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1. Inngangur 

Framundan eru spenandi tíma í bílaiðnaðinum. Mikil tækniþróun er í gangi og það sem er nýtt 

á þessu ári getur verið úrelt á því næsta. Það á sérstaklega vel við rafmagnsbíla og alla þróun 

og tækniframfarir sem eiga sér stað í ölum heims hornum í bílaframleiðslu. Skýrsluhöfundur 

ákvað að staldra aðeins við og skoða nær umhverfi sitt. Skoða hvort bílar knúnir með rafmagni 

séu síður líklegir til að vera á götum Vestfjarða heldur enn höfuðborgarsvæðisins.  

Skýrsluhöfundur bar saman Vestfirði og höfuðborgarsvæðið sem stað fyrir bíl knúinn með 

rafmagni. Notast var við SVOT greiningu og PESTEL greiningu. Fengin voru gögn frá 

Samgöngustofu um nýskráningar á bílum árið 2017. Með þeim gögnum var hægt að bera 

saman orkugjafa og póstnúmer eiganda.  

Viðtöl voru tekin við rafbílanotendur og gerðar skoðanakannanir meðal íbúa á Vestfjörðum 

og höfuðborgarsvæðinu. Noregur er framarlega í rafbílavæðingu og var því ákveðið að skoða 

hvað þeir hafa verið að gera og bera saman við Ísland. 

Helstu niðurstöður verkefnisins sýna að bílar knúnir með rafmagni voru hlutfallslega fleiri á 

Vestfjörðum heldur enn höfuðborgarsvæðinu nýskráðir árið 2017. Munar þar mest um bíla 

sem eru bæði með rafmagnsmótor og venjulega vél.  

Mat höfundar er að Vestfirðingar eru ekki síður líklegir til að velja sér bíl knúinn með rafmagni. 

Til þess að hreinir rafmagnsbílar geti orðið vinsælli á Vestfjörðum þarf að tengja Vestfirði betur 

við hringvegin með hleðslustöðvum fyrir bílana. Íbúar Vestfjarða virðast vera almennt 

jákvæðir gagnvart bílum knúnum með rafmagni en benda á þann afmarka að geta ekki keyrt 

á milli landshluta á hreinum rafmagnsbíl án þess að eiga hættu á því að verða rafmagnlausir á 

leiðinni. 

 

 

2. Efnisval 

Við efnisval ákvað skýrsluhöfundur að rannsaka viðfangsefni sem hann kannast við. Þar sem 

að skýrsluhöfundur hefur lengi starfað innan bílgreinarinnar þá lá beinast við  að gera bílatengt 

rannsóknarefni. Reynt er að komast að því hvort Vestfirðingar séu síður líklegir til að kaupa 
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sér bíla knúna með rafmagni en höfuðborgarbúar.  Ekki er farið í nákvæman samanburð á milli 

rafmagnsknúinna bíla og bíla knúna með öðrum aflgjöfum í skýrslunni. Eins og til dæmis beinn 

samanburður á jarðefnaeldsneyti og rafmagni. Leitast var eftir því að gera grein fyrir því hvað 

það er sem ræður því hvort rafknúinn bíll verði fyrir valinu. Skoða hvað það er sem skiptir máli 

ef bíll knúinn með rafmagni ætti að vera fyrir valinu.    

 

2.1. Rannsóknarspurningin 

Í upphafi rannsóknarvinnunnar var farið af stað með það fyrir stafni að skoða vistvæna bíla 

hvort Vestfirðingar væru síður að velja sér þess háttar bíla. En eftir töluverða skoðun var 

ákveðið að þrengja rannsóknarefnið meira og einblína þess í stað á bíla knúna með rafmagni. 

Í rannsóknarverkefninu leitast ég eftir að svara spurningunni „Eru Vestfirðingar síður líklegir 

til þess að velja sér bíla knúna með rafmagni heldur en íbúar á höfuðborgarsvæðinu og hvers 

vegna?“ 

 

2.2. Markmið verkefnis 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort Vestfirðingar séu síður líklegir til að velja sér bíla 

knúna með rafmagni heldur en íbúar höfuðborgarsvæðisins og ástæður fyrir því. Áhersla 

verður lögð á að skoða hvað það er sem veldur því að Vestfirðingar velji sér síður rafknúinn 

bíl en höfuðborgarbúar.   

2.3. Uppbygging 

Skýrslan byggist þannig upp að í fyrstu köflunum á eftir inngangskaflanum er fjallað um 

efnisval rannsóknarinnar, rannsóknarspurninguna og markmið verkefnisins. Svo farið yfir 

fræðilegan bakgrunn, tölfræði, SVOT greiningu og PESTEL greiningu. Næst er aðferðarfræði 

rannsóknarinnar skoðuð, viðtöl, spurningarkannanir og greining gagna. Í lokin eru niðurstöður 

ásamt umræðum og ályktunum. 
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2.4. Bílar knúnir með rafmagni 

Bílar sem eru knúnir áfram með rafmagni í dag eru til í nokkrum gerðum, hægt er að skipta 

þeim í þrjá flokka aðalflokka, sem eru: rafmagnsbíll, tvinnbíll og tengiltvinnbíll (Ergon energy, 

2018).  

3. Rafmagnsbíll 

Hreinir rafbílar eru eingöngu knúnir með rafmagni sem er geymt á rafhlöðum staðsettum í 

bílnum. Rafmótor notar svo rafmagnið af rafhlöðunni til að keyra bílnum, hann hefur ekki 

venjulega vél, eldsneytistank eða pústkerfi. Rafmagnsbílana þarf að hlaða þegar rafhlaðan er 

tóm það gert með venjulegu húsarafmagni (Ergon energy, 2018).  

3.1. Tengiltvinnbíll 

Tengiltvinnbílar er með rafmótor sem notar rafmagn af rafhlöðu bílsins og líka venjulega vél 

sem gengur fyrir bensíni eða dísel. Það er hægt að hlaða rafhlöðu bílsins með því að stinga 

honum í samband. Tengiltvinnbíl er hægt að keyra eingöngu á rafmagni og þegar rafmagnið 

klárast tekur vélin við. Rafhlaðan er minni en í venjulegum rafmagnsbíl og þess vegna er 

akstursdrægnin á rafmagninu ekki eins mikil á tengiltvinnbílum og rafmagnsbílum. 

Akstursdrægni þeirra er svipuð og venjulegur bensín eða díselbíll á heildina litið (Orkustofnun, 

án dags.). Með því að vera bæði með rafmagnsmótor og venjulega vél hentar tengiltinnbíll 

þeim sem kjósa að geta notað rafmagn í stuttar vegalengdir um 40-60km en hafa einnig kost 

á því komast í lengri ferðir (EnergySage, 2017). 

3.2. Tvinnbíll 

Tvinnbíll er knúinn áfram með rafmagnsmótor og venjulegri bensín eða díselvél. Hann hleður 

sjálfur rafhlöðuna fyrir rafmagnsmótorinn til dæmis við hraðaminnkun og bremsun. Það er 

ekki hægt að hlaða tvinnbíl með því að stinga honum í samband. Tvinnbíllinn notar bæði 

rafmagnsmótorinn og vélina í einu til að halda eldsneytiseyðslu í lámarki, hægt er að keyra 

eingöngu á rafmagninu ef ekið er undir ákveðnum hraða.  Þegar þörf er á miklu afli eins og við 

frammúrakstur eða þegar farið eru upp bratta brekku nota báðar vélarnar fullann kraft (Ergon 

energy, 2018).  
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3.3. Að hlaða bílana 

Hægt er að hlaða rafhlöðu rafmagnsbíla og tengiltvinnbíla með því að stinga þeim í samband 

við húsarafmagn. Við hleðsluna þarf að gæta að ýmsu. Á meðan hleðslan stendur yfir verður 

töluverð straumnotkun og þarf því að passa að gera það á réttan hátt til að tryggja öryggi allra. 

Það gilda ákveðnar reglur um búnaðinn og raflagnirnar þar sem hleðslan fer fram. Rétt 

umgengni og árvekni notandans ásamt því að fylgja reglunum mun tryggja öryggi við 

hleðsluna eins og frekast er unnt (Mannvirkjastofnun, 2018).   

3.3.1. Að hlaða rafmagnsbíl heima  

Sú hleðsluaðferð sem sérstaklega er mælt með að notast við til að hlaða rafmagnsbíl eða 

tengiltvinnbíl er að nota sérhæfða hleðslustöð til þess. Hleðslustöðin verður að vera sett upp 

af fagmönnum á þeim stað sem er hún er sem næst ökutækinu sem á að hlaða, til dæmis við 

bílastæðið þar sem bílnum er lagt heima hjá eigandanum. Hleðslustöðin er tengd beint við 

raflögn sem tryggir að bíllinn sé tengdur á sem öruggastan og áreiðanlegan hátt. Þegar bíllinn 

er í hleðslu er hann tengdur við hleðslustöðina með raflögn og tenglum sem eru sérstaklega 

gerð til hleðslu rafmagnsbíla (Mannvirkjastofnun, 2018). 

 

Mynd 1  -bíll í hleðslu, mynd frá Mannvirkjastofnun 
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3.3.2. Hleðslustöðvar fyrir almenning 

Gríðarleg þróun og uppbygging á sér stað á hleðslustöðvum sem almenningur getur nýtt sér 

út um allt land gegn gjaldi. Það eru bæði hraðhleðslustöðvar (50kW) og venjulegar (22kW) 

hleðslur. Eins og sjá má á vefsíðunni www.plugshare.com þá eru hleðslustöðvar víðsvegar um 

landið. Þar sem er merkt með brúnu eru hraðhleðslustöðvar og með grænu eru venjulegar 

hleðslustöðvar. 

