir bílar væru á hverju heimili. Spurning 3 kannaði hversu miklum tíma að meðaltali fólk 

eyddi í umferðinni á dag. Þaðan var farið í spurningu 4 sem kannaði hvort viðkomandi ætti 

bifreið. Spurning 5 kannaði hversu miklum peningum að meðaltali fólk eyðir í gjöld og annan 

rekstrarkostnað á mánuði. Næstu 6 spurningar fjölluðu svo um sjálfstýrða bíla og Likert kvarðinn 

var notaður í flestar spurningar. Hvort það var frá skalanum „Mjög ólíkleg/ur“ til Mjög líkleg/ur“ 

og eða „Mjög illa“ til „Mjög vel“. Spurt var hvort að fólki myndi líða vel eða illa í sjálfstýrðum 

bíl, hvort að fólk væri líklegt til að stíga inn í sjálfstýrðan leigubíl og jafnvel deila honum með 

öðrum einstaklingum. Hversu líklegt fólk væri til að nýta sér sjálfstýrða leigubílaþjónustu ef það 

væri ódýrara en að reka bíl, hversu líklegt fólk væri til að kaupa sér sjálfstýrðan bíl ef hann væri á 

sama verði og bíll sem er ekki sjálfstýrður. Einnig var spurt hver bæri ábyrgðina ef sjálfstýrður 

bíll þar sem ökumaður er ekki með hendurnar á stýrinu lendir í árekstri og ef bíll ekur á eftir að 

hafa keyrt ofan í holu á veginum. 

 Spurning 12 kannaði hvað þátttakanda fannst yfir höfuð um vegina á Íslandi, almennt með 

tilliti til gæða. Spurning 13 kannaði hversu jákvætt eða neikvætt fólk er í garð sjálfstýrðra bíla og 

komu þeirra til Íslands. Spurning 14 og 15 voru opnar spurningar sem könnuðu hvaða kosti fólk 

sæi við komu sjálfstýrðra bíla og einnig hvaða áhyggjur það hefði, ef einhverjar, varðandi 

sjálfstýrða bíla. Að lokum komu spurningar 16 og 17 sem könnuðu aldur og kyn. Þegar 

þátttakendur luku við könnunina var þeim þakkað kærlega fyrir þátttökuna. Spurningalistann má 

sjá í heild sinni í Viðauka A. 

5.7 Úrvinnsla 

Úrvinnsla gagna hófst um leið og könnuninni var lokað. Könnuninni var lokað 4. apríl 2018. 

Gögnin voru færð úr forritinu Google Forms, þar sem þátttakendur höfðu aðgang að 

spurningalistanum yfir í forritið Microsoft Excel. Forritið SPSS var notað til þess að gefa 
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hugmynd um tölfræðileg sambönd t.d. ef karlmenn eru líklegri til þess að svara á einn hátt en 

konur á annan. Áhugaverð tölfræðisambönd eru skoðuð í köflum 5.8 og 5.9. Ákveðið var að 

sleppa því að greina spurningar tvö og fjögur vegna þess að rannsakendum fannst þær ekki skipta 

jafn miklu máli þegar kemur að sjálfstýrðum bílum. Sjá má þær spurningar í viðauka A. 

5.8 Niðurstöður úr könnun 

Að lokinni úrvinnslu í Excel tók við framsetning niðurstaða gagnanna.  

Á mynd 3 má sjá að aldursdreifingin var mjög góð og jöfn og einungis 1,3% þátttakenda voru 17 

ára eða yngri sem er í samræmi við markmið rannsakenda um að fá álit fólks á bílprófsaldri, þ.e. 

18 ára og eldri. 11,8% þátttakenda voru á bilinu 18 - 25 ára, 11,8% á bilinu 26 - 30 ára, 22,2% á 

bilinu 31 - 40 ára, 19,3% á bilinu 41 - 50 ára, 22,2% á bilinu 51 - 60 ára og 11,4% voru 61 árs eða 

eldri. 

 

Mynd 3. Hver er þinn aldur? 

Á mynd 4 sést kynjadreifing þátttakenda. Konur voru um 60,1% þeirra sem svöruðu og karlmenn 

um 39,3%. Líklegt er að rekja megi neikvæðari viðhorfa til sjálfstýrðra bíla til þessarar skekkju í 

könnunni þar sem kannanir hafa sýnt að konur eru líklegri til þess að vera með neikvætt viðhorf 

gagnvart sjálfstýrðum bílum eins og var rætt í kafla 3.10. 
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Mynd 4. Hvert er kyn þitt? 

Á mynd 5 má sjá hvaða ferðamáta þátttakendur notuðu oft. Athugið að hér mátti velja fleiri en 

einn valkost. 90,8% þátttakenda keyra sjálfir og 19,9% láta aðra keyra sig. 6,9% notaði 

almenningssamgöngur oft. Þessar niðurstöður koma ekki á óvart þar sem þátttakendur voru 

almennt 18 ára eða eldri og bifreiðaeign er mikil á Íslandi eins og kom fram í inngangi. 

 

Mynd 5. Hvaða ferðamáta notar þú oftast? 

Mynd 6 segir til um hversu mikið af þátttakendum úr netkönnuninni áttu bifreið einir, með öðrum 

eða áttu ekki bifreið. Langflestir þátttakenda eiga bifreið eða um 76,1%. 15,0% þátttakenda eiga 

bifreið með öðrum og 8,8% þátttakenda eiga ekki bifreið. Þetta er í samræmi við niðurstöður 
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svara við spurningunni hér að ofan og er lýsandi fyrir þá mikilu bifreiðaeign sem var rædd í 

inngangi. Þetta lýsir vel stöðunni hér á landi. 

 

Mynd 6. Átt þú bifreið? 

Á töflu 1 má sjá skiptingu bifreiðaeignar eftir aldri. Við sjáum aukna bifreiðaeign með hækkandi 

aldri. Aldurshóparnir 18 - 25 ára og 26 - 30 ára voru líklegastir til þess að eiga ekki bifreið. 

Einnig voru yngri aldurshópar líklegri til að eiga bifreið með öðrum. Þetta kemur ekki á óvart 

enda er talið að yngri kynslóðir séu að færast frá bifreiðareign (McKinsey & Company, 2016; 

„Selling rides, not cars“, 2018).  

Tafla 1. Bílaeign eftir aldri 

Aldur Já Já, með öðrum Nei 

18 - 25 ára 55,6% 30,6% 13,8% 

26 - 30 ára 72,2% 11,1% 16,7% 

31 - 40 ára 70,6% 23,5% 5,9% 

41 - 50 ára 83,0% 8,5% 8,5% 

51 - 60 ára 85,3% 11,8% 2,9% 

61 ára eða eldri 91,4% 2,9% 5,7% 

 

Á mynd 7 má sjá dreifingu svara þátttakenda í sambandi við hversu góðir eða slæmir þeim fannst 

vegirnir á Íslandi, almennt séð með tilliti til gæða. Niðurstöðurnar komu rannsakendum ekki á 

óvart vegna skoðana sérfræðinga í kafla 4 og einkunnargjöf EuroRAP sem kom fram í kafla 
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3.9.1. Einungis 0,3% þátttakenda fannst vegirnir á Íslandi mjög góðir. Um 3,3% þátttakenda 

fannst vegirnir á Íslandi frekar góðir og 13,8% þátttakenda fannst þeir vera í meðallagi. Um 

40,0% þátttakenda fannst vegirnir frekar slæmir. Þá fannst 42,6% þátttakenda vegirnir á Íslandi 

mjög slæmir. Mjög stórum hluta eða 82,6% þátttakenda fannst vegirnir slæmir. Þær upplýsingar 

sem rannsakendur fengu úr viðtölum, þær sem komu fram í kafla 3.9.1 og í þessari könnun gefa 

öll sömu niðurstöðu, að vegirnir á Íslandi eru í lélegu ástandi. 

 

 

Mynd 7. Hversu góðir eða slæmir finnst þér vegirnir á Íslandi, almennt með tilliti til gæða? 

Á mynd 8 má sjá hversu jákvæðir eða neikvæðir þátttakendur eru gagnvart komu sjálfstýrðra bíla 

til Íslands. Niðurstöður skiptast mjög jafnt sem kom á óvart. En um 21,2% þátttakenda voru mjög 

jákvæðir. Frekar jákvæðir voru 17,0% og 19,9% þátttakenda voru í meðallagi jákvæðir/neikvæðir 

gagnvart komu sjálfstýrða bíla til landsins. Um 21,2% þátttakenda voru frekar neikvæðir og 

20,6% voru mjög neikvæðir. Sem gerir samtals 41,8% þátttakenda neikvæða og 38,2% jákvæða 

gagnvart komu sjálfstýrðra bíla til Íslands. Það sem kom rannsakendum á óvart hér er hversu jöfn 

skiptingin var. Búist var við því að viðhorf myndu halla greinilega í aðra áttina. Heilt yfir eru 

hlutföllin innan þeirra marka sem rannsakendur bjuggust við. 
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Mynd 8. Hversu jákvæð/ur eða neikvæð/ur ertu gagnvart komu sjálfstýrðra bíla til Íslands? 

Mynd 9 sýnir hversu vel eða illa þátttakendur héldu að þeim myndi líða í sjálfstýrðum bíl á ferð. 

Töldu 11,4% þátttakenda að sér myndi líða mjög vel og 17,3% þátttakenda töldu að sér myndi 

líða frekar vel í sjálfstýrðum bíl á ferð. Þá töldu 22,2% þátttakenda að sér myndi líða í meðallagi 

vel. Þá töldu 21,2% þátttakenda að sér myndi líða frekar illa í sjálfstýrðum bíl á ferð og 27,8% 

töldu að sér myndi líða mjög illa í sjálfstýrðum bíl á ferð. Samtals 49,0% þátttakenda töldu að 

þeim myndi líða illa í sjálfstýrðum bíl á ferð. Þessar niðurstöður sýna að þeir sem ætla að selja 

sjálfstýrða bíla eða bjóða uppá sjálfstýrðar bílaþjónustur þurfa að sannfæra ákveðin hluta 

neytenda um að það sé öruggt að ferðast um í sjálfstýrðum bíl. Í kafla 3.10 kom fram hvað 

þýskum neytendum fannst líklegt að gæti sannfært þá um að ferðast í sjálfstýrðum bíl. Þó voru 

um 28,7% þátttakenda sem töldu að þeim myndi líða vel í sjálfstýrðum bíl á ferð. 
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Mynd 9. Heldurðu að þér myndi líða vel eða illa í sjálfstýrðum bíl á ferð? 

Mynd 10 sýnir hversu líklegir eða ólíklegir þátttakendur voru til að nýta sér sjálfstýrða 

leigubílaþjónustu ef það væri ódýrara en að reka bíl. Spurningin er í samræmi við spá UBS í kafla 

3.5 sem telur að það verði ódýrara að nýta sér sjálfstýrða leigubílaþjónustu en það væri að eiga 

bíl. Um 20,6% voru mjög líklegir og 16,3% voru frekar líklegir. Þá voru 14,1% þátttakenda í 

meðallagi líklegir/ólíklegir. Frekar ólíklegir voru 18,3% og 30,7% voru mjög ólíklegir. Hér eru 

því 49,0% ólíklegir og 36,9% líklegir. Hlutföll líklegra og ólíklegra er svipuð og vel/illa hlutföllin 

í seinustu spurningu. Hér eru því fleiri mjög ólíklegir (neikvæðir eða illa, eins og valmöguleikinn 

var í seinustu tveim spurningum) heldur en voru í seinustu tveim spurningum. Rannsakendur telja 

að hér séu tvær ástæður að baki. Í formálanum var tekið fram að slík þjónusta væri aðeins virk 

innan höfuðborgarsvæðisins, þeir sem eru utan höfuðborgarsvæðisins myndu ekki geta nýtt sér 

svoleiðis þjónustu mikið. Hin ástæðan gæti verið sú að bílaeign er mikil á Íslandi og það gæti 

verið erfitt fyrir suma að leggja frá sér bílinn. 
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Mynd 10. Hversu líkleg/ur eða ólíkleg/ur værirðu til að nýta þér sjálfstýrða leigubílaþjónustu ef það væri ódýrara en að reka bíl? 

Mynd 11 sýnir hversu líklegir eða ólíklegir þátttakendur voru til að kaupa sér sjálfstýrðan bíl í 

framtíðinni ef slíkur bíll fengist á Íslandi og væri á svipuðu verði og sambærilegur bíll án 

sjálfstýringar. Hér voru 19,6% mjög líklegir, 15,0% frekar líklegir. Þá voru 14,4% þátttakenda í 

meðallagi líklegir/ólíklegir. Frekar ólíklegir voru 23,2% og 27,8% voru mjög ólíklegir. Samtals 

34,9% voru líklegir og 51,0% voru ólíklegir. Svipað hlutfall hér og í síðustu spurningu. Viðhorfið 

er aðeins neikvæðara í svörunum við þessari spurningu. Mögulega er það vegna þess að 

þátttakendur sem eiga ekki bíl gætu séð fyrir sér að nota sjálfstýrða leigubílaþjónustu á meðan 

þeir gætu ekki séð fyrir sér að kaupa bíl. 
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Mynd 11. Hversu líkleg/ur eða ólíkleg/ur værirðu til að kaupa þér sjálfstýrðan bíl í framtíðinni ef slíkur bíll fengist á Íslandi og 

væri á svipuðu verði og sambærilegur bíll án sjálfstýringar? 