 

Mynd 2  -Hleðslustöðvar fyrir rafmagnsknúna bíla á Íslandi í Mars 2018, mynd frá 

www.plugshare.com 

 

Víða er langt á milli hleðslustöðva í dreifbýli eins og til dæmis Vestfjörðum. Það eru 

hleðslustöðvar í Súðavík og Hólmavík en þar á milli eru 204 km. Á Ísafirði, Patreksfirði og í 

Bjarkalundi eru hleðslustöðvar. Frá Ísafirði til Patreksfjarðar eru 178 km og frá Patreksfirði til 

Bjarkalund eru 150km (Vegagerðin, 2018).  

Erfitt er að ferðast á milli þessara staða á venjulegum rafmagnsbíl sem eingöngu er knúinn 

með rafmagni, algengt er að þeir komist hámark 200 til 300 km á hleðslunni við bestu 

aðstæður. Dýrari tegundir rafmagnsbíla komast mun lengra á hleðslunni og ættu því að 

komast þessar leiðir. 

http://www.plugshare.com/
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3.4. Fyrri rannsóknir  

Fyrirtækið MMR / Markaðs og miðlarannsóknir ehf  gerði bílakaupakönnun í janúar 2018. 

Markmið könnunarinnar var að meta markaðslega stöðu íslenskra bílaumboða og vörumerkja 

umboðanna. Þar var ein spurningin svona „Ef þú værir að kaupa þér bíl í dag, hvaða orkugjafi 

yrði líklegastur fyrir valinu sem aðal orkugjafi bílsins?“. Svör frá þeim sem myndu íhuga kaup 

á nýjum (ekki notuðum) bíl innan 3 ára skiptust þannig: rafmagn 42%, dísel 28%, bensín 28% 

metan 1%. Skiptingin a milli höfuðborgarsvæðis og landsbyggðarinnar var þannig að 

höfuðborgarbúar mældust áhugasamari um rafknúna bíla heldur enn landsbyggðin eða 46% 

á móti 34% landsbyggðarfólks (MMR / Markaðs og miðlarannsóknir ehf, 2018).  

3.5. Tölfræði  

Samgöngustofa vann gögn fyrir skýrsluhöfund til að geta borið saman skráningar á bílum eftir 

orkugjafa og póstnúmerum. Tölfræði gögnin sem Samgöngustofa útbjó fyrir verkefnið ná yfir 

nýskráðar bifreiðar árið 2017 sundurliðað með póstnúmerum og orkugjafa. Vegna þess að 

Samgöngustofu er ekki heimilt að geyma afrit af þjóðskrá þá miðast upplýsingarnar við hvar 

eigendur allra nýskráðra bíla árið 2017 eru búsettir þegar þegar gögnin voru sótt. Gögnin voru 

sótt í Febrúar 2018 og var það auðfengið mál að hálfu starfsmanns Samgöngustofu. Með 

þessum gögnum gat skýrsluhöfundur borið saman hlutfall bíla knúna með ákveðnum 

orkugjafa á vissum landshlutum. Orkugjafarnir sem bílarnir eru sundurliðaðir eftir eru: bensín, 

bensín/metan, bensín/rafmagn, bensín/rafmagnstengill, dísel, dísel/rafmagn, 

disel/rafmagnstengill og rafmagn.  

3.5.1. Vestfirðir tölfræði  

Þegar öll póstnúmer á Vestfjörðum voru einangruð og skoðað hversu margir nýskráði bílar 

árið 2017 eru knúnir með hverjum aflgjafa fyrir sig sést að flestir bílarnir eru með dísel vél. 

Það eru 53% og næst flestir eru með bensín vél eða 24%. Það kom skýrsluhöfundi ekki á óvart 

að þessi tveir flokkar séu algengastir enda eru þetta þeir aflgjafar sem flestir þekkja. Þegar 

hlutur tengiltvinnbíla og tvinnbíla er skoðaður sést að þeir eru báðir með sitthvor 10% af 

heildar fjölda nýskráðra bíla á Vestfjörðum 2017. Það kom skýrsluhöfundi á óvart að hlutur 

þeirra væri þetta stór. Svo var 1% nýskráðra bíla 2017 dísel/raftengil og 1% rafmagnsbílar á 

Vestfjörðum. 
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Mynd 3  -Yfirlit yfir orkugjafa á Vestfjörðum 2017 

 

Ef orkugjöfunum er skipt í tvo flokka með því að hafa einn flokk eingöngu með bílum sem eru 

knúnir með jarðefnaeldsneyti og annan flokk með bílum knúna með öllum hinum aflgjöfunum 

sem eru í boði. Þeir bílar eru ýmist knúnir eingöngu með öðrum aflgjafa en jarðefnaeldsneyti 

eða öðrum aflgjafa ásamt jarðefnaeldsneyti. Við þessa skiptingu sést að bensín og dísel bílar 

er 77% af nýskráðum bíla á Vestfjörðum árið 2017 og aðrir aflgjafar 23%. 



Háskólinn á Bifröst Bjarki Guðmundsson Vor 2018 

13 
 

 

Mynd 4  -yfirlit Vestfirðir, aflgjöfum skipt í tvo flokka. 

 

3.5.2. Tölfræði Reykjavík 

Úr sömu gögnum voru einangraðar upplýsingar um bíla á höfuðborgarsvæðinu nýskráða eftir 

aflgjöfum árið 2017. Þá sést að flestir bílar eru einnig knúnir með dísel eða bensíni á 

höfuðborgarsvæðinu eins og á Vestförðum. Það voru 42% bensín-bílar og 39% dísel-bíla sem 

voru nýskráðir á höfuðborgarsvæðinu árið 2017. Tengiltvinnbílar með bensín/raftengil voru 

8%, tvinnbílar 5%, rafmagnsbílar voru 4% og svo bensín/metan var 1% nýskráðra bíla á 

höfuðborgarsvæðinu 2017.  
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Mynd 5  - Yfirlit yfir orkugjafa á höfuðborgarsvæðinu 2017  

 

Þegar orkugjöfunum bíla áhöfuðborgarsvæðinu er skipt í tvo flokka eins og gert var við 

Vestfirði til að sjá hlutfall bensín og dísel knúnum bílum miða við aðra orkugjafa sem eru boði. 

Kom það skýrsluhöfundi á óvart að hlutfall bensín og díselbíla er meira á höfuðborgarsvæðinu 

heldur en á Vestfjörðum. Nýskráðir bílar á höfuðborgarsvæðinu árið 2017 sem eru eingöngu 

knúnir með jarðefnaeldsneyti eru 81% en á Vestfjörðum eru það 77% eins og þegar hefur 

komið fram.  Bílar knúnir með öðrum orkugjöfum heldur en eingöngu jarðefnaeldsneyti eru 

19% á höfuðborgarsvæðinu á móti 23% á Vestfjörðum.  
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Mynd 6  -yfirlit Vestfirðir, aflgjöfum skipt í tvo flokka. 

 

3.5.3. Noregur og rafknúnir bílar 

Rafmagnsbílar og tvinnbílar voru 52% af öllum nýjum seldum bílum í Noregi árið 2017, árið 

2016 var hlutfallið 40%. Noregur er fyrsta landið sem nær því að hafa hlutfall seldra nýrra bíla 

sem eru knúnir með jarðefnaeldsneyti undir 50% á einu ári (Reauters, 2018). 

Vinsældir rafmagnsbíla í Noregi urðu ekki til af sjálfum sér. Meirihluti stjórnmálaflokka Noregs 

hafa sett þau markmið að það skuli vera efnahagslegur hvati að kaupa bíla sem hafa enga eða 

litla útlosun á mengandi efnum. Einstaklingur á að geta valið að kaupa sé rafmagnsbíl, tvinnbíl 

eða tengiltvinnbíl án þess að það sé dýrara heldur enn að kaupa sambærilegan bíl knúinn með 

jarðefnaeldsneyti. Síðustu þjá áratugi hefur mikið verið gert til að almenningur geti valið að 

kaupa sér bíl með litlum útblæstri.  

Helstu hvatar til þess að fá Norðmenn til að kaupa bíla með litlum útblæstri eru (Norsk 

elbilforening, 2018): 

• Innflutningsgjöld á bíla sem hafa ekki útblástur var afnumin (1990).  

• Árlegir vegaskattur voru lækkaðir (1990).  

• Ekki 25% virðisaukaskattur við kaupin (2001). 
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• Vegtollar afnumdir og frítt í ferjur hjá hinu opinbera (1997 og 2009). 

• Ókeypis í bílastæði hjá sveitafélögum (1999). 

• Leifi til að keyra á akreinum fyrir strætó (2005). 

• Bifreiðaskattur til fyrirtækja lækkaður um 50% (2000). 

• Undanþága frá 25% virðisaukaskatt á leigu (2015). 

Nýjustu uppfærslurnar eru: 

• Leift er að nota strætó akreinar í Osló með þeim skilyrðum að á álagstímum skuli 

minnstakosti einn farþegi vera með í bílnum fyrir utan bílstjórann (2015). 

• Hver borg ræður hvort sé frítt í stæði (2017). 

• Árlegir vegskattar alveg afnumdir (2018). 

• Bifreiðaskattur til fyrirtækja lækkaður um 40% (2018). 

• Enginn endursöluskattur á notuðum bílum án útblásturs (2018). 

 

Hvatarnir til að kaupa bíla án útblásturs verða leiðréttir og endurskoðaðir samhliða 

markaðsþróun næstu ára. Frá 2017 ákveður hvert sveitafélag reglurnar um bílastæðagjöld og 

aðgang að strætó akreinum á sínu svæði. Á næstunni er líklegt að komið verði á einhverskonar 

gjaldskrá til að innheimta vegtolla eftir því hversu mikið bílarnir losa af útblæstri (Norsk 

elbilforening, 2018). 

 

Dreifing nýrra rafmagnsbíla í Noregi er mest í kringum þéttbýli og virðist vera nokkuð jöfn á 

landsbyggðinni nema helst allra nyrst í landinu. Ssjá mynd sem sýnir dreifing nýrra rafmagnsbíla 

frá Janúar 2017 til September 2017 í Noregi (Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS), 2017). 
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Mynd 7 -Dreifing nýrra rafmagnsbíla, mynd frá Norwegian EV association. 

 

3.5.4. Hvatar til að kaupa bíla knúna með rafmagni á Íslandi 

Sala á rafmagnsbílum, tvinnbílum og tengiltvinnbílum hefur einnig aukist á Íslandi á síðustu 

árum, sjá mynd með línuriti (Orkusetur, 2017). 
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Mynd 8  -Nyskráðir rafmagnsbílar og tengiltvinnbílar 2012-2018, mynd frá orkusetur.is 

 

Fjárhagslegir hvatar fyrir neytendur sem huga að rafbíla kaupum eru til staðar á Íslandi. Það 

felst meðal annars í að ekki þarf að greiða vörugjöld af ökutækjum sem losa koltvísýring (CO2) 

undir ákveðnum mörkum. Greiða skal í ríkissjóð vörugjald af skráningarskyldum ökutækjum 

bæði nýjum og notuðum eftir skráðri losun koltvísýrings (CO2) viðkomandi ökutækis 

(Tollstjóri, 2018). 

Rafmagnsbílar eru undanþegnir virðisaukaskatti að hámarki kr.1.440.000 og tengiltvinnbílar 

að hámarki kr.960.000 (Tollstjóri, 2018). Fjallað er betur um lögin sem eiga við þessi atriði í 

lagahluta kaflans um PESTEL greiningu.  

 

3.6. SVÓT greining á staðsetningu 

SVÓT greiningin (e.SWOT analysis) skiptist í innri og ytri greiningu, innri greining eru þættir 

sem að stjórnendur geta stjórnað og skiptist í styrkleika og veikleika. Ytri greiningin eru 

utanaðkomandi þættir sem stjórnendur hafa ekki áhrif á og skiptist í tækifæri og ógnanir. 
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SVÓT greining er oft notuð til að greina þætti innan fyrirtækja en lítið mál að nýta greininguna 

fyrir vörur eða aðra hluti. Skammstöfunin SVÓT stendur  fyrir greininga þættina: S=styrkleiki, 

V=veikleiki, Ó=ógnanir og T=tækifæri. Þegar búið er að afla mikils magns upplýsinga um innri 

og ytri þætti viðfangsefnisins nýtist greiningin til að sía út nothæfustu og mikilvægustu 

upplýsingarnar. (Kotler, Armstrong, Harris, & Piercy, 2013).  

 

 

3.6.1. Bílar knúnir með rafmagni á Vestfjörðum 

 

Bílar knúnir með rafmagni á Vestfjörðum 

Styrkleikar Veikleikar 

Verðið hefur lækkað 

Hægt að finna bíl sem hentar aðstæðum 

Hentar innanbæjar eða sem auka bíll. 

Vegalengdir innanbæjar stuttar. 

Auðvelt að hlaða bílinn heimafyrir. 

Rafbílar ódýrari í rekstri. 

Ódýrar raforkuverð í þéttbýli en í dreifbýli  

Langt frá umboðsölum 

Fáir 4x4 bíla í boði 

Fáar hleðslustöðvar, bara í þéttbýli  

Hleðsla bundin við heimahleðslu 

Raforkuverð í dreifbýli dýrara en þéttbýli. 

Tækifæri Ógnanir 

Mikil tækniþróun 

Uppbygging hleðslustöðva  

Hentar innanbæjar eða sem auka bíll. 

 

 

Ófærð  

Erfiðar veður aðstæður 

Bílar knúnir með jarðefnaeldsneyti 

Fordómar gagnvart öðru en bensín/dísel 

bílum   

Rafmagnsleysi  

Mynd 9  -SVOT 

 

3.6.2. Styrkleikar Vestfjarða sem staðsetning fyrir bíl knúinn með rafmagni. 

Verð á flestum bílum knúna með rafmagni hefur lækkað og verðmunurinn á rafmagnsbíl og 

sambærilegum bíl sem er knúinn hefðbundinni bensín eða dísel vél bíl er ekki mikill. Til dæmis 

samkvæmt verðlista á VW Golf bílum frá bílaumboðinu Heklu þá kostar ódýrasti bensín bíllinn 
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kr.3.400.000. Svo er í boði tvær útgáfur af rafmagnsknúnum Golf það eru: tengiltvinnbíll 

kr.3.850.000 og rafmagnsbíll kr.3.950.000.  

Úrval rafmagnsknúinna bíla er mikið, hægt að velja um hreinan rafmagnsbíl, tvinnbíl eða 

tengiltvinnbíl og margar bílategundir og týpur. Hægt er að fá tvinnbíla og tengiltvinnbíla sem 

fjórhjóladrifsbíla og lúxus rafbílaframleiðandinn Testla býður upp á fjórhjóladrifinn 

rafmagnsbíl. Flestir ættu að geta fundið bíla við sitt hæfi og þeir sem kjósa að vera með tvo 

bíla á einu heimili geta valið að hafa annan bílinn rafmagnsbíl.  

Vegalengdir innanbæjar á Vestfjörðum eru stuttar og getur rafmagnsbíl hentað í innanbæjar 

keyrslur. Sem dæmi hefur veitingarstaðurinn Hamraborg á Ísafirði notað rafmagnsbíl í nokkur 

ár í heimsendingar þjónustu.  

3.6.3. Veikleikar Vestfjarða sem staðsetning fyrir bíl knúinn rafmagni. 

Langt er í næsta bílaumboð sem eru öll staðsett á höfuðborgarsvæðinu en flest eru með sölu 

og/eða þjónustu umboð á landsbyggðinni. Það eru ekki margir fjórhjóladrifnir bílar í boði sem 

rafknúnir bílar en tvinnbílar tengiltvinnbílar eru til fjórhjóladrifnir. 

Fáar hleðslustöðvar eru á Vestfjörðum, þær eru í byggðarkjörnum og langt á milli þeirra. Ekki 

eru neinar hraðhleðslustöðvar á milli Vestfjarða og Suð-Vesturlands. Gerir það nær ómögulegt 

að ferðast til dæmis á rafbíl á milli Vestfjarða og Reykjavíkur nema á þeim allra langdrægustu 

sem framleiddir eru í dag. Rafbíla eigendur og tengiltvinnbíla eigendur verða að hlaða sína bíla 

heima, sumir hafa líka kost á að hlaða í vinnunni.  

Raforkuverð á Vestfjörðum er sambærilegt í verði og á höfuðborgarsvæðinu. Raforkuverð í 

dreifbýli á Vestfjörðum er dýrara en þéttbýli á Vestfjörðum. Orkubú Vestfjarða er með 

5,78kr/kWst í þéttbýli og 8,19kr/kWst í dreifbýli. (Orkusetur, 2017).  

3.6.4. Tækifæri Vestfjarða sem staðsetning fyrir bíl knúinn með rafmagni. 

Mikil tækniþróun er í framleiðslu á rafknúnum bílum og búnaði þeim tengdum. Tækifæri liggja 

í því að byggja upp hleðslustöðvar fyrir rafmagnsbíla á. Bílaumboðin hafa tækifæri á að kynna 

betur fyrir Vestfirðingum það sem er í boði í flóru bíla sem er knúnir með rafmagni. 

Vegalengdir innanbæjar stuttar og rafmagnsbíll getur hentað sem aukabíll á heimili eða í 

innanbæjar keyrslu fyrir fyrirtæki eða stofnun. 
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3.6.5. Ógnanir Vestfjarða sem staðsetning fyrir bíl knúinn með rafmagni. 

Ófærð sem getur valdið því að bíleigendur komast ekki að heimilum sínum í nokkra daga á 

veturna. Það gerir það að verkum að ef mögulegur rafbíleigandi þarf að koma bílnum sínum í 

heimahleðslustöð getur hann það ekki og gæti lent í vandræðum ef um er að ræða bíl sem er 

eingöngu knúinn með rafmagni. Veður geta verið válind og orðið ófært með skömmum 

fyrirvara jafnvel innanbæjar eða á milli hverfa eða byggðarkjarna. Ef þarf að bíða óvænt til 

dæmis eftir mokstri þá getur verið erfitt að vera á bíl sem þarf hleðslu. Rafmagnsleysi getur 

fylgt vondum veðrum á Vestfjörðum, spennufall þegar rafmagnið fer getur farið illa í 

viðkvæman hleðslubúnað rafmagnsbíla. Ein mest ógnin er frá öðrum bílum sem eru knúnir 

áfram með jarðefnaeldsneyti eða öðrum orkugjöfum. Einnig eru margir haldnir ákveðnum 

fordómum gagnvart bílum sem eru öðruvísi en þeir hefðbundnu bensín og díselbílar sem 

flestir þekkja. 

3.6.6.  Bílar knúnir með rafmagni á Höfuðborgarsvæðinu 

 

Bílar knúnir með rafmagni á Höfuðborgarsvæðinu 

Styrkleikar Veikleikar 

Margar tegundir af bílum í boði 

Margir flokkar bíla 

Ekki eins miklar kröfur um 4x4 bíl 

Margar hleðslustöðvar fyrir rafmagns bíla 

Tekjumeiri íbúar á höfuðborgarsvæðinu  

sem kaupa frekar nýjan bíl. 

Auðvelt að hlaða heima 

Rafbílar ódýrari í rekstri 

Ódýrar raforkuverð í þéttbýli en í dreifbýli 

Erfitt að fara út á land á bílnum. 

Raforkuverð í dreifbýli dýrara en þéttbýli. 