Tafla 2 sýnir niðurstöður eftir kyni við spurningu 8 í netkönnunni sem kannaði hversu líklegur 

eða ólíklegur þátttakandi væri til í að deila sjálfstýrðum leigubíl með öðrum farþega ef það er 

ódýrari kostur en að ferðast ein/n í sjálfstýrðum bíl. Taflan sýnir mismunandi svörun milli 

kynjanna. Um 21.0% karla eru mjög líklegir að deila leigubíl með öðrum en einungis 9.4% 

kvenna voru mjög líklegar. Þá voru 25,2% karla mjög ólíklegir til þess að nota þessa þjónustu og 

38,1% kvenna voru mjög ólíkleg. Aftur mjög mikill munur þarna á milli. Samtals 38,7% 

karlmanna eru líklegir að nota sjálfstýrða leigubílaþjónustu með öðrum á meðan aðeins 24,3% 

kvenna eru líklegar. Þetta er mjög áhugaverður munur. 

 Rannsakendur gerðu þessa töflu með því hugarfari að skoða hvort það væri munur á milli 

kynjanna þegar að það kemur að því að deila sjálfstýrðum bíl með öðrum. Niðurstöður sýna að 

kvenmenn eru töluvert ólíklegri að deila bíl með öðrum en karlar. Það gæti verið vegna óöryggis 

við að deila með ókunnugum eins og Valgerður B. Eggertsdóttir og Samgöngustjóri 

Reykjavíkurborgar nefndu. En það gæti líka verið vegna þess að konur eru með neikvæðari 

viðhorf gagnvart sjálfstýrðum bílum eins og Bandarísk rannsókn í kafla 3.10 gaf til kynna. Einnig 

gæti munurinn stafað af því að meðalaldur kvenkyns þátttakenda sem tók könnunina er hærri en 

meðalaldur karla sem tóku könnunina. Bandaríkjamenn sem voru yfir 50 ára og eldri voru með 

neikvæðari skoðun á sjálfstýrðum bílum en þeir sem voru yngri en 50 ára eins og kom fram í 

kafla 3.10. Samtals röðin er hlutfall svara þeirra 306 sem svöruðu könuninni. Athugið að ekki er 

verið að leggja saman hlutföll karla og kvenna í þeirri röð. 

 

Tafla 2. Hversu líkleg/ur eða ólíkleg/ur værirðu til að deila sjálfstýrðum leigubíl með öðrum farþegum ef það er ódýrari kostur en 

að ferðast ein/n í sjálfstýrðum leigubíl? 

  

Mjög 

líkleg/ur 

Frekar 

líkleg/ur Í meðallagi 

Frekar 

ólíkleg/ur 

Mjög 

ólíkleg/ur 

Karl 21,0% 17,6% 19,3% 16,8% 25,2% 

Kona 9,4% 14,9% 15,5% 22,1% 38,1% 

Samtals 14,1% 15,7% 17,4% 20,3% 32,5% 
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Mynd 12 sýnir hve mikinn tíma þátttakendur töldu sig eyða að meðaltali í umferðinni á dag. Um 

8,6% töldu sig eyða undir 10 mínútum í umferðinni á dag. Þá töldu 16,1% sig eyða um 10 - 20 

mínútum á dag í umferð. Um 27,6% töldu sig eyða um 20 - 30 mínútum í umferð. Ennfremur 

töldu 15,5% sig eyða um 30 - 40 mínútum í umferð og 10,9% sem töldu sig eyða um 40-50 

mínútum í umferð. 10,2% töldu sig eyða 40 - 50 mínútum og 11,2% töldu sig eyða meira en 60 

mínútum í umferð. Niðurstöðurnar úr hverri spurningu hér voru nokkuð jafnar. Rannsakendur 

bjuggust við að fólk eyddi meiri tíma í umferð en raun bar vitni. Koma sjálfstýrðra bíla þýðir að 

fólk geti gert annað í umferðinni eins og t.d. að sofa, vinna í tölvu eða notið afþreyingarefnis eins 

og kom fram í kafla 3.10. Einnig gætu sjálfstýrðir bílar hjálpað til við að draga úr umferð ef 

útfærslan er rétt eins og var rætt í kafla 3.7.  

 

Mynd 12. Hve miklum tíma finnst þér þú eyða að meðaltali í umferðinni á dag? 

 

Mynd 13 sýnir hvað þátttakendum fannst um skaðabótaskyldu ef sjálfstýrður bíll þar sem 

ökumaðurinn er ekki með hendurnar á stýrinu keyrir á. Rannsakendur benda á að það var þegar 

búið að skilgreina sjálfstýrðan bíl í formálanum á könnuninni sem bíl sem var fær um að keyra 

um án aðstoðar ökumanns (Viðauki A). Sá hluti formálans birtist á öllum síðum netprófsins 

þannig það á ekki að hafa leikið vafi á því að ökumanninum var ekki skylt að fylgjast með á 

meðan bíllinn sá um keyrslu. Áhugavert var að sjá að 33,9% þátttakenda svöruðu ökumaðurinn 

og/eða eigandi bílsins, 27,0% af þátttakendum töldu að framleiðandi bílsins eigi að greiða 

kostnaðinn og 34,9% töldu að tryggingarfyrirtæki eigi að greiða kostnaðinn í slíkum aðstæðum. 
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Þessi spurning var hálf opin þannig að það var eitthvað um það að þátttakendur bættu við 

athugasemd með svarinu sínu, um önnur atriði sem var um 2,6%. Þeir sem settu inn annan 

valmöguleika voru ýmist ekki vissir um hver ætti að greiða kostnaðinn eða fannst það fara eftir 

aðstæðum eins og t.d. hvort það hafi verið hugbúnaðarvilla að sök eður ei.  

 

Mynd 13. Ef sjálfstýrður bíll þar sem ökumaðurinn er ekki með hendurnar á stýrinu keyrir á. Hver ætti að greiða kostnaðinn sem 

fylgir að þínu mati? 

Á mynd 14 má sjá dreifingu svara þátttakenda úr spurningu 6 sem kannaði hver ætti að greiða 

kostnaðinn ef sjálfstýrður bíll þar sem ökumaðurinn er ekki með hendurnar á stýrinu ekur á eftir 

að hafa keyrt ofan í holu á veginum. Um 31,4% þátttakenda völdu Vegagerðina og 7,6% völdu 

stjórnvöld. Rannsakendur gera engan sérstakan greinarmun á milli Vegagerðarinnar og 

stjórnvalda í þessu samhengi. Einnig var ekki tekið skýrt fram að Vegagerðin hafi átt veginn en 

rannsakendur telja að það komi ekki að sök þar sem þátttakendur sem voru óvissir með það gátu 

valið stjórnvöld í staðinn. 29,7% þátttakenda fannst að vátryggingafélögin ættu að greiða 

kostnaðinn og 20,1% þátttakenda fannst að ökumaðurinn og/eða eigandi bílsins ætti að greiða 

kostnaðinn. 9,9% fannst að framleiðandinn ætti að greiða kostnaðinn. 1,3% völdu annað. Þeir 

sem völdu annað sögðu sem dæmi að ef það væri búið að tilkynna holuna þá bæri Vegagerðin 

ábyrgð og fannst það líka fara eftir aðstæðum. 

 Það kom rannsakendum á óvart hversu mörgum fannst Vegagerðin/stjórnvöld eiga að bera 

ábyrgð á kostnaðinum og hversu fáum fannst framleiðandi bílsins ætti að bera ábyrgð. Það virðist 

ekki sem þátttakendur vænti þess að sjálfstýrður bíll eigi að geta virkað fullkomlega við slíkar 

aðstæður. Töluverð breyting var í svörum frá spurningunni sem er sýnd í mynd 13. Rannsakendur 



55 

 

töldu að smá breyting gæti orðið á milli svara en ekki svona mikil. Þeir sem ætla sér að koma 

með sjálfstýrðan bíl á markað gætu reynt að sannfæra almenning um að bílarnir geta séð holu í 

veginum og brugðist rétt við til þess að auka traust almennings til tækninnar. 

 

Mynd 14. Ef sjálfstýrður bíll þar sem ökumaðurinn er ekki með hendurnar á stýrinu, ekur á eftir að hafa keyrt ofan í holu á 

veginum. Hver ætti að greiða kostnaðinn sem fylgir að þínu mati? 

Á mynd 15 sjáum við hvaða kosti þátttakendur sáu við sjálfstýrða bíla. Það mátti haka við marga 

valmöguleika. Það voru nokkrir gefnir valmöguleikar og svo líka möguleiki á því að skrifa sitt 

eigið svar þ.e.a.s. spurningin var hálf opin. Fjöldi þeirra sem svöruðu var 271. Sumir þátttakendur 

notuðu opna svarmöguleikann til að svara að þeir sæju enga kosti við sjálfstýrða bíla. Slík svör 

voru hreinsuð út þar sem rannsakendur túlka skort á svari sem að þátttakandi sjái engan kost við 

sjálfstýrða bíla. 70,9% þátttakenda sáu einhverja kosti við sjálfstýrða bíla. Á meðan 29,1% sáu 

enga kosti. Vinsælasti kosturinn var að hafa tíma í annað en að keyra í umferð. Þessar niðurstöður 

komu rannsakendum á óvart. Búist var við því að fleiri myndu sjá kosti við minni kostnað og 

aukið öryggi sem fylgir sjálfstýrðum bílum. Svör hjá þeim sem svöruðu með sínum eigin 

valmöguleika voru m.a. að foreldrar þurfi ekki að aka börnum á æfingu, færri bílastæði, geta 

ferðast undir áhrifum áfengis og meira sjálfstæði fyrir hreyfihamlaða og sjónskerta.  
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Mynd 15. Hvaða kosti ef einhverja sérðu við sjálfstýrða bíla? 

Mynd 16 sýnir hvaða áhyggjur þátttakendur höfðu gagnvart sjálfstýrðum bílum. Spurningin var 

með sama sniði og spurningin á mynd 15. Hún var hálf opin og það voru nokkrir valmöguleikar. 

Eins og í mynd 15 þurfti að hreinsa nokkur svör því sumir settu engar áhyggjur í valmöguleika. 

Ef þátttakandi svaraði ekki spurningunni þá túlkuðu rannsakendur það sem svo að hann hefði 

engar áhyggjur varðandi sjálfstýrða bíla. Um 95,1% svarenda höfðu einhverjar áhyggjur og 4,9% 

svarenda höfðu engar áhyggjur. Helstu áhyggjur voru þær að íslenskar veðuraðstæður væru of 

erfiðar fyrir sjálfstýrða bíla, þeir væru ekki öruggir, tæknin væri kominn of stutt og innviðir á 

Íslandi væru ekki nógu góðir fyrir sjálfstýrða bíla. 

 Þessar áhyggjur komu rannsakendum ekki á óvart. Ekki var gerður greinarmunur á 

fjarskiptainnviðum og vegainnviðum. Að sama skapi var ekki gerður greinarmunur á öryggi gegn 

netárásum og öryggi sem stafar af hæfni hugbúnaðarins til að keyra vel. Aðeins 3,6% þátttakenda 

settu inn sinn eigin valmöguleika. Svör þeirra sem svöruðu með sínum eigin valmöguleika voru 

m.a. áhyggjur af því að sjálfstýrður bíll gæti ekki spáð fyrir um hegðun annarra ökumanna, finnst 

gaman að keyra og að umferð gæti aukist. Það kom rannsakendum á óvart hversu margir höfðu 

áhyggjur. Rannsakendur telja að það þurfi að sannfæra almenning um að sjálfstýrðir bílar virki 

við íslenskar aðstæður. 
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Mynd 16. Hvaða áhyggjur ef einhverjar hefurðu varðandi sjálfstýrða bíla? 

 

5.9 Greining á niðurstöðum 

Við greiningu niðurstaða kom ýmislegt í ljós bæði eitthvað sem rannsakendur bjuggust við og 

annað sem kom rannsakendum á óvart. Rúmlega 83% þátttakenda fannst vegirnir á Íslandi frekar 

eða mjög slæmir. Þetta samræmist okkar gögnum varðandi vegakerfið, því fjármagn til 

vegakerfisins lækkaði gríðarlega í kjölfar efnahagshrunsins á Íslandi eins og var rætt í kafla 3.9.1. 

Flestir sérfræðingar sem rannsakendur ræddu við voru sammála um að vegakerfið á Íslandi væri 

lélegt. Aðeins 8,8% svarenda áttu ekki bíl. Mikil bílaeign á Íslandi gæti gert þeim sem ætla sér að 

koma með sjálfstýrða leigubílaþjónustu til Íslands erfitt fyrir. Í stórborgum er bílaeign kvöð fyrir 

marga (McKinsey & Company, 2016). Að nýta sér sjálfstýrða leigubílaþjónustu gæti verið meiri 

lífstílsbreyting fyrir þá Íslendinga sem eru vanir að eiga bíl. Samt var lægri bílaeign hjá þeim sem 

voru yngri sem gefur til kynna að yngri kynslóðir gætu verið opnari fyrir sjálfstýrðum 

leigubílaþjónustum. Um 37% þátttakenda voru jákvæðir fyrir komu sjálfstýrðra bíla til Íslands. 

Um 42% þátttakenda voru neikvæðir. Þá töldu 49,0% þátttakenda að þeim myndi líða illa í 

sjálfstýrðum bíl á ferð á meðan að 28,7% töldu að þeim myndi líða vel í sjálfstýrðum bíl á ferð. 

Þó að það séu fleiri sem eru neikvæðir gagnvart sjálfstýrðum bílum og því að ferðast í slíkum 

bílum þá telja rannsakendur að þetta sé nógu hátt hlutfall til þess að það sé markaður fyrir 
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sjálfstýrða bíla. Ef sjálfstýrðir bílar koma á íslenskan markað og eru öruggari en venjulegir bílar 

og virka við íslenskar aðstæður þá telja rannsakendur að viðhorf gagnvart þeim muni batna.  

 Samtals voru 49% þátttakenda ólíklegir og 36,9% líklegir til að nýta sér sjálfstýrða 

leigubílaþjónustu sem væri virk innan höfuðborgarsvæðisins og ódýrari en að reka bíl. 52,5% 

voru ólíklegir og 29,5% voru líklegir til þess að deila sjálfstýrðum leigubíl með öðrum ef það er 

ódýrara en að ferðast einn í slíkri þjónustu. Þátttakendur voru almennt minna líklegir til að deila 

sjálfstýrðum leigubíl með öðrum jafnvel þótt það væri ódýrara. Rannsakendur töldu þó að 

munurinn myndi vera meiri og telja að það sé jákvætt að um 80% af þeim sem voru tilbúnir í að 

nýta sér sjálfstýrða leigubílaþjónustu myndu líka deila slíkri þjónustu með öðrum farþegum ef 

kostnaðurinn yrði lægri. Það sem sást í töflu 2 var þó mikill kynjamunur þegar kom að því að 

deila sjálfstýrðum leigubíl með öðrum. Rannsakendur sáu í SPSS að það var líka fylgni á milli 

kyns og viðhorfa til annarra spurninga tengdum sjálfstýrðum bílum. Rannsakendur ákváðu að 

skoða hvort það væri kynjamunur þegar það kom að því að nýta sér sjálfstýrða leigubílaþjónustu 

óháð því hvort ferðinni yrði deilt með öðrum. Ástæðan fyrir því var sú að rannsakendur vildu 

komast að því hvort að kynjamunurinn væri vegna óöryggis við að deila sjálfstýrðum bílum með 

öðrum eins og Valgerður B. Eggertsdóttir og samgöngustjóri Reykjavíkurborgar bentu á að gæti 

gerst eða hvort að kynjamunurinn birtist í viðhorfi til sjálfstýrðra bíla eins og kom fram hjá 

Bandarískum neytendum í kafla 3.10. Á töflu 3 sjást niðurstöðurnar. Svipaður kynjamunur birtist 

við svörun á þessari spurningu. Þetta gefur til kynna að konur séu að einhverju leyti neikvæðari 

gagnvart sjálfstýrðum bílum en karlmenn. Þetta gæti stafað af því að konur eru ólíklegri til að 

hafa heyrt mikið um sjálfstýrða bíla eins og kom fram í kafla 3.10. Þetta gæti líka stafað af því að 

konur sem svöruðu könnunni voru að meðaltali eldri en karlarnir sem svöruðu. Áhugavert væri að 

rannsaka af hverju konur er neikvæðari en karlmenn t.d. með rýnihópum.  

 

Tafla 3. Nýta sér sjálfstýrða leigubílaþjónustu eftir kyni 

 
Mjög líkleg/ur Frekar líkleg/ur 

Í 

meðallagi 

Frekar 

ólíkleg/ur Mjög ólíkleg/ur 

Karl 33,6% 17,6% 10,1% 10,1% 28,6% 

Kona 11,0% 15,4% 17,0% 23,6% 33,0% 

Samtals 20,6% 16,3% 14,1% 18,3% 30,7% 
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Áhugaverð svör komu við ábyrgðarspurningunum tveim. Aðeins 27,0% fannst að framleiðandi 

sjálfstýrðs bíls bæri ábyrgð ef bíllinn keyrði á á meðan bíllinn var sjálfur að keyra. Þetta kom 

rannsakendum á óvart. Búist var við því að fleiri myndu segja framleiðandi bílsins. Óljóst er 

hvernig ábyrgð í slíkum tilvikum verður ákveðin í lögum. Í spurningunni á eftir, er spurt hver ætti 

að greiða kostnaðinn ef sjálfstýrður bíll þar sem ökumaðurinn er ekki með hendurnar á stýrinu 

klessir á eftir að hafa keyrt ofan í holu á veginum. Þar töldu samtals 37,3% að Vegagerðin eða 

stjórnvöld ættu að greiða kostnaðinn. Þessar niðurstöður komu líka á óvart þar sem rannsakendur 

töldu að neytendur myndu vænta þess að sjálfstýrður bíll gæti skynjað holu og keyrt á öruggan 

hátt yfir hana. Í báðum ábyrgðarspurningunum var meirihluti þátttakenda sem töldu að 

ökumaðurinn/eigandi bílsins eða tryggingarfyrirtækið ætti að greiða kostnaðinn eins og gert er í 

dag. Líklegt er að ábyrgðin muni að einhverju leyti færast yfir á framleiðandann eins og rætt er í 

kafla 3.4.  

5.10 Spurningarlisti fyrir eldri borgara 

Rannsakendur ákváðu að spyrja eldri borgara út í komu sjálfstýrðra bíla á Íslandi. Til þess að fá 

hugmynd um þeirra álit á sjálfstýrðum bílum og komu þeirra. Rannsakendur fengu leyfi til að fara 

í íbúðir aldraðra á Seltjarnarnesi með spurningarlista sem samanstóð af níu spurningum. 

Spurningar 1 og 2 voru ekki greindar vegna þess að þær voru ekki jafn viðeigandi og hinar. Hægt 

er að sjá þær í viðauka B, sem og allan spurningalistann. Þátttakendur voru 24 talsins þar af 11 

karlar og 13 konur. Notast var við hentugleikaúrtak. Enginn fékk greitt fyrir að taka þátt og voru 

allir þátttakendur sjálfboðaliðar. Í kafla 3.10 kom fram að sjálfstýrðir bílar geta aukið ferðarfrelsi 

hjá eldri borgurum. Bandarísk könnun sem fjallað var um í kafla 3.10 sýndi að þeir sem voru 50 

ára eða eldri voru neikvæðari í garð sjálfstýrðra bíla en þeir sem voru yngri en 50 ára.  

Rannsakendur telja þessa könnun ekki marktæka vegna þess hversu fáir þátttakendurnir 

voru. Það er líka óheppilegt að könnunin skuli hafa verið framkvæmd á einum stað. Það getur 

verið að mismunandi svörun fáist frá öðrum eldri borgara íbúðakjarna á höfuðborgarsvæðinu eða 

utan þess. Þessari könnun er ætlað að gefa hugmynd um það hvað eldri borgurum finnst um 

þróunina. Spurningarlistinn innihélt lokaðar spurningar og eina hálf opna. Hálf opna spurningin 

var ekki greind. Spurningar voru á nafn- og hlutfallskvarða. Áður en þátttakandi byrjaði á könnun 

kom formáli þar sem útskýrt var að könnunin sé hluti af rannsókn við Háskólann í Reykjavík og 

ekki sé hægt að rekja einstaka svör. Tekið var skýrt fram að engum bar skylda til að svara 

einstaka spurningum né öllum spurningalistanum. Gefið var nafn og símanúmer rannsakenda ef 

eitthvað skyldi koma upp á á meðan fólk tók könnunina. Einnig var rannsakandi innan handar 
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þegar fólkið þreytti könnunina ef einhver skyldi þurfa hjálp. Í formálanum var líka útskýrt að með 

sjálfstýrðum bíl væri átt við bíl sem gæti keyrt sjálfur innan höfuðborgarsvæðisins við allar 

veðuraðstæður, sem manneskja getur keyrt í. Einnig var útskýrt að með sjálfstýrðum leigubíl væri 

átt við leigubíll sem gæti keyrt innan höfuðborgarsvæðisins, algjörlega án aðkomu ökumanns. 

Allir sem byrjuðu á könnuninni kláruðu hana, þannig brottfall var ekkert.  

5.10.1 Niðurstöður spurningalista fyrir eldri borgara 

Mynd 17 spurði um aldur. Um 54,2% þátttakenda voru 81 ára eða eldri, 25,0% voru 76 - 80 ára, 

8,3% voru 71 - 76 ára, 8,3% voru 61 - 65 ára og 4,2% þátttakenda voru 66 - 70 ára. Enginn var 60 

ára eða yngri.  

 

Mynd 17. Hver er þinn aldur? 

Mynd 18 segir til um hvort að þátttakendur áttu bifreið eða ekki. Um 33,3% áttu bifreið, 29,2% 

áttu bifreið með öðrum og 37,5% áttu ekki bifreið. Í þessari könnun var hærra hlutfall þátttakenda 

sem áttu ekki bíl en í netkönnuninni. Þetta kemur rannsakendum ekki á óvart og var hluti af 

ástæðunni fyrir því að rannsakendum fannst áhugavert að skoða viðhorf eldri borgara. Sumir eldri 

borgarar hætta að keyra vegna heilsu eða annarra ástæða. Sjálfstýrðir bílar geta veitt þeim aukið 

ferðafrelsi. 
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Mynd 18. Átt þú bifreið? 

Mynd 19 spurði hvort þátttakendur teldu að þeim myndi líða vel eða illa í sjálfstýrðum bíl á ferð. 

Um 29,2% þátttakenda töldu að sér myndi líða mjög eða frekar vel og 41,7% töldu að sér myndi 

líða mjög eða frekar illa í sjálfstýrðum bíl á ferð. Það kom rannsakendum á óvart hvað það voru 

margir þátttakendur sem töldu að sér myndi líða vel í sjálfstýrðum bíl á ferð. Hér er svipað 

hlutfall og í netkönnuninni. Rannsakendur héldu að eldri borgarar yrðu með töluvert neikvæðara 

viðhorf.  

 

Mynd 19. Heldurðu að þér myndi líða vel eða illa að sitja í sjálfstýrðum bíl á ferð? 

Mynd 20 sýnir hversu líklegir eða ólíklegir þátttakendur voru til að nýta sér sjálfstýrða 

leigubílaþjónustu ef hún værir ódýrari en að reka bíl. Um 50,0% voru mjög eða frekar ólíklegir til 
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þess að nýta sér þá þjónustu. Þá voru 33,3% mjög eða frekar líklegir til þess að nýta sér slíka 

þjónustu. Niðurstöðurnar komu rannsakendum að einhverju leyti á óvart. Til samanburðar voru 

36,9% mjög eða frekar líklegir í netkönnuninni. Rannsakendur bjuggust við því að eldri borgarar 

yrðu töluvert ólíklegri til að nýta sér þjónustuna en þessar niðurstöður gefa til kynna. 

 

Mynd 20. Hversu líkleg/ur eða ólíkleg/ur værirðu til að nýta þér sjálfstýrða leigubílaþjónustu ef það væri ódýrara en að reka bíl? 

 

Mynd 21 greindi hversu líklegir eða ólíklegir þátttakendur væru til að kaupa sér sjálfstýrðan bíl í 

framtíðinni ef slíkur bíll fengist á Íslandi og væri á svipuðu verði og sambærilegur bíll án 

sjálfstýringar. Um 58,3% þátttakenda voru annað hvort mjög eða frekar ólíklegir og 29,2% voru 

mjög eða frekar líklegir til þess að fjárfesta í slíkum bíl. Það kom ekki á óvart að nánast tvisvar 

sinnum fleiri voru ólíklegir en líklegir að kaupa sér slíkan bíl. Margir þátttakendur áttu ekki bíl 

eins og mynd 18 sýndi. Þeir þátttakendur gætu verið ólíklegri til að kaupa bíl. 
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Mynd 21. Hversu líkleg/ur eða ólíkleg/ur værirðu til að kaupa þér sjálfstýrðan bíl í framtíðinni ef slíkur bíll fengist á Íslandi og 

væri á svipuðu verði og sambærilegur bíll án sjálfstýringar? 