 

 

Tækifæri Ógnanir 

Enn meiri uppbygging og þjónusta  

Mikið af hleðslustöðvum 

Setja markmið um fjölgun vistvænna bíla. 

Samkeppni frá bílum knúna með öðrum 

orkugjöfum. 

Bílar knúnir með jarðefnaeldsneyti 
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Auðvelt að setja upp hleðslustöðvar í 

fjölbýlishúsum, einbýli og fyrirtækjum. 

Fordómar gagnvart öðru en bensín/dísel 

bílum   

 

Mynd 10 -SVÓT höfuðborgarsvæðið 

 

3.6.7. Styrkleikar höfuðborgarsvæðisins sem staðsetning fyrir bíl knúinn með 

rafmagni. 

Neytendur geta valið um nokkrar tegundir bíla knúna með rafmagni og margar bíltegundir og 

týpur í boði. Allar gerðir og flokkar rafknúna bíla henta á höfuðborgarsvæðinu. Það eru 

hraðhleðslustöðvar og venjulegar hleðslustöðvar víða á höfuðborgarsvæðinu sem hægt er að 

nýta gegna gjaldi og sumstaðar er það ókeypis.  

 

3.6.8. Veikleikar höfuðborgarsvæðisins sem staðsetning fyrir bíl knúinn með 

rafmagni. 

Það eru aðrar aðstæður ef þarf að far úr bænum á bílnum, ef um rafmagnsbíl er að ræða þarf 

að kynna sér hvar hleðslustöðvar eru.  

Ef rafbílaeigandi býr á svæði sem flokkast sem dreifbýli er óhægstaðara að hlaða rafmagnsbíla 

heldur en í þéttbýlinu.  Raforkuverð í dreifbýli er dýrara en þéttbýli, Rarik er með 5,27 kr/kWst 

í þéttbýli og 8,71kr kWst í dreifbýli (Orkusetur, 2017). 

 

3.6.9. Tækifæri höfuðborgarsvæðisins sem staðsetning bíl knúinn með rafmagni. 

Að byggja upp enn betra þjónustunet fyrir alla bíla knúna með rafmagni. Setja upp 

hleðslustöðvar hjá fyrirtækjum og heimilum. Bæta við hleðslustöðvum til dæmis við opinberar 

byggingar, samkomu svæði og íþróttarmannvirki. Setja raunhæf markmið um fjölgun á bílum 

knúna með rafmagni. 

 



Háskólinn á Bifröst Bjarki Guðmundsson Vor 2018 

23 
 

3.6.10. Ógnanir höfuðborgarsvæðisins sem staðsetning fyrir bíl knúinn með 

rafmagni. 

Helst ógnunin er frá bílum sem eru knúnir með jarðefnaeldsneyti (bensín/dísel). Bílar sem eru 

knúnir með öðrum orkugjöfum eins og metan og vetni eru minni ógn þar sem fjöldi þeirra er 

lítill. Einnig eru margir haldnir ákveðnum fordómum gagnvart bílum sem eru öðruvísi en þeir 

hefðbundnu bensín og díselbílar sem flestir þekkja. 

 

3.7. Ytri áhrif á staðsetningar -PESTEL greining  

Til að greina ytra umhverfi svæða og fyrirtækja er notast við PESTL greiningu sem er hluti af 

markaðsgreiningu. PESTEL greiningin skiptist í niður í sex hluta sem eru: pólitískt umhverfi, 

efnahagslegt umhverfi, félagslegt umhverfi, tæknilegt umhverfi og lagarlegt umhverfi 

(Armstrong & Kotler, 2010). 

 

3.7.1. Pólitískir  þættir  

Það getur haft áhrif á kauphegðun neytenda eftir því hvernig pólitískar stefnur og markmið 

stjórnvalda eru hverju sinni. Neytendur þurfa að greina markmið og stefnur stjórnvalda með 

tillit til þess hvort það hafi áhrif á þeirra hagsmuni. Þetta eru atriði eins og stefna um 

uppbyggingu innviða, stefna um tolla og skattalöggjöf, sem geta haft mikil áhrif þegar kemur 

að kaupákvörðun (Hitt, Ireland, & Hoskinsson, 2011). 

Í upphafi árs 2018 tóku í gildi breytingar á lögum vegna fjárlaga 2018. Lögin ná yfir breytingar 

á álagningu gjalda á rafmagnsbifreiðar, vetnisbifreiðar og tengiltvinnbifreiða. Tímabundin 

heimild er í lögunum til að fella niður virðisaukaskatt eða telja til undanþeginnar veltu 

fjárhæða að vissu hámarki við innflutning og skattskylda sölu rafmagns-, vetnis-, eða 

tengiltvinnbifreiða. Í breytingunum á lögunum er heimildin framlengd um þrjú ár eða til loka 

árs 2020. Fjöldatakmörkun er á ökutækjum sem geta fengið niðurfellingu samkvæmt 

ákvæðinu. Fjöldin miðast við 10.000 skráða rafmagnsbifreiða í ökutækjaskrá, 10.000 skráða 

vetnisbifreiða í ökutækjaskrá og 10.000 skráða tengiltvinnbíla í ökutækjaskrá. Náist þessi fjöldi 

getur komið til þess að réttur innflytjenda og kaupenda til virðisaukaskattsívilnunar falli niður 

í þeim flokki sem fjöldatakmörkunum er náð þrátt fyrir að gildistíminn sé ekki liðinn (Tollstjóri, 

2018). 
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3.7.2. Efnahagslegir þættir  

Hvati til þess að kaupa sér bíl knúinn með rafmagni er ekki síst efnahagslegur hvort sem 

kaupandinn er búsettu á höfuðborgarsvæðinu eða annarstaðar á landinu. Rekstur á hreinum 

rafmagnsbíl er ódýrari heldur en sambærilegum bensínbíl samkvæmt rafbílareiknir 

Orkuseturs. Reiknivélin er aðgengileg á orkusetur.is setja þarf inn ákveðnar forsendur svo 

hægt sé að sjá útreikningar. Sem dæmi: VW Golf 1,4 bensín beinskiptur kostar kr.3.400.000 

og VW Golf e rafmagnsbíll kostar kr. 3.950.000 (Hekla hf, 2018). Forsendur sem settar voru í 

reiknivélina ásamt bílverðunum eru: 15.000 km akstur á ári, fimm ára tímabil, orkuverð og 

eldsneytisverð.  
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Mynd 11 -Rekstrarkostnaður fyrir rafbíl 

 

 

 

Mynd 12  -Rekstrarkostnaður fyrir bensínbíl 
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Mynd 13 -Samanburður á rafmagnsbíl og bensínbíl. 

 

Reiknivélin gefur upp að eftir fimm ár er mismunurinn kr.1.125.250 á kostnaði á milli 

rafmagnsbíls og bensínbíls . Þessi upphæð miðast við þær forsendur sem notaðar voru. Þess 

ber að geta að í þessar reiknivél koma ekki fram upplýsingar um hugsanlegt endursöluverð á 

hvorum bíl fyrir sig.  

 

3.7.3. Samfélagslegir þættir  

Félagslegir þættir og menningarlegir þættir eins og lífsviðhorf, gildismat og skoðanir fólks 

teljast sem samfélagslegir þættir í okkar umhverfi. Lífsviðhorf og sameiginlegt gildismat í 

hverju samfélagi hafa áhrif á breytingar og stöðu samfélagsins hvort sem það er pólitísk, 

efnahagsleg eða tæknileg staða (Hitt, Ireland, & Hoskinsson, 2011).  
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3.7.4. Tæknilegir þættir  

Undanfarin ár hefur tæknin verið í stöðugri þróun í framleiðslu á bílum knúnum með rafmagni. 

Rafmagnbílar hafa verið til lengi en þeir náðu ekki útbreiðslu vegna hversu stutt hver hleðsla 

entist og það tók langan tíma að hlaða þá. Bílaframleiðendur voru ekki tilbúnir að skuldbinda 

sig til þess að framleiða og markaðssetja rafmagnsbíla sem væru sambærilegir bílum knúnum 

með jarðefnaeldsneyti. Nú hefur orðið breyting þar á. Með nýjustu kynslóð rafmagnsbíla er 

hægt að fá bíla með öllum sömu þægindum og hefðbundinn bíll knúinn með jarðefnaeldsneyti 

og langdrægni bílanna orðin samkeppnishæf. (Berman, 2014) . 

  

Mynd 14 -Rafmagnsbíll í hleðslu árið 1919, mynd frá plugincars.com 

 

3.7.5. Umhverfislegir þættir  

Bílar sem keyra bara á rafmagni eru umhverfisvænir, þeir gefa ekki frá sér útblástur í akstri. 

Orkan sem fer í að hlaða bílana á Íslandi er endurnýjanleg (Orkustofnun, 2015). Umhverfisleg 

árif rafmagnsbíla, tvinnbíla og tengiltvinnbíla er ekki alltaf eins vegna þess að tvinnbíll og 

tengiltvinnbíll geta einnig notað bensín eða díselvél.   
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Mynd 15 -Raforkuframleiðsla á Íslandi 206, mynd frá orkustofnun.is 

 

3.7.6. Lagalegir þættir  

Lög númer 96/2017 tóku gildi áramótin 2018, lögin fjalla um breytingar á ýmsum lögum vegna 

fjárlaga 2018. Í lögunum er meðal annar fjallað um breytingar er varða starfsemi Tollstjóra 

eins og hefur komið fram í pólitísku þáttum PESTEL hér ofar.  

Lög um um virðisaukaskatt númer 50/1988 fjalla um þessi atriði. Í ákvæðum til bráðabirgða 

númer XXIV kemur fram að heimilt sé að fella niður virðisaukaskatt af rafmagns-, vetnis- eða 

tengiltvinnbifreiðum enda sé ökutækið þriggja ára eða yngra á innflutningsdegi og söludegi 

miðað við fyrstu skráningu. Fram kemur í sömu ákvæðum að þrátt fyrir að gildistíminn sé til 

31.desember 2020 er óheimilt að fella niður virðisaukaskatt eða telja fjárhæð til 

undanþeginnar veltu samkvæmt ákvæði þessu:  

1. Af rafmagnsbifreið frá og með sjötta virka degi næsta almanaksmánaðar eftir að samtals 

10.000 bifreiðar í þeim flokki hafa verið skráða í ökutækjaskrá.  

2. Af vetnisbifreið frá og með sjötta virka degi næsta almanaksmánaðar eftir að samtals 

10.000 bifreiðar í þeim flokki hafa verið skráða í ökutækjaskrá.  

3. Af tengiltvinnbifreið frá og með sjötta virka degi næsta almanaksmánaðar eftir að samtals 

10.000 bifreiðar í þeim flokki hafa verið skráða í ökutækjaskrá (Alþingi, 2018). 

Lög um vörugjald af ökutækjum, eldneyti og fl. númer 29/1993 fjalla meðal annar um 

vörugjald af skráningarskyldum ökutækjum. Í 3.grein í kafla II í lögunum kemur fram að 

vörugjald skal lagt á fólksbifreiðar og önnur vélknúin ökutæki sem ekki eru sérstaklega 
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tilgreind í 4. og 5. Grein laganna. Vörugjaldið skal lagt á miða við skráða losun koltvísýrings 

(CO2) viðkomandi ökutækis samkvæmt töflu (Alþingi, 1993).  

 

Mynd 16  -Vörugjöld af ökutækjum, mynd frá lagasafni Alþingis, althingi.is 

 

4. Aðferðarfræði  

Í rannsóknar vinnunni var notast við aðferðarfræði sem byggir á sex þrepa líkani Philips Kotler 

og Kevin L Keller. Það felst í því að velja skilgreina rannsóknar efnið og gera svo 

rannsóknaráætlun, svo er farið í heimildaröflun. Heimildirnar er metnar og unnið svo úr 

gögnunum og niðurstöðurnar kyntar í lokinn (Kotler & Keller, Marketing management, 2012). 

 

Mynd 17  -Sex þrepa aðferðarfræðilíkan Philips Kotler og Kevin L Keller. 

 

Höfundur studdist bæði við frumheimildir (e.primary data) og afleiddar heimildir (e.secondary 

data) við verkefnavinnuna. Frumheimildir eru þær heimildir sem ekki hafa komið fram áður, 

þeirra var aflað með spurningarkönnun og viðtölum. Afleiddar heimildir hafa komið fram áður 
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sem aðrir hafa gert eins og til dæmis fræðibækur, fræðigreinar eða rannsóknir (Þorlákur 

Karlsson, 2003). 

5. Þátttakendur 

Til þess að kynnast hvernig það er að nota rafknúinn bíl Vestfjörðum var haft samband við 

Jónas Guðmundsson og Sölva Sólbergsson sem nota þannig bíla dags daglega til að fá þeirra 

upplifun og reynslu. Sölvi notar Mitsubishi I-Miev hreinan rafmagnsbíl til að fara í og úr vinnu 

hjá Orkubúi Vestfjarða.  Jónas á Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 tengiltvinnbíl sem einkabíl, 

hann er áhugamaður um samgöngumál og formaður Samgöngufélagsins. Einnig var haft 

samband við Sigurð Ástgeirsson framkvæmdarstjóra Ísorku með nokkrar spurningar sem 

varða hleðslustöðvar á Íslandi. Viðmælendurnir tóku vel í það að svara nokkrum spurningum 

frá skýrsluhöfundi. 

Tvær spurningarkannanir voru gerðar. Ein könnun fyrir íbúa á Vestfjörðum og 

Höfuðborgarsvæðinu og hinni könnuninni var deilt á internetinu til samanburðar.  

5.1. Þýði og úrtak 

Þýði er hægt að lýsa sem heildarmengi og úrtak sem hlutamengi úr því. Þýði íbúa á 

Vestfjörðum eru allir þeir sem búa á skilgreindu svæði, hafa bílpróf og áttu erindi í Bónus á 

Ísafirði Föstudaginn 6.Apríl 2018 á milli klukkan 17:00 til 19:00. Þýði íbúa á 

höfuðborgarsvæðinu eru allir þeir sem búa skilgreindu svæði, hafa bílpróf og áttu erindi í 

verslun Hagkaups í verslunarmiðstöðinni Smáralind Þriðjudaginn 10.Apríl 2018 á milli klukkan 

16:00 og 18:00. Úr hvorum hóp fyrir sig var valið handahófskennt úrtak úr þýðinu. Það er von 

skýrsluhöfundar að úrtakið veiti traustar upplýsingar um viðfangsefnið. Allir þurfa að versla 

sér í matinn og telur skýrsluhöfundur þessi úrtök vera góðan fulltrúa þýðisins. Úrtök sem þessi 

nefnast slembiúrtök. Það sem einkennir slembiúrtök er að eiga allir í þýðinu hafa jafnan 

möguleika á að vera valdir í úrtakið og það er alger hending látin ráða hver er valin úr þýðinu 

(Þorlákur Karlsson, 2003). 

5.2. Auka könnun til samanburðar.  

Ákveðið var að hafa eina spurningarkönnun aðgengilega á Facebook-hóp sem samanstendur 

af Vestfirðingum. Þýðið var hópur sem kallast Ísafjarðarmarkaðurinn, með 6.768 meðlimi 

þegar könnuninni var deilt. Meðlimir hópsins eru að báðum kynjum á dreifðum aldri og flestir 
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búsettir á Vestfjörðum eða með tenginu þangað. Skýrsluhöfundur ákvað að gripa til þess ráðs 

svo hægt væri að fá svörun við opnum spurningum og nota til samanburðar við fyrri könnun 

og önnur tölfræðileg gögn. Í henni eru opnar spurningar sem þátttakendur gefst kostur á því 

að svara og koma með eigin athugasemdir.  

5.3. Skekkjuvaldar 

Skýrsluhöfundur gerir sér grein fyrir því að skekkjuvaldar geta haft áhrif á niðurstöður í könnun 

sem er aðeins aðgengileg á samskiptamiðlinum Facebook, erfitt er því að taka fullt mark á 

henni. Þátttakendurnir velja sig sjálfir til að taka þátt en ekki sá sem gerir könnunina, því er 

úrtakið sjálfvalið. Mesti skekkjuvaldurinn í sjálfvöldu úrtaki stafar að því að sá sem velur að 

taka þátt gerir það af eigin frumkvæði. Þátttakandinn þarf einnig að verða var við könnunina 

áður en svarfresturinn líður. Líklegt er að þeir sem velja að taka þátt hafi áhuga á 

viðfangsefninu og hafi ákveðnar skoðanir á því (Þorlákur Karlsson, 2003). 

6. Rannsóknaraðferðir 

Bæði var notast við eigindlega rannsóknaraðferð í formi viðtala og megindlega 

rannsóknaraðferð í formi spurningarkönnunar við rannsóknarvinnuna.  

Í megindlegum rannsóknum er safnað saman tölfræðilegum gögnum um viðfangsefnið og 

gögnin notuð til að greina það. Oftast eru notaðir spurningarlistar eða skoðanakannanir.  

Eigindlegar rannsóknir eru persónulegri og einkennast af ítarlegri spurningum. Oft er notast 

við viðtöl til að fá upplýsingar um persónuleg reynsla og upplifun viðmælandans á 

viðfangsefninu (Creswell, 2007). 

6.1. Viðtöl 

Viðtölin voru framkvæmd með þeim hætti að skýrsluhöfundur sendi viðmælendunum nokkrar 

opnar spurningar sem þeir svöruðu að vild. Bæði Jónas og Sölvi hafa góða reynslu af því að 

nota rafknúna bíla. Sölvi segir að hann sé búinn að nota hreinan rafmagnsbíl stanslaust frá 

árinu 2009. Mitsubishi I-Miev bíllinn sem hann er á núna er númer tvö í röðinni, kom á götuna 

haustið 2013 fyrri bíllinn var af annarri tegund. Hann er búinn að keyra Mitsubishi I-Miev bílinn 

um 40.000 kílómetra.  

Jónas segir að hann hafi sparað heilmikið í bensínkaup með því að geta notað eingöngu 

rafmagn á snattinu innanbæjar á Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 tengiltvinnbíl sínum. En til 
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lengri ferða dugar rafmagnið skammt, þegar rafmagnið klárast tekur bensínvélin við. Bíllinn 

hjá Jónasi er fjórhjóladrifinn sem hann telur vera gott í snjónum. Sölvi nefnir að 

rafmagnsbíllinn sem hann hefur til umráða hafi þurft mjög lítið viðhald. Eina sem hefur þurft 

að gera við er skipta um eina plasthlíf undir bílnum og laga rúðupiss. 

Það sem hrjáir mest landshluta eins og Vestfjörðum svo hægt sé að nota rafmagnsbíla meira 

eru fáar hleðslustöðvar og langt er á milli þeirra sem búið er að setja upp. Það er engin 

hraðhleðslustöð á Vestfjörðum enn sem komið er. Áform eru um að setja upp 50kW 

hraðhleðslustöðvar á Hólmavík og Patreksfirði sumarið 2018 að sögn Sölva. Sigurður hjá 

Ísorkur tók í sama streng með fyrirhugaðar hraðhleðslustöðvar á Patreksfirði og Hólmavík 

einnig nefndi hann að N1 væri að fara að setja upp hraðhleðslustöð á Ísafirði.  