 

Mynd 22 greindi frá því hversu líklegir eða ólíklegir þátttakendur væru til að deila sjálfstýrðum 

leigubíl með öðrum farþegum ef það væri ódýrari kostur en að ferðast ein/n í sjálfstýrðum bíl. 

Um 66,7% þátttakenda voru mjög eða frekar ólíklegir til þess að deila bíl með öðrum. Aðeins 

4,2% voru mjög líklegir og 20,8% frekar líklegir. Hér er að sjá breytingu frá spurningunni í mynd 

20. Færri voru líklegir til þess að nýta sér slíka þjónustu ef það átti að deila bílnum með öðrum 

jafnvel þó það væri ódýrara. Þessar niðurstöður eru í takt við væntingar rannsakenda. 

Rannsakendur bjuggust við því að eldri borgarar yrðu almennt síður tilbúnir til þess að deila 

sjálfstýrðum leigubíl með öðrum jafnvel þótt það væri ódýr valkostur.  
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Mynd 22. Hversu líkleg/ur eða ólíkleg/ur værirðu til að deila sjálfstýrðum leigubíl með öðrum farþegum ef það er ódýrari kostur 

en að ferðast ein/n í sjálfstýrðum leigubíl? 

5.10.2 Greining á niðurstöðum 

Þessi spurningarlisti var lagður fram í þeim tilgangi að forvitnast um viðhorf eldri borgara 

gagnvart sjálfstýrðum bílum. Meirihluti þátttakanda var yfir 81 árs. Um 29,2% þátttakenda töldu 

að sér myndi líða vel og 41,7% töldu að sér myndi líða illa í sjálfstýrðum bíl á ferð. Þetta kom 

rannsakendum á óvart. Rannsakendur töldu að viðhorfin yrðu töluvert neikvæðari en í 

netkönnuninni en þau virðast vera aðeins jákvæðari. Það gæti spilað inní að kynjahlutföllin voru 

jafnari í þessari könnun en í netkönnuninni sem gæti leitt til þess að viðhorf voru jákvæðari. 

Einnig voru allir þátttakendur staðsettir á höfuðborgarsvæðinu sem gæti líka leitt til jákvæðari 

viðhorfa. 

 Flestir þátttakendur áttu bifreið sjálfir eða með öðrum. Þó var hærra hlutfall sem áttu ekki 

bifreið en í netkönnuninni. Það kom rannsakendum ekki á óvart enda líklegra að fólk sem er eldra 

treysti sér ekki lengur til þess að keyra eða jafnvel megi það ekki vegna skertrar sjónar eða sökum 

annars konar heilsubrests. Það gæti líka spilað inn í að færri eiga bíla, það gæti verið ástæða fyrir 

því að viðhorf gagnvart sjálfstýrðum bílum var ekki jafn neikvætt og rannsakendur bjuggust við. 

Slíkir bílar gætu fært þeim sem eru hættir að geta keyrt ákveðið ferðafrelsi. 66,7% þátttakenda 

voru að einhverju leyti ólíklegir til að deila sjálfstýrðum bíl með öðrum miðað við 50,8% í 

netkönnuninni. Þessar niðurstöður komu rannsakendum ekki á óvart en gætu komið sér illa fyrir 

samgöngustjóra Reykjavíkurborgar og aðra sem hafa áhyggjur af því að umferð gæti aukist með 

komu sjálfstýrðra bíla. Niðurstöðurnar gefa til kynna að eldri borgarar eru með neikvæðara 
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viðhorf gagnvart því að nýta sér sjálfstýrða bíla en yngri aldurshópar en þó ekki jafn neikvætt og 

rannsakendur bjuggust við. Rannsóknin er þó takmörkuð eins og kom fram hér áður. Áhugavert 

væri að rannsaka viðhorf eldri borgara með stærra úrtaki. 
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6. Umræða 

Rannsókn þessi snerist um að kanna hvort að Ísland sé vel í stakk búið fyrir komu sjálfstýrða bíla. 

Tilgáta rannsóknarinnar gengur út frá því að það þurfa að vera fimm atriði til staðar til þess að 

sjálfstýrð bílatækni komi til Íslands: Fullnægjandi innviðir, viðbúnaður stjórnvalda, trú neytenda 

á tæknina, vilji fyrirtækja til að nota hana á Íslandi og að tæknin virki við íslenskar 

veðuraðstæður. 

 Mikilvægasta atriði að mati rannsakenda er það hvort að sjálfstýrðir bílar virki yfirhöfuð 

við íslenskar veðuraðstæður. Það var skoðað í köflum 3.1.5 og 4.5. Fyrirtæki eins og Waymo, 

sem er eitt af leiðandi fyrirtækjum í sjálfstýrðri bílatækni, hafa aðallega verið að prófa bílana sína 

við góðar veðuraðstæður en eru núna byrjuð að rannsaka og prófa sjálfstýrða bíla við erfiðari 

veðurskilyrði. Góður árangur hefur náðst á því sviði hjá mörgum bílaframleiðendum, Ford, Uber 

og fleirum. Erfiðum veðurskilyrðum fylgja ýmis vandamál fyrir sjálfstýrða bíla. Myndavélar og 

LiDAR skannar standa sig ekki vel í slæmu veðri. Með ítarlegri stillingu er hægt að kenna 

LiDAR skanna að hundsa snjókorn. Mikill árangur hefur náðst hjá sjálfstýrðum bílum í miðlungs 

snjókomu. Að láta sjálfstýrða bíla virka í þungri snjókomu er vandamál sem á ennþá eftir að leysa 

þegar þessi ritgerð er rituð. Þó LiDAR og myndavélar virki illa í þungri snjókomu þá bíður ratsjá 

uppá sömu frammistöðu óháð veðri. 

 Sjálfstýrðir bílar eiga ekki bara erfitt með snjókorn sem eru að falla heldur getur snjóskafl 

til að mynda skekkt nákvæmu þrívíddar kortin sem sjálfstýrðir bílar með LiDAR skanna nota. 

Sjálfstýrður bíll sem sér snjóskafl sem er ekki í þrívíddar kortinu gæti séð hann, ruglast og talið 

að skaflinn sé mögulega steinsteyptur hlutur. Það skiptir aftur á móti ekki máli hvort snjókoma 

valdi því að veglínur eða vegaskilti sjáist ekki. Sýnilegar veglínur skipta engu máli fyrir 

sjálfstýrða bíla sem nota LiDAR skanna. Sjálfstýrður bíll með LiDAR skanna getur einfaldlega 

staðsett sig með því að bera umhverfið saman við háupplausna þrívíddar kortið sem hann er að 

nota. Vegagerðin er með rafrænar upplýsingar með staðsetningum á vegaskiltum og 

hraðatakmörkum vega sem ætti að vera hægt að setja í kort sjálfstýrðra bíla þegar að því kemur. 

Þeir sérfræðingar sem rannsakendur ræddu við töldu íslenska veðrið enga sérstaka hindrun, 

tæknin kæmi þó sjálfstýrðir bílar komi kannski seinna til Íslands en annarra landa þar sem veðrið 

er gott. 

Rannsakendur töldu mikilvægt að skoða ástand innviða og kröfu sjálfstýrða bíla til þeirra. 

Innviðir voru ræddir í köflum 3.9, 4.2 og 4.3. Vegainnviðir á Íslandi eru slæmir og telja 
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rannsakendur að þar liggja fjórar ástæður á baki. Fjármagn til Vegagerðarinnar lækkaði verulega 

eftir hrun. Aukin umferð hefur fylgt ferðamönnum sem setur auknar kröfur á vegakerfið. 

Íslenskar veðuraðstæður gera veghöldurum erfitt fyrir. Ísland er fámenn þjóð í stóru landi sem 

gerir það að verkum að það að þurfa að vera fleiri vegir miðað við höfðatölu en í þéttbýlum 

löndum. Það þýðir meiri kostnaður á hverja manneskju. Samgöngustjóri Reykjavíkurborgar taldi 

að sjálfstýrðir bílar myndu ekki gera miklar kröfur til vegakerfisins. Rannsakendur eru að mestu 

leyti sammála. Það skiptir sjálfstýrða bíla litlu máli hvort það sjáist í vegalínur eða annað slíkt. 

Sjálfstýrðir bílar geta skynjað holur í vegunum. Það er þó æskilegt að reyna að draga úr holum í 

veginum. Peter Sorgenfrei hjá Autonomous Mobility taldi æskilegt að það væru ekki of margar 

holur á vegunum. Rannsakendur meta sem svo að þó holur í veginum séu ekki æskilegar þá ættu 

þær ekki að vera mikið vandamál, þar sem sjálfstýrðir bílar geta skynjað þær, þá er hægt að 

forrita góða leið til þess að ráða við þær. Einnig getur sjálfstýrður bíll sent rafrænt á veghaldara 

að það sé hola í veginum sem flýtir fyrir ferlinu að fylla í hana. Þó er þörf á því að íslenskar 

stofnanir setji upp innviði til þess að taka við slíkum upplýsingum. Einbreiðar brýr gætu verið 

vandamál en samskipti milli ökutækja gætu leyst það. Þar sem sjálfstýrðir bílar munu birtast fyrst 

í höfuðborgarsvæðinu gefst meiri tími fyrir hugbúnaðarframleiðendur og stjórnvöld að ákveða 

hvað eigi að gera.  

Fjarskiptainnviðir á Íslandi eru til fyrirmyndar miðað við hvað Ísland er dreifbýlt. Einnig 

er mikil framsókn í innviðauppbyggingu í fjarskiptum á Íslandi. Peter Sorgenfrei sagði að koma 

sjálfstýrðra bíla geri ekki miklar kröfur til fjarskiptainnviða, til þess að virka. Hann sagði líka að 

sjálfstýrðir bílar gætu virkað við fjarskiptakerfið sem væri í Reykjavík. Þörfin fyrir 5G og 4G 

væri aðallega til að senda viðkvæmar upplýsingar. Sjálfstýrður bíll getur niðurhalað uppfærðum 

hugbúnaði og uppfærðu korti á næturnar. Einnig getur bíllinn sent frá sér upplýsingar yfir nóttina 

eins og t.d. ef gata er öðruvísi en hún var áður, kortið er reglulega uppfært. Samkvæmt Peter 

Sorgenfrei er fjarskiptakerfið á höfuðborgarsvæðinu í dag nógu gott fyrir sjálfstýrða bíla. Sumir 

vegir út á landi eru með lélegt 3G og 4G samband. Ef sjálfstýrðir flutningsbílar eiga að keyra um 

utan höfuðborgarsvæðisins þá væri gott að bæta 4G kerfið á sumum vegum landsins. 

Rannsakendur telja að fjarskiptakerfi um allt land muni halda áfram að batna.  

 Lagalega séð eru sjálfstýrðir bílar erfitt viðfangsefni. Farið var yfir lagalegar kröfur 

sjálfstýrðra bíla og stefnu framkvæmdavalds í köflum 3.3, 4,6 og 4,7. Farið var yfir 

siðferðisspurningar sem vakna með sjálfstýrðum bílum. Lagasérfræðinga sem rannsakendur 

töluðu við töldu að afstaða til slíkra spurninga yrði tekin í lögum. Rannsakendur telja ólíklegt að 
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sjálfstýrðir bílar muni fá samþykki almennings eða löggjafarvalds án þess að þeir verði prófaðir 

fyrsta á víðtækan hátt við íslenskar aðstæður. Til eru sjálfstýrðir bílar sem eru án stýris eins og 

Autonomous Mobility kom með til Íslands. Waymo og önnur fyrirtæki hafa einfaldlega verið að 

setja skanna á venjulega bíla og hafa verið að þróa tæknina með slíkum bílum. Sem dæmi má 

nefna bílana sem Uber er að kaupa af Volvo. Það ætti ekki að vera erfitt að prófa slíka sjálfstýrða 

bíla á Íslandi ef ökumaður er á bakvið stýrið tilbúinn að taka við ef eitthvað gerist. Ökumaðurinn 

bæri ennþá ábyrgð á kostnaðinum sem fylgir umferðarslysi miðað við íslenskt lagaverk. 

Rannsakendur telja að sjálfstýrðir leigubílar muni fyrst birtast með sama útliti og bílar í dag í stað 

þess að líta út eins og vagnar Autnomous Mobility sem eru án stýris. Ástæðan fyrir því er að 

slíkir vagnar eru ekki búnir að ganga í gegnum ákveðnar öryggisprófanir og jafnvel þó þeir keyri 

mun öruggar en manneskja þá er alltaf hætta á því að einhver keyrir á slíkan vagn. Rannsakendur 

telja líklegt að svona vagnar muni birtast einn daginn en það verður ekki nema á stöðum þar sem 

eru bara sjálfstýrðir bílar eða þegar langflestir bílar á veginum eru sjálfstýrðir og því ekki jafn 

mikil þörf á ríkum öryggisbúnaði. 