Sigurður segir það vera mikla vakning hjá fyrirtækjum í nágranna löndum eins og Noregi að 

fjárfesta í hleðslustöðum fyrir starfsmenn til að hlaða bíla sína í vinnunni. Þar eru 

hraðhleðslustöðvar við þjóðvegi sem bera mikla umferð og tengja þéttbýli. Svipuð þróun 

virðist vera að fara af stað hér á landi og spenandi tímar framundan. Bílafloti Íslendinga er ekki 

að fara að rafbílavæðast á einni nóttu en tekur tíma að sögn Sigurðar og því er gott að vanda 

sig og meta aðstæður hverju sinni á hverjum stað. 

Núna er verið að byrja með gjaldtöku á almenningshleðslustöðvum á Íslandi og 

viðmælendunum finnst það eðlileg þróun til að geta byggt upp hleðslustöðvar sem víðast. 

Sigurður bendir á að með gjaldtöku gerir notandinn meiri kröfur um að búnaðurinn og stöðin 

virki rétt. Innviðirnir verða því betri og hægt er að treysta þeim kröfum að allt virki rétt og 

uppbyggingin gangi betur.  

Jónas nefnir nokkrar ástæður sem hann telur geta haft áhrif hvort Vestfirðingar fá sér bíl 

knúinn með rafmagni. Ein ástæðan er sú að vegna erfiðara vetrarfærða er kostur að vera með 

fjórhjóladrifinn bíl, en það eru ekki margir í boði með fjórhjóladrif í þessum flokki. Gott er að 

geta hlaðið rafmagnsbíl eða tengiltvinnbíl innandyra en það hafa alls ekki allir aðgang af 

bílskúr allt árið. Einnig talar Jónas um að laun á Vestfjörðum séu almennt ekki eins há og til að 

mynda á höfuðborgarsvæðinu og það getur haft áhrif á það hvort að fólk sé að kaupa sé nýja 

bíla. 
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6.2. Spurningarkannanir  

Spurningakannanirnar voru báðar líkar, báðar settar upp í forritinu Google eyðublöð.  Sú sem 

var fyrir tilviljunarúrtakið innihélt samtals 12 krossaspurningar og hin sem var deilt á 

samskiptamiðlinum Facebook innhélt samtals 14 spurningar. 

Titillinn á spurningarkönnununnum var hafður eftirfarandi „Könnun um hvort að Vestfirðingar 

séu síður líklegir að kaupa bíla knúna með rafmagni heldur en íbúar höfuðborgarsvæðisins.“ 

Svo kom stutt kynning á spurningarkönnuninni og skýringar, sjá viðauka. Reynt var að hafa 

spurningarnar skýrt orðaðar og ekki of langar til að lámarka möguleikann á því þátttakendur 

gætu misskilið spurningarnar eða hreinlega ekki skilið þær. Báðar kannanirnar voru með 

lýðfræðilegar spurningar fyrst í formi krossaspurninga. Í seinni hlutanum var spurt um bíla 

knúna með rafmagni og mál tengt viðfangsefninu. Notast var við lokaðar krossaspurningar 

með einum svarmöguleika. Einnig voru tvær spurningar með fimm punkta Linkert kvarða þar 

sem þátttakendur gátu valið hversu mikið eða lítið þeir voru sammála uppgefnum forsendum.  

Könnunin sem var var dreift á samskiptamiðlinum Facebook innihélt einnig þrjár opnar 

spurningar í lokin þar sem þátttakendur gátu svarað með eigin orðum.  

6.2.1. Könnun fyrir íbúa á Vestfjörðum 

Prentuð voru út 30 eintök af könnuninni og áætlað var að fá svör frá lámark 25 einstaklingum 

með slembiúrtaki. Skýrsluhöfundur var staðsettur við inngang Bónus verslunar á Ísafirði í tæpa 

tvo klukkutíma. Á þeim tíma fékkst svör frá 27 þátttakendum sem valdir voru af handahófi, 

allir eru búsettir á Vestfjörðum.  

Þátttakendurnir 27 sem tóku þátt voru 56% konu og 44% karlar á aldrinum undir 20 ára til 69 

ára. Svörin koma hér: 

Vestfirðingar   
   

Nr1   

Veldu kyn   

Karl  12 44% 

Kona 15 56% 

  27 100% 

Nr.2   

Aldur þátttakenda   
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Undir 20 ára 1 4% 

20-29 ára 1 4% 

30-39 ára 4 15% 

40-49 ára 7 26% 

50-59 ára 8 30% 

60-69 ára 4 15% 

70-79 ára 2 7% 

70-79 ára 0 0% 

  27 100% 

   

Nr.3   

Hvað búa margir á heimilinu   

1 einstaklingur 5 19% 

2 einstaklingar 4 15% 

3 einstaklingar 5 19% 

4 einstaklingar 9 33% 

5 einstaklingar 3 11% 

6 einstaklingar 1 4% 

7 einstaklingar 0 0% 

8 einstaklingar eða fleiri 0 0% 

  27 100% 

   

Nr.4   

Hvernig eru tekjur heimilisins   

Vel undir meðallagi 2 7% 

Undir meðallagi 5 19% 

Í meðallagi 15 56% 

Yfir meðallagi 3 11% 

Vel yfir meðallagi 2 7% 

  27 100% 

   

Nr.5   

Ef þú værir að kaupa þér bíl í dag, hversu litlu   
eða miklu skiptir það þig að bíllinn sé ódýr í rekstri? 

Skiptir engu máli 0 0% 

Skiptir litlu máli 3 11% 
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Hvorki né 5 19% 

Skiptir máli 8 30% 

Skiptir öllu máli 11 41% 

  27 100% 

   

Nr.6   

Hvaða aflgjafa er líklegast að þú mundir  
velja ef þú værir að kaup þér bíl í dag ?   

Bensín 6 22% 

Dísel 11 41% 

Tengiltvinnbíll 6 22% 

Rafmagn 1 4% 

Tvinnbíll 3 11% 

Metan   0% 

Annar orkugjafi   0% 

Veit ekki   0% 

  27 100% 

   

   

Nr.7   

Ef þú værir að kaupa bíl núna hversu líklegt er að þú  

mundir velja bíl knúinn með rafmagni miða við   
eftirfarandi forsendur?   

   

Ef hleðslustöðvar væru víðar í mínum landshluta  
Mjög líklegt 13 48% 

Frekar líklegt 9 33% 

Hvorki né 3 11% 

Frekar ólíklegt 1 4% 

Mjög ólíklegt 1 4% 

  27 100% 

   

Sem auka bíll á heimilið   

Mjög líklegt 5 19% 

Frekar líklegt 8 30% 

Hvorki né 4 15% 
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Frekar ólíklegt 6 22% 

Mjög ólíklegt 4 15% 

  27 100% 

   

Ef ég vissi meira um eiginleika þeirra   

Mjög líklegt 2 7% 

Frekar líklegt 6 22% 

Hvorki né 8 30% 

Frekar ólíklegt 6 22% 

Mjög ólíklegt 5 19% 

  27 100% 

   

Ef fleiri væru á rafmagnsbílum í kringum mig  
Mjög líklegt 2 7% 

Frekar líklegt 6 22% 

Hvorki né 10 37% 

Frekar ólíklegt 5 19% 

Mjög ólíklegt 4 15% 

  27 100% 

   

Nr.8   

Hvað keyrir þú að jafnaði mikið á einu ári  
Undir 10.000 km 7 26% 

10.000 - 20.000 km 12 44% 

20.000 - 30.000 km 5 19% 

30.000 - 40.000 km 1 4% 

Meira en 40.000 km 2 7% 

  27 100% 

   

Nr.9   

Hvað finnst þér um gjaldtöku æa almenning-hleðslustöðum 

Eðlilegt að greiða fyrir þjónustuna 18 67% 

Á að vera niðurgreitt af ríkinu 5 19% 

Hef ekki skoðun 4 15% 

  27 100% 
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Nr.10   

Hversu mikilvæg telur þú eftirfarandi atriði  
vera til þess að geta notað rafmagnsbíl dags daglega ? 
 

  

Að hafa aðgang að bílskúr heima   

Skiptir öllu máli 7 26% 

Skiptir máli 8 30% 

Hvorki né 3 11% 

Skiptir litlu máli 4 15% 

Skiptir engu máli 5 19% 

  27 100% 

   

Að geta hlaðið bílinn á vinnustaðnum   

Skiptir öllu máli 8 30% 

Skiptir máli 11 41% 

Hvorki né 5 19% 

Skiptir litlu máli 3 11% 

Skiptir engu máli 0 0% 

  27 100% 

   

Að hafa aðgang að almenningshleðslustöð  
Skiptir öllu máli 17 63% 

Skiptir máli 7 26% 

Hvorki né 2 7% 

Skiptir litlu máli 1 4% 

Skiptir engu máli 0 0% 

  27 100% 

   

Að bíllinn sé fjórhjóladrifinn   

Skiptir öllu máli 8 30% 

Skiptir máli 12 44% 

Hvorki né 2 7% 

Skiptir litlu máli 3 11% 

Skiptir engu máli 2 7% 

  27 100% 
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Fjölskyldustærð   

Skiptir öllu máli 4 15% 

Skiptir máli 7 26% 

Hvorki né 9 33% 

Skiptir litlu máli 5 19% 

Skiptir engu máli 2 7% 

  27 100% 
 

6.2.2. Könnun fyrir íbúa á höfuðborgarsvæðinu 

Prentuð voru út 30 eintök af könnuninni fyrir íbúa búsetta á höfuðborgarsvæðinu og 

markmiðið var að fá jafn mörg svör og fengust frá íbúum á Vestfjörðum. Svör frá 27 

einstaklingum náðist á rúmum tveim klukkutímum. Skýrsluhöfundur var staðsettur hjá verslun 

Hagkaups í Smáralind og úrtakið valið þar af handahófi.  