 Svo er spurning hvort að slíkur bíll væri skráningarhæfur á Íslanda. Það gæti verið að 

evrópsk reglugerð leyfi skráningu á venjulegum bíl með LiDAR skanna. Einnig gæti annað 

Evrópuland eins og Svíþjóð eða Þýskaland frumskráð slíka bíla hjá sér og það myndi auðvelda 

ferlið að fá hann skráðan á Íslandi. Það er líka möguleiki á því að ráðherra gefi leyfi fyrir 

skráningu á slíkum bíl. Rannsakendur telja að það sé möguleiki á því að prófa sjálfstýrða bíla 

miðað við núverandi lagaramma. Íslenskir löggjafar þurfa ekki að hafa miklar áhyggjur af lögum 

um gagnaöryggi sjálfstýrðra bíla enda koma slík lög vanalega í gegnum EES. Sama gildir um 

regluverkið í kringum skráningu á slíkum bílum.  

  Hin stóru mál sem íslenskir löggjafar munu þurfa að takast á um eru ábyrgðar mál og 

hvenær á að leyfa sjálfstýrða bíla. Hver ber ábyrgð ef sjálfstýrður bíll keyrir á? Er það 

framleiðandinn, hugbúnaðarfyrirtækið, eigandinn, ökumaðurinn eða tryggingarfyrirtæki. Ef um 

sjálfstýrða leigubílaþjónustu er að ræða þá mun ekki vera neinn ökumaður til að bera ábyrgð. Við 

núverandi lagaramma yrði eigandi sjálfstýrða leigubílsins ábyrgur. Löggjafar þurfa að ákveða 

hvort að eigendur sjálfstýrða leigubílaþjónusta þurfa að tryggja flotann sinn og upp að hvaða 

marki. Miðað við lög um skaðsemisábyrgð er þó hægt að sækja framleiðanda ábyrgan fyrir ágalla 

ef vara er ekki jafn örugg og ætla mætti. Ef framleiðandi sjálfstýrðs bíls auglýsir hann sem svo að 

hann muni ekki valda umferðarslysi þá ætti að vera hægt að gera framleiðanda ábyrgan ef 

sjálfstýrður bíll frá honum veldur slysi. Íslenskir löggjafar geta reynt að skoða hvernig önnur lönd 
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nálgast ábyrgðarmál og myndað lög út frá því. Rannsakendur telja líklegt að framleiðendur muni 

gera það sama og Volkswagen með Audi A8 og segja að þeir beri ábyrgð til þess að auka traust 

neytenda til tækninnar. Ef tæknin verður prófuð og sýnt verður fram á að hún virki og er örugg 

við íslenskar aðstæður, þá mun löggjafinn þurfa að breyta umferðarlögum á þann hátt sem leyfir 

bíl að keyra án ökumanns. Þegar þessi ritgerð er rituð þá er engin opinber stefna hjá 

ríkisstjórninni eða ráðuneytum hvað varðar sjálfstýrða bíla. Það er ekki ennþá orðið mikið 

áhyggjuefni þar sem að það er ennþá verið að þróa tæknina við erfiðari veðuraðstæður og það er 

ekki komið samevrópskt regluverk sem lýtur að skráningu sjálfstýrðra bíla. Vilhjálmur Árnason 

alþingismaður sagði að Alþingi geti brugðist skjótt við, þegar þess þarf. 

 Það gæti verið að framleiðendur eins og Waymo og GM finnist íslenskur markaður ekkert 

sérstaklega aðlaðandi vegna smæðar markaðs og dreifbýlis. Það gæti þurft hvata frá stjórnvöldum 

til þess að ýta undir komu slíkra fyrirtækja. Það er tímafrekt að útbúa kort fyrir sjálfstýrðan bíl og 

því gæti það orðið til þess að koma sjálfstýrða bíla til Íslands tefjist án ívilnana frá stjórnvöldum. 

Hins vegar er mikil samkeppni á milli fyrirtækja sem eru að reyna að koma sjálfstýrðum bílum á 

markað og gæti því vel verið að það skapist áhugi hjá einhverju þeirra á að koma til Íslands. Peter 

Sorgenfrei hjá Autonomous Mobility var í hið minnsta áhugasamur um að koma með sína 

starfsemi til Íslands. Einnig hefur Autonomous Mobility sýnt áhuga að prófa sjálfstýrða bíla á 

Íslandi. 

 Skrifað var um áhrif sjálfstýrða bíla á atvinnurekstur í köflum 3.5 og 4.1. Íslensk fyrirtæki 

sem rannsakendur töluðu við voru almennt jákvæð fyrir þessari tækni. Launakostnaður er oft hátt 

hlutfall af rekstrarkostnaði t.d. í strætisvagnarekstri. Almennt töldu hagsmunaaðilar og 

sérfræðingar að við myndum sjá sjálfstýrða strætisvagna fyrst. Ástæðan fyrir því að það er 

auðvelt fyrir strætisvagn að vera sjálfstýrður er að hann fer einfaldlega eftir fyrirfram ákveðinni 

leið og sækir farþega og hleypir farþegum út þegar þess þarf. Ódýrara verður að kortleggja þessar 

leiðir en fyrir sjálfstýrðan leigubíl sem þarf að vera með meiri sveigjanleika í starfsumhverfi sínu. 

Í kafla 3.5 var talað um það að sjálfstýrðir leigubílar og mögulega flutningsbílar yrðu þeir fyrstu 

sem kæmu út samkvæmt skýrslum Economist, KPMG og McKinsey. Jóhannes hjá Strætó sagði 

að Kína væri komið lengra í sjálfstýrðum strætisvögnum en að Kínverjar væru lítið í að auglýsa 

það. Líklegt er að sjálfstýrðir strætisvagnar komi fyrst en þó telja rannsakendur að sjálfstýrðir 

leigubílar og flutningsbílar muni fylgja fljótt á eftir. 

 Fjallað var um borgarskipulag með tilliti til sjálfstýrðra bíla í kafla 3.7. Þar kom fram 

mikilvægi borgar í bílaþróun. Reykjavíkurborg er þegar búinn að sýna frumkvæði þegar kemur að 
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sjálfstýrðum bílum með því að sækja um styrk frá ESB til að prófa þá hér. Samgöngustjóri 

Reykjavíkurborgar var spenntur fyrir þróuninni en með réttmætar áhyggjur líka. Sjálfstýrðir bílar 

geta ýtt undir aukna umferð eða dregið úr henni. Útfærslan skiptir máli og vilji neytenda til að 

deila bílum skiptir máli líka. Samgöngustjóri Reykjavíkurborgar og Valgerður B. Eggertsdóttir 

höfðu áhyggjur af því að konur myndu ekki upplifa sig öruggar í aðstæðum þar sem þær deila 

sjálfstýrðum leigubíl með ókunnugri manneskju. Rannsakendur telja að það séu réttmætar 

áhyggjur en þeir sem eru að þróa sjálfstýrða bíla eru þegar farnir að hugsa um þessi vandamál. 

Dæmi um þetta er í kafla 3.10, hugmynd eins sem var að þróa sjálfstýrða bíla er að vera með 

skilrúm á milli farþega s.s. skipta bílnum í hólf. Sjálfstýrðir leigubílar geta uppfyllt ferðaþarfir 

fólks með færri bílum en venjulegir bílar. Það leiðir til þess að bílastæðaþörf minnkar sem verður 

til þess að hægt sé að þétta byggð enn frekar. Sjálfstýrðir bílar gætu þó líka leitt til frekari 

útþenslu úthverfa (e. suburban sprawl). Það er út af því að manneskja sem vinnur í miðbænum 

gæti horf hýru auga til útverfisins, langað að búa þar sem hún þarf ekki að eyða tíma sínum í að 

keyra á meðan hún er að ferðast í vinnu. Bíllinn sér alfarið um það að keyra. Þess í stað getur hún 

t.d. sofið eða unnið í bílnum á leiðinni í vinnuna. Stórar almenningssamgöngur á milli úthverfa 

geta verið of dýrar í rekstri. Sjálfstýrðir leigubílar geta sparað borgum pening með að svara kalli 

eftir góðum samgöngum en í staðinn með útfærslu sem hentar fámenni. Rannsakendur telja að 

hvort þróunin muni leiða til þéttingu byggðar eða útþenslu úthverfa mun velta á því hvernig 

sveitarfélög bregðast við komu sjálfstýrðra bíla. 

 Ef neytendur deila sjálfstýrðum bíl þá getur koma þeirra jafnframt dregið úr umferð. Í 

netkönnunni í þessari rannsókn voru um 80% þeirra sem voru tilbúnir að nota sjálfstýrða leigubíla 

tilbúnir til þess að deila þeim með öðrum. Niðurstöðurnar eru jákvæðar en raunveruleikinn gæti 

þó haft slæm áhrif á viðhorf fólks til þess. Manneskja gæti fundist hugmyndin um að deila 

sjálfstýrðum leigubíl með öðrum vera góð hugmynd en komist að því að það séu óþægindi falin í 

því þegar hún prófar að deila slíkum bíl með öðrum. Að þurfa að bíða eftir því að leigubíllinn nái 

í aðra manneskju áður en hann skilar hinni á réttan stað gæti verið of tímafrekt. Þó ef allir nýta 

slíka lausn gæti það dregið úr heildarferðatíma þar sem það dregur úr umferð. Sjálfstýrðir bílar 

geta í raun dregið úr umferð á marga vegu. Þeir draga m.a. úr umferðarslysum en slys hafi einmitt 

gríðarleg áhrif á umferðina. Ef allir bílar væru sjálfstýrðir þá gætu þeir keyrt mun nær hvor öðrum 

og jafnvel hraðar, og ökutækin átt samskipti sín á milli. Svokölluð stopp og áfram umferð myndi 

heyra sögunni til, jafnvel umferðarljósin líka. Borgir myndu nota reiknirit sem reikna út 

skilvirkustu lausnina og eru í stöðugum samskiptum við ökutækin, segja hvaða ökutæki má fara 
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af stað og þarf fram eftir götunum. Ef borgin er útbúinn snjallljósastaurum sem skynja umferð þá 

gæti sjálfstýrður bíll valið mun skilvirkari leið til að ferðast eftir en manneskjur gera í dag. 

Bílarnir gætu líka ýtt undir notkun á almenningssamgöngum með því að flytja fólk á t.d. 

Borgarlínuna. Einnig gætu verið til smáforrit sem sérhæfa sig í flytjanleika eftir eftirspurn (e. 

mobility-on-demand), þar sem neytandi segist vilja komast á ákveðinn stað. Þar gæti sem dæmi 

sjálfstýrður bíll náð í notandann og farið með hann í Borgarlínuna og hún fer með hann á 

stoppistöð og þaðan tekur hann strætó til að ná áfangastað. Þar gæti sem dæmi sjálfstýrður bíll 

náð í notandann og farið með hann á stoppistöð og þaðan tekur hann strætó til að ná áfangastað. 

Þar spilar sjálfstýrður bíll hlutverk í keðju ýmissa samgöngumáta til að koma neytanda á sinn 

stað. Sjálfstýrðir bílar munu gera yfirvöldum kleyft að vera sveigjanlegri í því hvernig þau leggja 

á umferðarskatta sem dæmi.  

 Sjálfstýrðir bílar geta engu að síður haft slæm áhrif á umferð á ýmsa vegu. Jafnvel þó fólk 

deili sjálfstýrðum bílum og nýti þá með öðrum sem drægi úr umferð, þá gæti það leitt til þess að 

fólk ferðist meira vegna þess að það er ekki jafn mikil umferð með þeim afleiðingum að 

umferðarmagn helst alltaf svipað. Umferð gæti orðið mun meiri vegna þess að fólk ferðast meira, 

því finnst ekki jafn leiðinlegt í bíl þar sem það getur nýtt tímann í annað en að keyra. Svo gæti 

fólki fundist óþægilegt að deila bílum með öðrum og kýs heldur að nota sjálfstýrðan leigubíl, án 

þess að deila með öðrum. Umferð myndi aukast því þá eru auðir sjálfstýrðir leigubílar á ferð. 

Einnig er áhyggjuefni að sjálfstýrðir bílar muni draga úr notkun á almenningssamgöngum sem 

eykur umferð samkvæmt hermum OECD. Rannsakendur telja að það sé á ábyrgð yfirvalda að 

nýta sjálfstýrða bíla til þess að draga úr umferð. Ef stjórnvöld sitja með hendur í skauti er líklegt 

að sjálfstýrðir bílar munu auka umferð. Viðtal við samgöngustjóra Reykjavíkurborgar sýndi að 

Reykjavíkurborg er var við mögulegar neikvæðar afleiðingar sjálfstýrðra bíla og er líkleg til þess 

að ýta undir notkun á sjálfstýrðum bílum sem hefur jákvæð áhrif á umferð. 