Það tók um 20 mínútum lengri tíma að ná sama fjölda þátttakenda á höfuðborgarsvæðinu 

eins og fyrir Vestan. Telur skýrsluhöfundur helstu ástæðuna vera að í Smáralindinni voru fleiri 

sem ekki uppfylltu búsetu skilyrðin. Einnig var meira um að fólk vildi ekki eða gaf sér ekki tíma 

til að taka þátt þegar leitast var eftir því.  

Könnunin sem var gerð fyrir höfuðborgarbúa hafði 27 þátttakendur eins og komið hefur fram. 

Karlar voru 41% og konur 59% á aldrinum undir 20 ára til 79 ára. Svörin eru eftirfarandi: 

Höfuðborgarbúar   
   

Nr.1   

Veldu kyn   

Karl  11 41% 

Kona 16 59% 

  27 100% 

Nr.2   

Aldur þátttakenda   

Undir 20 ára 2 7% 

20-29 ára 2 7% 

30-39 ára 9 33% 

40-49 ára 8 30% 

50-59 ára 2 7% 
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60-69 ára 3 11% 

70-79 ára 1 4% 

70-79 ára 0 0% 

  27 100% 

   

Nr.3   

Hvað búa margir á heimilinu   

1 einstaklingur 5 19% 

2 einstaklingar 8 30% 

3 einstaklingar 5 19% 

4 einstaklingar 6 22% 

5 einstaklingar 2 7% 

6 einstaklingar 1 4% 

7 einstaklingar 0 0% 

8 einstaklingar eða fleiri 0 0% 

  27 100% 

   

Nr.4   

Hvernig eru tekjur heimilsins   

Vel undir meðallagi 2 7% 

Undir meðallagi 4 15% 

Í meðallagi 12 44% 

Yfir meðallagi 6 22% 

Vel yfir meðallagi 3 11% 

  27 100% 

   

Nr.5   

Ef þú værir að kaupa þér bíl í dag, hversu litlu   
eða miklu skiptir það þig að bíllinn sé ódýr í rekstri? 

Skiptir engu máli 4 15% 

Skiptir litlu máli 4 15% 

Hvorki né 5 19% 

Skiptir máli 5 19% 

Skiptir öllu máli 9 33% 

  27 100% 
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Nr.6   

Hvaða aflgjafa er líklegast að þú mundir   

velja ef þú værir að kaup þér bíl í dag ?   

Bensín 7 26% 

Dísel 6 22% 

Tengiltvinnbíll 5 19% 

Rafmagn 4 15% 

Tvinnbíll 4 15% 

Metan 1 4% 

Annar orkugjafi   0% 

Veit ekki   0% 

  27 100% 

   

   

Nr.7   

Ef þú værir að kaupa bíl núna hversu líklegt er að þú  

mundir velja bíl knúinn með rafmagni miða við   
eftirfarandi forsendur?   

   

Ef hleðslustöðvar væru víðar í mínum landshluta  
Mjög líklegt 4 15% 

Frekar líklegt 7 26% 

Hvorki né 9 33% 

Frekar ólíklegt 4 15% 

Mjög ólíklegt 3 11% 

  27 100% 

   

Sem auka bíll á heimilið   

Mjög líklegt 9 33% 

Frekar líklegt 7 26% 

Hvorki né 3 11% 

Frekar ólíklegt 4 15% 

Mjög ólíklegt 4 15% 

  27 100% 

   

Ef ég vissi meira um eiginleika þeirra   
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Mjög líklegt 3 11% 

Frekar líklegt 4 15% 

Hvorki né 11 41% 

Frekar ólíklegt 6 22% 

Mjög ólíklegt 3 11% 

  27 100% 

   

Ef fleiri væru á rafmagnsbílum í kringum mig  
Mjög líklegt 2 7% 

Frekar líklegt 4 15% 

Hvorki né 11 41% 

Frekar ólíklegt 6 22% 

Mjög ólíklegt 4 15% 

  27 100% 

   

Nr.8   

Hvað keyrir þú að jafnaði mikið á einu ári  
Undir 10.000 km 2 7% 

10.000 - 20.000 km 8 30% 

20.000 - 30.000 km 11 41% 

30.000 - 40.000 km 3 11% 

Meira en 40.000 km 3 11% 

  27 100% 

   

Nr.9   

Hvað finnst þér um gjaldtöku á almenning-hleðslustöðum 

Eðlilegt að greiða fyrir þjónustuna 19 70% 

Á að vera niðurgreitt af ríkinu 5 19% 

Hef ekki skoðun 3 11% 

  27 100% 

   

Nr.10   

Hversu mikilvæg telur þú eftirfarandi atriði  
vera til þess að geta notað rafmagnsbíl dags daglega ? 
 

  

Að hafa aðgang að bílskúr heima   
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Skiptir öllu máli 2 7% 

Skiptir máli 6 22% 

Hvorki né 7 26% 

Skiptir litlu máli 7 26% 

Skiptir engu máli 5 19% 

  27 100% 

   

Að geta hlaðið bílinn á vinnustaðnum   

Skiptir öllu máli 15 56% 

Skiptir máli 6 22% 

Hvorki né 2 7% 

Skiptir litlu máli 3 11% 

Skiptir engu máli 1 4% 

  27 100% 

   

Að hafa aðgang að almenningshleðslustöð  
Skiptir öllu máli 15 56% 

Skiptir máli 9 33% 

Hvorki né 1 4% 

Skiptir litlu máli 2 7% 

Skiptir engu máli 0 0% 

  27 100% 

   

Að bíllinn sé fjórhjóladrifinn   

Skiptir öllu máli 2 7% 

Skiptir máli 3 11% 

Hvorki né 4 15% 

Skiptir litlu máli 11 41% 

Skiptir engu máli 7 26% 

  27 100% 

   

Fjölskyldustærð   

Skiptir öllu máli 3 11% 

Skiptir máli 5 19% 

Hvorki né 9 33% 

Skiptir litlu máli 8 30% 
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Skiptir engu máli 2 7% 

  27 100% 
 

 

6.3. Greining gagna 

Þátttakendur í könnununum fyrir íbúa á Vestfjörðum og íbúa á höfuðborgarsvæðinu voru 

hafðir jafn margir eða 27 einstaklingar. Skiptingin var svipuð Vestfirðir með 44% karlar og 56% 

konur. Höfuðborgarsvæðið með 41% karlar og 59% konur. Í spurningu númer fimm sést að 

vestfirðingar er frekar að hugsa um hvort að bíllinn sé ódýr í rekstri heldur en 

höfuðborgarbúar. Í spurningu númer sex kemur fram að Vestfirðingar eru líklegri til að kaupa 

sér díselbíl heldur en aðrar tegundir. Þegar skoða er hverjir hafa áhuga á að fá sér rafmagnsbíl 

með tillit til tekna heimilisins eru það 100% af höfuðborgarbúum sem telja sig hafa tekjur vel 

yfir meðallag kjósa að fá sér rafmagnsbíl næst. Hlutfallið var 50% hjá Vestfirðingum.  

 

6.3.1. Könnun deilt á internetinu 

Könnunin sem var deilt á samfélagsmiðlinum Facebook var með svipuðu sniði eins og 

könnunin fyrir tilviljunar úrtakið, hún hafði að auki opnar spurningar í lokin.  

Alls bárust 116 svör á meðan könnunin var opin, kynja skiptingin nokkuð jöfn eða 53% konur 

og 47% karlar. Búseta þátttakenda kom skýrsluhöfundi í raun ekki á óvart en langflestir voru 

búsettir á Vestfjörðum eða 90%. 

 

Mynd 18  -Búseta 
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Spurning númer þrjú var um aldur þátttakenda, aldurinn dreifðist nokkuð jafnt yfir fjögur 

aldursbil frá 20 ára til 59, færri voru undir 20 ára eða yfir 60 ára.  

 

Mynd 19  -Aldursskipting 

 

Næst var spurt um hvað það búa margir á heimilinu, flestir svöruðu tveir einstaklingar og 

fjórir einstaklingar. 

 

Mynd 20  -fjölskyldustærð 

 

Síðasta lýðfræðilega spurningin var um tekjur heimilisins, ákveðið var að hafa ekki neina tölur 

láta þátttakendur meta það sjálfa. Flestir telja heimilistekjurnar vera í meðallagi eða 56% 

þátttakenda. 
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Mynd 21  -Hvernig eru tekjur heimilisins 

 

Svörin úr fyrri hlutanum voru nokkurn vegin eins og skýrsluhöfundur gerði ráð fyrir, ekkert 

sem kom sérstaklega á óvart.  

Nú víkjum við að seinni kaflanum og farið verður yfir svör þátttakenda við spurningum sem 

tengjast rannsóknarefninu. Í upphafi seinni kaflans var smá texti til að skilgreina hvað sé bíll 

knúinn með rafmagni, sjá viðauka.  

Spurning númer sex er fyrsta spurning í seinni kaflanum: „Ef þú værir að kaupa þér bíl í dag, 

hversu litlu eða miklu skiptir það þig að bíllinn sé umhverfisvænn ?“ Flestir svöruðu hvorki né 

eða 40,5% og næst flestir svöruðu skiptir miklu máli eða 33,6%.  