 Rætt var um áhrif sjálfstýrðra bíla á tryggingar í köflum 3.4 og 4.9. Sjálfstýrðir bílar munu 

leiða til færri slysa. Tölvan í bílnum getur unnið mun hraðar úr viðeigandi upplýsingum en 

manneskjur gera. Einnig mun þreyta og annað slíkt ekki hafa áhrif á sjálfstýrða bíla. Það er ljóst 

að með þessari þróun þurfa vátryggingafélögin að gjörbreyta núverandi viðskiptamódeli. KPMG 

heldur því fram að viðskiptamódel, fyrir hefðbundin bifreiðatryggingafélög og tryggingar þeirra, 

geti verið í hættu á úreldingu og bifreiðaframleiðendur gætu verið raunhæfur valkostur þegar 

kemur að því að taka við öllum tryggingum sem tengjast bifreiðum. Sjálfstýrðir leigubílar munu 

líka draga úr bifreiðareign sem leiðir til þess að það eru færri bílar til að tryggja. Ágúst Mogensen 
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sérfræðingur hjá VÍS og Garðar Þór Guðgeirsson framkvæmdarstjóri TM voru sammála því. 

Ökutækjatryggingar eru stór partur af afkomu vátryggingarfyrirtækja. Ekki virðist sem þau geti 

gert neitt til þess að koma í veg fyrir þessa þróun og erfitt er að sjá hvernig hún getur haft jákvæð 

áhrif á þeirra rekstur. Niðurstöður úr könnuninni þar sem spurt var hver ber ábyrgð ef sjálfstýrður 

bíll þar sem ökumaður er ekki með hendur á stýri ekur á þá sögðu 33,9% þátttakenda að 

ökumaðurinn og/eða eigandi bílsins ætti að bera ábyrgð. 27,0% þátttakenda að framleiðandinn 

ætti að taka ábyrgð og 34,9% þátttakenda sögðu að vátryggingafélögin ættu að taka ábyrgð. 

Niðurstöður sýndu að Íslendingar bjuggust ennþá við því að tryggingarfélag eða ökumaður 

og/eða eigandi bílsins bæri ábyrgð. Það kom rannsakendum á óvart. Þó var um fjórðungur sem 

taldu að framleiðandi ætti að bera ábyrgð. Áhugavert verður að sjá hvort að þau viðhorf breytist í 

framtíðinni. Ef traust til sjálfstýrðra bíla eykst þá gætu fleiri vænt þess að framleiðandinn greiði 

kostnaðinn af slíku slysi.  

 Eitt af atriðum tilgátunnar er trú íslenskra neytenda á sjálfstýrðum bílum og vilji þeirra til 

að nota þá. Rannsakendur lögðu fram netkönnun til allra aldurshópa og spurningalista til eldri 

borgara (sjá kafla 5). Netkönnunin átti að gefa rannsakendum hugmynd um afstöðu almennings 

til sjálfstýrða bíla. Netkönnunin var takmörkuð að einhverju leyti eins og kom fram í kafla 5.4. 

Samkvæmt niðurstöðum netkönnunarinnar sem lögð var fyrir neytendur eru Íslendingar með 

skiptar skoðanir á sjálfstýrðum bílum. Almennt voru fleiri neikvæðir gagnvart sjálfstýrðum bílum 

og ólíklegir til að nota þá að svo stöddu. Þó telja rannsakendur að nógu margir hafi verið jákvæðir 

fyrir sjálfstýrðum bílum og tilbúnir að nota þá undir réttum kringumstæðum til þess að það 

skapist markaður fyrir þá á Íslandi. Um 38% þátttakenda voru mjög og/eða frekar jákvæðir 

gagnvart komu þeirra til landsins á meðan 41,8% voru neikvæðir gagnvart komu þeirra til 

Íslands. Um 49,0% þátttakenda voru ólíklegir og 36,9% voru líklegir til að nýta sér sjálfstýrða 

leigubílaþjónustu ef það væri ódýrara en að reka bíl. Þá voru 51,0% ólíklegir og 34,9% voru 

líklegir til að kaupa sér sjálfstýrðan bíl í framtíðinni ef hann væri á sambærilegu verði og 

venjulegur bíll. 

Í formála í viðauka A má sjá skilgreiningu á sjálfstýrðum bíl og sjálfstýrðum leigubíl sem 

þátttakendur áttu að miða sig við. Um 29,8% voru líklegir til að deila sjálfstýrðum leigubíl með 

öðrum ef það væri ódýrari valkostur en að ferðast einn í slíkum bíl. Þá voru 52,8% ólíklegir til að 

nýta sér slíkt. Rannsakendur telja að þetta séu nægilega jákvæð viðhorf til þess að markaður sé til 

staðar fyrir sjálfstýrða bíla. Að yfir þriðjungur sé líklegur til að nýta sér sjálfstýrða 

leigubílaþjónustu er gríðarlega jákvætt fyrir þá sem vilja koma slíkri þjónustu á fót á Íslandi. 
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Rannsakendur telja líka líklegt að með tíma muni viðhorf fólks batna. Sjálfstýrðir bílar eru nýtt 

fyrirbæri og því er líklegt að með auknum sýnileika mun traust til þeirra aukast.  

 Þó að rannsakendur telja að það séu nógu margir tilbúnir til að nota sjálfstýrða bíla til að 

hér skapist markaður fyrir sjálfstýrða bíla þá getur neikvæðni í þeirra garð verið ákveðin hindrun. 

Í kafla 3.10 kom fram að um 52% Bandaríkjamanna leið óþægilega við tilhugsunina um að deila 

veginum með sjálfstýrðum bíl. Neikvæð viðhorf og vantraust til sjálfstýrðra bíla gætu leitt til þess 

að stjórnvöld hiki við að lögleiða sjálfstýrða bíla, vegna þrýstings frá almenningi. Langflestir 

þátttakendur eða um 95,1% þeirra voru með einhverjar áhyggjur af sjálfstýrðum bílum. 

Áhyggjurnar voru aðallega þær að tæknin væri ekki örugg og þá sérstaklega við íslenskar 

aðstæður. Rannsakendur telja að það þurfi að prófa sjálfstýrða bíla vel áður en almenningur 

treystir sér til að deila götum með slíkum bílum. Það sýnir að það ríkir ennþá óvissa um 

sjálfstýrða bíla. Um 70,9% af neytendum sáu einhverja kosti við sjálfstýrða bíla. Þá var vinsælasti 

valkosturinn sá að geta nýtt tímann og gert eitthvað annað í umferðinni en að keyra. 

 Stórt áhyggjuefni var að konur voru ólíklegri til að nýta sér sjálfstýrða bíla en karlmenn. 

Hluti af því gæti verið að konur sem tóku könnunina voru aðeins eldri en karlar sem tóku hana. 

Þó er það varla nógu stór breyta til þess að útskýra niðurstöðuna. 38,7% karlmanna voru líklegir 

til að nýta sér sjálfstýrða leigubílaþjónustu með öðrum farþegum ef það var ódýrara en að ferðast 

einn meðan 24,3% kvenna voru líklegar. Rannsakendur ákváðu að skoða kynjamun þegar kom að 

því að nýta sér sjálfstýrða leigubílaþjónustu sem er ódýrari en að reka bíl. Í þeirri spurningu var 

ekki beðið um að deila bíl með öðrum. Þar voru 51,2% karla líklegir og 26.4% kvenna líklegar. Í 

svörum við þeirri spurningu var ennþá meiri kynjamunur. Það virðist benda til þess að konur séu 

yfir höfuð með neikvæðara viðhorf til sjálfstýrðra bíla. Í kafla 3.10 kom fram að Bandarískir 

karlar voru líklegri til að hafa kynnt sér sjálfstýrða bíla og voru sömuleiðis með jákvæðara 

viðhorf. Mögulega getur kynjamunurinn stafað af því að konur eru ólíklegri til að hafa kynnt sér 

sjálfstýrða bíla. Ákveðin áskorun verður fyrir þá sem þróa sjálfstýrða bíla að komast að því af 

hverju konur eru ólíklegri að vilja að nota sjálfstýrða bíla. Spurningalistinn fyrir eldri borgara fór 

aðeins til tuttugu og fjögurra þátttakenda og því frekar ætlaður til að gefa hugmynd um viðhorf 

eldri borgara til tækninnar. Niðurstöðurnar þar voru almennt neikvæðari en í netkönnuninni. Þó 

voru nokkrir þátttakendur sem voru líklegir til að nota sjálfstýrða bíla og telja rannsakendur að 

það sé jákvætt. 

 Á Íslandi úthlutar ríkið ákveðið mörgum leyfum fyrir leigubílstjóra. Leigubílstjórar kaupa 

aðeins þjónustu frá fyrirtækjum eins og Hreyfli en eiga bílana sjálfir. Leigubílafyrirtæki eru því 
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ekki í góðri stöðu til þess að kaupa inn stóran flota af sjálfstýrðum leigubílum og líklegt er að 

viðskiptamódel fyrir leigubílafyrirtæki, þar sem fólk annað hvort hringir og pantar sér leigubíl 

eða leigubíll nær í fólk sem er t.d. í röð á flugvelli, verði úrelt. Leigubílafyrirtæki standa því 

nokkuð illa gagnvart þessari þróun. LiDAR skannar kosta ennþá mjög mikið og öruggast er fyrir 

sjálfstýrða bíla að virka innan takmarkaðs svæðis sem er búið að skanna fyrirfram. Rannsakendur 

telja að slík leigubílaþjónusta muni koma fyrst á höfuðborgarsvæðið og síðan seinna meir mun 

hún sjást í dreifbýli. Það er tímafrekt að búa til kort fyrir sjálfstýrða bíla og því líklegt að leitast 

verði eftir því að færa tæknina yfir í mikið þéttbýli. Sjálfstýrðar leigubílaþjónustur munu að 

öllum líkindum vera þannig að notendur panta sér far með snjallsímaforriti sem gerir 

viðskiptamódel fyrirtækja eins og Uber og Lyft mjög verðmætt. Enda eru stórfyrirtæki eins og 

Google og GM að fjárfesta háum upphæðum í akstursþjónustur. Fyrsta birtingarmynd sjálfstýrðra 

bíla á Íslandi verður líklega ekki með einkabílum sem eru útbúnir sjálfstýringu heldur verður hún 

með sjálfstýrðum leigubílum og strætisvögnum og vörubílum.  

 Möguleiki er að flutningafyrirtæki láti vörubílstjóra í einn flutningsbíl og láta síðan flota 

af sjálfstýrðum flutningsbílum fylgja honum. Ingi hjá Samskip var spenntur fyrir þeirri hugmynd. 

Samskip sá einnig fyrir sér að mögulega þyrfti þá ekki lengur að reikna með hvíldartíma á 

ferðalögum bílstjóra, það væri ekki nauðsynlegt fyrir ökumanninn að hvíla sig til að halda síðar 

athygli við akstur. Eimskip var þó lítið búið að kynna sér sjálfstýrða bíla og töldu ólíklegt að 

tæknin myndi yfirstíga íslenskt veðurfar og þá innviðauppbyggingu sem þarf að ráðast í, sem 

fylgdi tækninni. Það yrði jafnvel of mikil fyrir svo fámenna þjóð. Stefán hjá Eimskip taldi líka 

ávinninginn lítinn fyrir Eimskip þar sem að það þyrfti hvort sem er alltaf að vera manneskja í 

bílnum til þess að ferma og afferma bílinn. Rútufyrirtæki gætu líka látið bílstjóra í rútu og látið 

sjálfstýrðar rútur fylgja í röð. Þór hjá Reykjavík Excursions taldi að slíkt fyrirkomulag gæti nýst 

þeirra fyrirtæki. 

 Bílaumboðin höfðu ekki fengið neina staðfestingu á því hvenær þeirra bílaframleiðendur 

ætluðu að koma með sjálfstýrðan bíl á markað. Það er í samræmi við spár erlendra sérfræðinga 

sem telja að sjálfstýrðir einkabílar muni ekki koma á markaðinn strax vegna þess hve dýrt LiDAR 

er og vegna þess að það þarf að skanna þau svæði ítarlega sem bílarnir verða notaðir á.  
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7. Niðurstöður 

Sjálfstýrðir bílar eiga framtíð á Íslandi. Tilgáta rannsóknarinnar var byggð á því að fimm atriði 

þurfa að vera til staðar til þess að sjálfstýrðir bílar gætu komið til Íslands. Þau fimm atriði eru: 

Fullnægjandi innviðir, viðbúnaður stjórnvalda, trú neytenda á tæknina, vilji fyrirtækja til að nota 

hana á Íslandi og að tæknin virki við íslenskar veðuraðstæður. Í inngangi töldu rannsakendur að 

innviðir væru nægjanlega góðir fyrir tæknina, trú íslenskra neytenda væri til staðar, fyrirtæki 

vildu nota sjálfstýrða bíla og að tæknin virki við íslenskar aðstæður. Talið var að stjórnvöld væru 

ekki að gera nægar ráðstafanir sem myndi tefja komu sjálfstýrðra bíla. 

 Verið er að þróa sjálfstýrða bíla við erfiðar veðuraðstæður. Ekki er búið að fullkomna 

tæknina en það eru erfiðar veðuraðstæður á mörgum stöðum í heiminum. Keppni fyrirtækja í að 

þróa sjálfstýrða bíla snýst að hluta til um að þróa sjálfstýrða bíla sem virka við erfiðar 

veðuraðstæður líka. Sérfræðingar í sjálfstýrðum bílum sem rætt var við töldu að sjálfstýrðir bílar 

munu koma til Íslands þrátt fyrir veðurfar. Rannsakendur meta það sem svo að sjálfstýrðir bílar 

munu koma til Íslands og annarra staða með erfiðar veðuraðstæður. Þó munu sjálfstýrðir bílar 

koma seinna til þeirra landa þar sem það mun taka lengri tíma að þróa tæknina við þær aðstæður.  

 Vegir á Íslandi eru í slæmu ástandi þegar þessi ritgerð er skrifuð. Sjálfstýrðir bílar eru 

gerðir til þess að virka við vegainnviði eins og þeir eru í löndum í dag. Uber og Waymo hafa 

þróað sjálfstýrðu bílana sína við aðstæður þar sem holur eru í vegunum. Í viðtali við Peter 

Sorgenfrei hjá Autonomous Mobility kom fram að það væri þó æskilegt að vegirnir væru ekki 

með of margar holur. Sjálfstýrðir bílar geta skynjað holurnar og því ætti að vera hægt að forrita 

þá til þess að taka rétta ákvörðun þegar hann sér holu í veginum. Rannsakendur telja að holur í 

vegunum verði ekki nein sérstök hindrun sérstaklega þar sem að sjálfstýrðir bílar geta sent rafræn 

skilaboð til vegagerða þegar þeir nema holu í veginum. Það ætti að leiða til skemmri tíma sem 

tekur til að fylla í holur á vegum. Engin þörf er á því að vera með góðar vegalínur fyrir sjálfstýrða 

bíla. Þeir eru fullkomlega færir um að staðsetja sig án þess að sjá vegalínur.  

 Fjarskiptainnviðir á Íslandi eru frekar góðir, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. 

Rannsakendur telja að miðað við þá jákvæðu þróun sem hefur átt sér stað í 

fjarskiptainnviðauppbyggingu munu fjarskiptainnviðir á Íslandi ekki halda aftur úr komu 

sjálfstýrðra bíla. Rannsakendur telja að sjálfstýrðir bílar muni koma á höfuðborgarsvæðið fyrst 

vegna þess að þess að það er tímafrekt ferli að útbúa kort fyrir sjálfstýrða bíla til að keyra eftir og 

mestur fjárhagslegur ávinningur fyrir sjálfstýrða leigubílaeigendur er fólgin í því að gera það í 
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þéttbýli. Fjárhagsávinningur flutningsfyrirtækja og mögulegar skattaívilnanir gætu flýtt fyrir 

komu sjálfstýrða bíla og vörubíla á dreifbýlinu.  

 Almennt þá voru fyrirtæki sem rannsakendur töluðu við hlynnt því að nýta tæknina í 

sínum rekstri. Peter Sorgenfrei hjá Autnomous Mobility var spenntur fyrir því að koma með 

sjálfstýrða vagna til Íslands sem myndu vera virkir í miðbænum. Áhugavert verður að sjá hvort 

að fyrirtæki eins og GM og Waymo munu vilja koma með sjálfstýrða bíla til Íslands þegar tæknin 

verður tilbúinn eða hvort þau munu einbeita sér að stærri mörkuðum. Rannsakendur telja að 

samkeppnin sé nægileg hjá sjálfstýrðum bílaframleiðendum til að áhugi sé fyrir því að koma á 

íslenskan markað. 

 Strætó var áhugasamt að nýta sér sjálfstýrða vagna. Auðveldara verður að nýta sjálfstýrða 

ökutækni í strætisvagna en í flesta aðra starfsemi. Rannsakendur meta það sem svo að sjálfstýrðir 

strætisvagnar munu verða fyrsta birtingarmynd sjálfstýrðra ökutækja á Íslandi. Eftir það munu 

koma sjálfstýrðir leigubílar sem verða líklega í eigu erlendra aðila. Íslensk leigubílafyrirtæki eru í 

engri stöðu til þess að veita þeim samkeppni. Íslensk leigubílafyrirtæki eiga ekki bílana og eru því 

ekki í þeirri stöðu að endurnýja flotann sinn með sjálfstýrðum leigubílum. Viðskiptamódel slíkra 

fyrirtækja er ekki aðlaganalegt að sjálfstýrðum leigubílarekstri heldur. Pantað verður sjálfstýrðan 

leigubíl á svipaðan máta og pantað er far frá Uber eða Lyft í gegnum snjallsímaforrit. Koma 

sjálfstýrðra bíla mun sömuleiðis hafa slæm áhrif á vátryggingarfyrirtæki. Sjálfstýrðir bílar munu 

valda færri slysum en bílar með ökumönnum. Einnig munu sjálfstýrðir leigubílar draga úr 

bílaeign sem þýðir að það séu færri einkabílar til að tryggja. Bílatryggingar eru stór partur af 

afkomu íslenskra vátryggingarfyrirtækja. Rannsakendur telja að það mun draga verulega úr 

bílatryggingum með komu sjálfstýrðra bíla. Hversu hratt það gerist fer eftir því hvernig lög munu 

kveða um ábyrgð slysa sjálfstýrðra bíla og hversu hratt sjálfstýrðir bílar munu ná útbreiðslu. 

Tryggingarfélög munu þurfa að aðlaga viðskiptamódelin sín að þessari breytingu. 

 Rannsakendur lögðu fram netkönnun. Niðurstöðurnar úr henni voru lofandi fyrir 

sjálfstýrða bíla. Rannsakendur telja að nógu margir hafi verið tilbúnir til þess að nota sjálfstýrða 

bíla til þess að markaður geti skapast fyrir sjálfstýrða bílatækni. Þó voru miklar áhyggjur hjá 

þátttakendum að tæknin væri óörugg og gæti ekki virkað við íslenskar aðstæður. Ljóst er að 

íslenskur almenningur þarf að sjá að tæknin sé örugg og virki við íslenskar aðstæður áður en hann 

treystir sér að deila vegunum með slíkum bílum. Eldri borgarar voru aðeins ólíklegri til að nýta 

sér sjálfstýrða bíla en þó voru einhverjir sem voru tilbúnir í það. Rannsakendur telja sem svo að 

það sé nægur markaður fyrir sjálfstýrða bíla á Íslandi og er skortur á neytendum ekki áhyggjuefni 
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fyrir þá sem vilja sjálfstýrða bíla til Íslands. Eldri borgarar höfðu neikvæðara álit en þátttakendur 

í netkönnuninni en þó var áhugi hjá sumum fyrir því að nýta sér sjálfstýrða bíla. 

 Reykjavíkurborg hefur sýnt vilja til að aðstoða við þróun sjálfstýrðrar bílatækni. 

Rannsakendur telja líklegt að sjálfstýrðir bílar munu hafa góð áhrif á umferð þar sem margir 

þátttakendur í netkönnuninni voru tilbúnir í það að deila sjálfstýrðum leigubíl með öðrum. Þó 

verður langt í sum jákvæð áhrif sem sjálfstýrðir bílar munu hafa á umferð. Það er út af því að slík 

áhrif koma ekki fyrr en allir bílar eru sjálfstýrðir eða allir bílar á ákveðnu svæði eru sjálfstýrðir. 

Sem dæmi er hægt að nefna það að sjálfstýrðir bílar geta verið minni því þeir þurfa ekki jafn 

mikinn öryggisbúnað að sökum þess að þeir eru ólíklegri til að lenda í slysi. Sjálfstýrðir bílar geta 

keyrt nær hvorum öðrum en venjulegir bílar að sökum samskipta sem þeir hafa á milli sín. 

Yfirvöld geta sett umferðarskatta á sjálfstýrða bíla en það verður erfitt að gera það á sanngjarnan 

máta á meðan að venjulegir bílar eru í umferð. Sjálfstýrðir leigubílar munu strax hafa jákvæð 

áhrif á umferð ef þeir draga ekki úr almenningssamgöngum og fólk er tilbúið að deila þeim. 

Rannsakendur telja að áhrif sjálfstýrðra bíla á umferð mun velta á aðgerðum yfirvalda eins og 

hvort þau muni leggja umferðarskatt eða hvetja neytendur til að deila sjálfstýrðum leigubílum 

með öðrum.  

 Með sjálfstýrðum bílum vakna ýmsar lagaspurningar. Hvaða sjálfstýrðra bíla má skrá á 

Íslandi. Búast má við samræmdum reglum á evrópska efnahagssvæðinu. Það sama gildir um lög 

um gagnaöryggi. Íslenskt löggjafarvald þarf að ákveða hver ber ábyrgð þegar sjálfstýrður bíll 

veldur tjóni. Þó telja rannsakendur að ábyrgðarlög í dag eru nægjanleg og muni ekki koma í veg 

fyrir þróunina. Helsta áskorunin er að breyta umferðarlögum svo sjálfstýrðir bílar megi keyra án 

ökumanns. Alþingi Íslands þarf að setja lög sem segja til um hvenær ákveðinn hugbúnaður 

sjálfstýrðs bíls er búinn að prófa nógu mikið við íslenskar aðstæður að hægt sé að gefa leyfi fyrir 

því að hann megi keyra án aðkomu ökumanns. Möguleiki er að prófa sjálfstýrðan bíl eftir að 

regluverk frá Evrópu heimilar skráningu á slíkum bíl eða ef hann er frumskráður í öðru EES landi 

eða ef ráðherra gefur sérstakt leyfi fyrir skráningu hans. Í núverandi lagaumhverfi þarf að vera 

ökumaður tilbúinn til að taka við því umferðarlög leyfa ekki bíl að keyra sig sjálfur. Ríkið er ekki 

byrjað að mynda sér stefnu í þessum málum og engin lög hafa verið sett á Íslandi sem sérstaklega 

lúta að sjálfstýrðum bílum. Rannsakendur telja að það komi ekki að sök að svo stöddu þar sem 

ekki eru komnar evrópskar reglugerðir um skráningar á sjálfstýrðum bílum. 

Ísland er vel í stakk búið fyrir komu sjálfstýrðra bíla. Innviðir eru ekki vandamál. Íslenskt 

veðurfar ætti ekki að vera vandamál. Mörg íslensk fyrirtæki eru tilbúinn að nýta sér sjálfstýrða 
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bíla og bílaframleiðendur ættu að vilja koma með sjálfstýrða leigubíla til Íslands. Nægur hluti 

neytenda er tilbúinn. Stór hluti af regluverki og lagagerð mun koma í gegnum EES. Ekki er ennþá 

þörf á íslensku lagaverki í kringum sjálfstýrða bíla þar sem regluverk frá EES varðandi skráningu 

sjálfstýrðra bíla er ekki ennþá komið né í vinnslu að svo stöddu. Íslenskt lagaumhverfi gæti orðið 

vandamál ef löggjöf frá EES er komin og Alþingi er ekki byrjað að bregðast við. Rannsakendur 

telja þó að svo stöddu sé lagaramminn nægjanlegur til þess að hægt sé að prófa sjálfstýrða bíla og 

ekki er æskilegt að ganga í breytingar á umferðarlögum fyrr en það hefur verið gert.  
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9. Viðaukar 

Viðauki A: Spurningarlisti til þátttakenda 

Könnun þessi er hluti af rannsókn við Háskólann í Reykjavík. Þessi könnun er trúnaðarmál. Ekki 

er hægt að rekja einstaka svör. 

Í þessari könnun er skoðað viðhorf fólks til sjálfstýrðra bíla. Með sjálfstýrðum bíl er átt við bíl 

sem gæti keyrt sjálfur innan höfuðborgarsvæðisins í öllum veðuraðstæðum sem manneskja ætti 

að geta ferðast í. 

Með leigubílaþjónustu með sjálfstýrðum bílum er átt við þjónustu sem myndi vera virk aðeins 

innan höfuðborgarsvæðisins. Bíllinn myndi alfarið sjá um akstur og enginn bílstjóri kæmi við 

sögu.  

Þér ber hvorki skylda að svara einstaka spurningum né öllum spurningalistanum. 

Rannsóknin er unnin af:  

Sigurður Kristinn Ingimarsson, símanúmer: 868-7347 

Tómas Hrafn Jóhannesson, símanúmer: 849-0444 

Ef eitthvað kemur upp á þá getið þið haft samband í gegnum síma.  

1. Hvaða ferðamáta notar þú oft? 

Hér má haka við fleiri en einn valmöguleika ef á við.  

 Bifreið, ég keyri 

 Bifreið, annar en ég keyrir 

 Reiðhjól 

 Strætó/almenningssamgöngur 

 Ganga 

 Ferðaþjónusta fatlaðs fólks 

 Akstursþjónusta eldri borgara 

 Annað, hvað? ________________________ 

 

2. Hvað eru margir bílar á þínu heimili? 

o 0 

o 1 

o 2 

o Fleiri en 2 
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3. Átt þú bifreið? 

o Já 

o Já, með öðrum.  

o Nei 

 

Ef þú svaraðir nei við spurningu 3, þá geturðu farið í spurningu 5. 

 

4. Hvað fer mikill peningur á meðaltali hjá þér í rekstrarkostnað og gjöld á bílnum á mánuði (t.d. 

bensínkostnaður, viðhald, tryggingar, bifreiðagjöld)? 

o Minna en 5.000 kr. 

o 5.000 kr. - 20.000 kr. 

o 20.000 kr. - 40.000 kr. 

o 40.000 kr. - 60.000 kr.  

o Meira en 60.000 kr.  

 

5. Heldurðu að þér myndi líða vel eða illa að sitja í sjálfstýrðum bíl á ferð? 

o Mjög vel 

o Frekar vel 

o Í meðallagi 

o Frekar illa 

o Mjög illa 

 

6. Hversu líkleg/ur eða ólíkleg/ur værirðu til að nýta þér sjálfstýrða leigubílaþjónustu ef það væri 

ódýrara en að reka bíl? 

o Mjög líkleg/ur 

o Frekar líkleg/ur 

o Í meðallagi 

o Frekar ólíkleg/ur 

o Mjög ólíkleg/ur 

 

7. Hversu líkleg/ur eða ólíkleg/ur værirðu til að kaupa þér sjálfstýrðan bíl í framtíðinni ef slíkur 

bíll fengist á Íslandi og væri á svipuðu verði og sambærilegur bíll án sjálfstýringar? 

o Mjög líkleg/ur 

o Frekar líkleg/ur 

o Í meðallagi 

o Frekar ólíkleg/ur 

o Mjög ólíkleg/ur 

 

8. Hversu líkleg/ur eða ólíkleg/ur værirðu til að deila sjálfstýrðum leigubíl með öðrum farþegum 

ef það er ódýrari kostur en að ferðast ein/n í sjálfstýrðum leigubíl? 

o Mjög líkleg/ur 

o Frekar líkleg/ur 

o Í meðallagi 

o Frekar ólíkleg/ur 

o Mjög ólíkleg/ur 

 

9. Ef sjálfstýrður bíll þar sem ökumaðurinn er ekki með hendurnar á stýrinu keyrir á. Hver ætti að 

greiða kostnaðinn sem fylgir að þínu mati? 

o Ökumaðurinn 
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o Framleiðandi bílsins 

o Tryggingarfyrirtækin 

o Stjórnvöld 

o Vegagerðin 

o Annar, hver? _________________ 

 

10. Ef sjálfstýrður bíll þar sem ökumaðurinn er ekki með hendurnar á stýrinu klessir á eftir að 

hafa keyrt í holu á veginum. Hver ætti að greiða kostnaðinn sem fylgir að þínu mati? 

o Ökumaðurinn 

o Framleiðandi bílsins 

o Tryggingarfyrirtækin 

o Stjórnvöld 

o Vegagerðin 

o Annar, hver? _________________ 

 

11. Hversu góðir eða slæmir finnst þér vegirnir á Íslandi, almennt með tilliti til gæða? 

o Mjög góðir 

o Frekar góðir 

o Í meðallagi 

o Frekar slæmir 

o Mjög slæmir 

 

12. Hversu jákvæð/ur eða neikvæður ertu gagnvart komu sjálfstýrðra bíla til Íslands? 

o Mjög jákvæð/ur 

o Frekar jákvæð/ur 

o Í meðallagi 

o Frekar neikvæð/ur 

o Mjög neikvæð/ur 

 

13. Hvaða kosti ef einhverja sérðu við sjálfstýrða bíla? 

Hér má haka við fleiri en einn valmöguleika ef á við.  

 Minni kostnaður 

 Aukið öryggi 

 Hafa tíma í annað en að keyra í umferð 

 Annað, hvað? ________________ 
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14. Hvaða áhyggjur ef einhverjar hefurðu varðandi sjálfstýrða bíla? 

Hér má haka við fleiri en einn valmöguleika ef á við.  

Öryggi 

Kostnaður 

Tæknin komin of stutt 

Íslenskar veðuraðstæður 

Innviðir ekki nógu góðir fyrir tæknina 

 Annað, hvað? _________________ 

 

15. Hvert er kyn þitt? 

o Karl 

o Kona 

o Annað 

 

16. Hvað ert þú gamall/gömul? 

o 17 ára eða yngri 

o 18 - 25 ára 

o 26 - 30 ára 

o 31 - 40 ára 

o 41 - 50 ára 

o 51 - 60 ára 

o 61 ára eða eldri 

 

17. Hve miklum tíma finnst þér þú eyða að meðaltali í umferð á dag? 

o Undir 10 mínútur 

o 10 - 20 mínútur 

o 20 - 30 mínútur 

o 30 - 40 mínútur 

o 40 - 50 mínútur 

o 50 - 60 mínútur 

o Meira en 60 mínútur 
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Viðauki B: Spurningarlisti til eldri borgara 

 

Könnun þessi er hluti af rannsókn við Háskólann í Reykjavík. Þessi könnun er trúnaðarmál. Ekki 

er hægt að rekja einstaka svör. 

Í þessari könnun er skoðað viðhorf fólks til sjálfstýrðra bíla. Með sjálfstýrðum bíl er átt við bíl 

sem gæti keyrt sjálfur innan höfuðborgarsvæðisins í öllum veðuraðstæðum sem manneskja ætti 

að geta ferðast í. 

Með leigubílaþjónustu með sjálfstýrðum bílum er átt við þjónustu sem myndi vera virk aðeins 

innan höfuðborgarsvæðisins. Bíllinn myndi alfarið sjá um akstur og enginn bílstjóri kæmi við 

sögu.  

Þér ber hvorki skylda að svara einstaka spurningum né öllum spurningalistanum. 

Rannsóknin er unnin af:  

Sigurður Kristinn Ingimarsson, símanúmer: 868-7347 

Tómas Hrafn Jóhannesson, símanúmer: 849-0444 

Ef eitthvað kemur upp á þá getið þið haft samband í gegnum síma.  

 

 

1. Hvaða ferðamáta notar þú oft? 

Hér má haka við fleiri en einn valmöguleika ef á við.  

 Bifreið, ég keyri 

 Bifreið, annar en ég keyrir 

 Reiðhjól 

 Strætó/almenningssamgöngur 

 Ganga 

 Ferðaþjónusta fatlaðs fólks 

 Akstursþjónusta eldri borgara 

 Annað, hvað? ________________________ 

 

2. Hversu lengi að meðaltali þarft þú að bíða eftir bíl frá akstursþjónustu á vegum ríksins, t.d. 

akstursþjónustu eldri borgara? 

o Hef ekki nýtt mér slíka þjónustu 

o 0-10 mínútur 

o 10-20 mínútur 

o 20-30 mínútur 
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o 30-40 mínútur 

o 40-50 mínútur 

o Meira en 50 mínútur 

 

3. Átt þú bifreið? 

o Já 

o Já, með öðrum.  

o Nei 

 

4. Heldurðu að þér myndi líða vel eða illa að sitja í sjálfstýrðum bíl á ferð? 

o Mjög vel 

o Frekar vel 

o Í meðallagi 

o Frekar illa 

o Mjög illa 

 

5. Hversu líkleg/ur eða ólíkleg/ur værirðu til að nýta þér sjálfstýrða leigubílaþjónustu ef það væri 

ódýrara en að reka bíl? 

o Mjög líkleg/ur 

o Frekar líkleg/ur 

o Í meðallagi 

o Frekar ólíkleg/ur 

o Mjög ólíkleg/ur 

 

6. Hversu líkleg/ur eða ólíkleg/ur værirðu til að kaupa þér sjálfstýrðan bíl í framtíðinni ef slíkur 

bíll fengist á Íslandi og væri á svipuðu verði og sambærilegur bíll án sjálfstýringar? 

o Mjög líkleg/ur 

o Frekar líkleg/ur 

o Í meðallagi 

o Frekar ólíkleg/ur 

o Mjög ólíkleg/ur 

 

7. Hversu líkleg/ur eða ólíkleg/ur værirðu til að deila sjálfstýrðum leigubíl með öðrum farþegum 

ef það er ódýrari kostur en að ferðast ein/n í sjálfstýrðum leigubíl? 

o Mjög líkleg/ur 

o Frekar líkleg/ur 

o Í meðallagi 

o Frekar ólíkleg/ur 

o Mjög ólíkleg/ur 

 

8. Hvert er kyn þitt? 

o Karl 

o Kona 

o Annað 

 

9. Hvað ert þú gamall/gömul? 

o 60 ára eða yngri 

o 61 - 65 ára 

o 66 - 70 ára 
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o 71 - 75 ára 

o 76 - 80 ára 

o 81 – 85 ára 

o Eldri en 86 ára 
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Viðauki C: Veðrið í Pittsburgh árið 2017 

Í þessum viðauka er leturstærð og letur öðruvísi en í ritgerðinni. Það er gert til að halda 

upprunalegri dálkauppsetningu svo gögnin séu læsilegri. 

These data are preliminary and have not undergone final quality 

control by the National Climatic Data Center (NCDC). Therefore, 

these data are subject to revision. Final and certified climate 

data can be accessed at the NCDC - http://www.ncdc.noaa.gov. 
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...THE PITTSBURGH PA CLIMATE SUMMARY FOR THE YEAR OF 2017... 

 

CLIMATE NORMAL PERIOD 1981 TO 2010 

CLIMATE RECORD PERIOD 1871 TO 2017 

 

WEATHER         OBSERVED          NORMAL  DEPART  LAST YEAR`S 

                 VALUE   DATE(S)  VALUE   FROM    VALUE  DATE(S) 

                                          NORMAL 

................................................................ 

TEMPERATURE (F) 

RECORD 

 HIGH             103   07/16/1988 

                        08/06/1918 

                        07/10/1881 

 LOW              -22   01/19/1994 

HIGHEST            91   09/27        70      21       93  07/25 

                        06/13        79      12 

LOWEST              0   12/31        22     -22       -2  02/14 

AVG. MAXIMUM     62.9              60.7     2.2     63.9 

AVG. MINIMUM     44.4              42.0     2.4     44.5 

MEAN             53.6              51.4     2.2     54.2 

DAYS MAX >= 90      3               6.9    -3.9       11 

DAYS MAX <= 32     27              32.0    -5.0       27 

DAYS MIN <= 32     98             111.5   -13.5      106 

DAYS MIN <= 0       1               2.3    -1.3        1 

 

PRECIPITATION (INCHES) 

RECORD 

http://www.ncdc.noaa.gov/
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 MAXIMUM        57.41   2004 

 MINIMUM        22.65   1930 

TOTALS          42.15             38.19    3.96    35.01 

DAILY AVG.       0.11              0.10    0.01     0.10 

DAYS >= .01       163             151.2    11.8      154 

DAYS >= .10        96              83.1    12.9       86 

DAYS >= .50        28              24.3     3.7       20 

DAYS >= 1.00        5               5.9    -0.9        6 

GREATEST 

 24 HR. TOTAL    1.69   11/18 

 

SNOWFALL (INCHES) 

TOTALS           37.2              41.9    -4.7     37.4 

SINCE 7/1        13.3              10.7     2.6      8.1 

SNOWDEPTH AVG.      0                                  0 

DAYS >= TRACE      62              39.4    22.6       71 

DAYS >= 1.0        15              12.8     2.2       13 

GREATEST 

 24 HR TOTAL      3.9   12/30 

 

DEGREE_DAYS 

HEATING TOTAL    4892              5710    -818     5017 

 SINCE 7/1         MM              2175      MM       MM 

COOLING TOTAL     864               736     128     1158 

 SINCE 1/1        864               736     128     1158 

................................................................. 

 

WIND (MPH) 

AVERAGE WIND SPEED              7.3 

HIGHEST WIND SPEED/DIRECTION    41/300    DATE  02/12 

HIGHEST GUST SPEED/DIRECTION    55/310    DATE  02/12 

 

AVERAGE RH (PERCENT)     70 

 

WEATHER CONDITIONS. NUMBER OF DAYS WITH 

THUNDERSTORM             55     MIXED PRECIP               0 

HEAVY RAIN               31     RAIN                      53 

LIGHT RAIN              168     FREEZING RAIN              0 

LT FREEZING RAIN          3     HAIL                       2 

HEAVY SNOW                4     SNOW                      24 

LIGHT SNOW               57     SLEET                      2 

FOG                     190     FOG W/VIS <= 1/4 MILE     17 

HAZE                     27 

 

-  INDICATES NEGATIVE NUMBERS. 

R  INDICATES RECORD WAS SET OR TIED. 

MM INDICATES DATA IS MISSING. 

T  INDICATES TRACE AMOUNT. 

 

 