 

Mynd 22 -Skiptir máli hvort að bíllinn sé umhverfisvænn 

 

Í spurningu númer sjö er spurt „Hvaða aflgjafa er líklegast að þú mundir velja ef þú værir að 

kaupa þér bíl í dag ?“ Svarmöguleikarnir voru: Bensín, dísel, tengiltvinnbíl, tvinnbíl, metan, 

annar orkugjafi og veit ekki. Í svörum þátttakenda kom í ljós að langflestir völdu 

valmöguleikana bensín og dísel. Bara þessir tveir flokkar voru með rétt innan við 60% eða 
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58,6% saman. Yfirburðir þessara tveggja kosta sem hafa verið lengi á markaðinum sem 

orkugjafi í hefðbundnum fjölskyldubílum kom skýrsluhöfundi ekki mikið á óvart. Það kom 

meira á óvart að yfirburðirnir voru ekki algjörir. Þeir þrír orkugjafar sem teljast sem bílar knúnir 

með rafmagni mældust saman með 37.1%. Skiptist svona ámilli flokka: tengiltvinnbíll með 

19%, rafmagnsbíll með 3,4% og tvinnbíll með 17,7%  Það kom nokkuð á óvart að það eru 37,7% 

þátttakenda sem telja að ef þeir væru að kaupa sér bíl núna þá yrði hann knúinn með rafmagni 

að einhverju leiti. 

 

Mynd 23  -Skipting á milli orkugjafa. 

 

Spurning númer átta var með fimm punkta Linkert kvarða þar sem hægt var að velja um 

hversu líklegt eða ólíklegt er að þátttakandinn mundi velja sér bíl knúinn með rafmagni miða 

við ákveðnar forsendur. Það sést að 53% þátttakenda telja það mjög líklegt eða frekar líklegt 

að þeir mundu velja sér bíl knúinn með rafmagni ef hleðslustöðvar væru víðar á 

landshlutanum. Þar sem að yfir 90% þátttakenda eru búsettir á Vestfjörðum þá kom þetta 

skýrsluhöfundi ekki mikið á óvart.  
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Mynd 24 -spurning nr.8 með texta   

 

Næsta spurning sem er sú níunda í röðinni var um akstur þátttakenda á einu ári. Flestir keyra 

á milli 10.000 og 20.000 km eða 44,8% og 27,6% keyra á milli 20.000 og 30.000 km. 

 

Mynd 25  -Hvað keyrir þú að jafnaði á ári? 

 

Spurning númer tíu: „Hvað finnst þér um gjaldtöku á almennings hleðslustöðvum fyrir 

rafbíla?“ Meirihlutanum finnst eðlilegt að greiða fyrir þjónustuna eða 60%, á að vera 

niðurgreitt af ríkinu 27,8% og hef ekki skoðun 12,2%. 
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Mynd 26  - Hvað finnst þér um gjaldtöku á almennings hleðslustöðvum fyrir rafbíla 

 

Spurning númer 11 var með fimm punkta Linkert kvarða þar sem hægt var að velja um hversu 

miklu eða litlu máli þátttakandinn telji ákveðin atriði skipta svo hægt sé að nota rafmagnsbíl 

dags daglega.  

Mynd 27 – Linkert kvarði 

Spurning númer 13 var opin, þar sem hægt var að setja inn sitt eigið svar. Spurninga var: Hvað 

finnst þér um eftirfarandi fullyrðingu ? „rafmagnsbíll er ekki umhverfisvænni en venjulegur 

bensín/dísel-bíl“  

Athugasemdirnar sem komu skiptust nánast til helminga, já og nei. Margir svöruðu með 

athugasemdum. Til dæmis um að það skiptir máli hvar í heiminum rafmagnsbíllinn fær 



Háskólinn á Bifröst Bjarki Guðmundsson Vor 2018 

49 
 

rafmagn, að það sé dýrt og óumhverfisvænt að farga rafhlöðunni. Nokkrir taka fram að þeir 

mengi minna og framtíðin sé í rafmagnsbílum. 

Spurning númer 13 var opin þar sem hægt var að setja inn sitt eigið svar. Spurningin var: Hver 

heldur þú að sé helsti markhópur fyrir rafmagnsknúna bíla ? Nokkrir svara fyrir alla og margir 

tilgreina ákveðin aldur, mörg aldursbil voru nefn. Flest svörin vor á þann veginn að 

markhópurinn væru þeir sem búa höfuðborgarsvæðinu eða öðru þéttbýli og þurfa ekki að 

keyra á milli landshluta eða út á land. 

Að lokum var þátttakendum boðið að koma einhverju á framfæri sem flokkast sem spurning 

númer.14. Margir þátttakendur virðast hafa ákveðnar skoðanir á því hvort rafmagnsbílar henti 

svæði eins og Vestfjörðum. Margir virðast vera nokkuð jákvæðir í garð rafmagnsbíla en telja 

þá ekki henta sér strax. Helstu ástæðurnar sem koma fram eru til dæmis: Að geta ekki keyrt á 

milli landshluta án þess að þurfa að stoppa og hlaða. Margir fara frá Vestfjörðum til 

Reykjavíkur á helgum, langur tími í keyrslu vilja ekki bæta hleðslutíma við. Vera veðurtepptur 

og líka rafmagnslaus. Flest svörin einkenndust því að vilja geta keyrt á milli landshluta helst án 

þess að hlaða eða geta hlaðið í stuttan tíma, skella í hleðslu og fá sér pulsu á meðan. 

 

7. Stefnur og framtíðarhorfur 

Svo hægt sé að fara í langar ferðir á rafmagnsbílum sem þarf að hlaða þarf hleðsluinnviði 

landsins vera vel skipulagt. Norska ríkisstjórnin hefur sett fram áætlun um fjármögnun og 

dreifingu á hleðslustöðvum fyrir rafmagnsbíla. Reiknað er með að lágmarki tveim 

hraðhleðslustöðvum á um 50 kílómetra millibili við helstu stofnbrautir í Noregi. 

Rafbílaeigendur í Noregi hlaða oftast heima með venjulegum hleðslustöðvum. Telja þeir 

jafnfram það sé mikilvægt að hafa kost á því að hlaða hratt þegar þörf er á því. Þeir eru tilbúnir 

að greiða fyrir hraðhleðsluna en sá kostnaður er að meðaltali þrisvar sinnum meiri enn 

kostnaðurinn við að hlaða heima (Norsk elbilforening, 2018).  

 

8. Niðurstöður 

Markmiðið með þessari ritgerð var að leitast eftir því að svara því hvort að Vestfirðingar séu 

síður líklegir til þess að velja sér bíla knúna með rafmagni heldur en íbúar á 
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höfuðborgarsvæðinu og hvers vegna. Samkvæmt tölfræðigögnum sem Samgöngustofa útbjó 

fyrir skýrsluhöfund til að nota í rannsókninni komu fram upplýsingar sem komu skýrsluhöfundi 

á óvar. Tölfræðigögnin miðuðust við allar nýskráðar bifreiðar árið 2017 flokkaðar eftir 

póstnúmeri og orkugjafa. Samkvæmt gögnunum voru hlutfallslega fleiri nýskráðir bílar knúnir 

með rafmagni á Vestfjörðum heldur enn á höfuðborgarsvæðinu á árinu 2017. Á Vestfjörðum 

voru nýskráðar bifreiðar árið 2017 með orkugjöfunum: rafmagn, tengiltvinnbíll og tvinnbíl 

samtals 32,2%. Á höfuðborgarsvæðinu voru nýskráðar bifreiðar árið 2017 með sömu 

orkugjöfum samtals 17%.  

Ýmsar ástæður geta veri fyrir þessum mikla hlutfallslega mun. Til dæmis eru margar stóru 

bílaleigurnar staðsettar á höfuðborgarsvæðinu og þær eru ekki ennþá byrjaðar að kaupa inn 

bíla knúna með rafmagni af neinu magni. Bílaleigurnar eru stór kaupendur af nýjum bílum en 

gögnin einangruðu ekki í hvað nýskráðu bílarnir árið 2017 væru notaðir. 

Það sem einna helst hindrar Vestfirðinga að fjárfest í bílum knúnum með rafmagni er hversu 

langt er á milli hleðslustöðva. Til að mynda er ekki ennþá hraðhleðslustöð á Vestfjörðum. En 

samkvæmt samtali við viðmælendur koma fram að það stæði til bóta sumarið 2018. Til 

stendur að setja upp hraðhleðslustöðvar á Ísafirði, Patreksfirði og Hólmavík. Þær er kærkomin 

viðbót við þær venjulegu hleðslustöðvar sem fyrir eru á þessum stöðum. En betur má ef duga 

skal. Sú staðreynd að núna eru sumstaðar um 200 kílómetrar á milli hleðslustöðva á 

Vestfjörðum gerir rafbílaeigendum ekki auðvelt að ferðast um svæðið.  

Vinsældir tengiltvinnbíla og tvinnbíla á Vestfjörðum gæti verið vegna þess að uppbygging 

hraðhleðslustöðva er ennþá á frumstigi. Tvinnbílar þurfa ekki hleðslu á hleðslustöðvum en 

geta sumir notað eingöngu rafmagn undir ákveðnum hraða og hlaða sig sjálfir. 

Tengiltvinnbílarnir geta keyrt eingöngu á rafmagni stuttar vegarlengdir ef rafmagnið klárast 

tekur hefðbundin vél við. Þannig bíl þarf að hlaða í heima eða í hleðslustöðvum. Í samtali við 

viðmælenda kom það fram að hann getur yfirleitt notast við rafmagnið á tengiltvinnbílnum 

sínum í innanbæjar snattinu. En þegar hann þarf að fara lengri leiðir dugar það skammt. 

Í opnu spurningunum í spurningarkönnuninni komu fram margar áhugaverðar athugasemdir. 

Við yfirferð svaranna er engu líkara en að þeir sem settu inn athugasemdir skiptust nánast í 

tvo hópa. Annarsvegar með bílum knúnum með rafmagni og hinsvegar á móti bílum knúnum 

með rafmagni. Sérstaklega settu margir það sem athugasemd að það væri mikill ókostur að 
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geta ekki keyrt í á milli landshlutanna án þess að verða rafmagnslaus eða að þurfa að stoppa 

á leiðinni til að hlaða. 

 

8.1. Umræður og ályktanir 

Framundan eru spenandi tímar í þróun á bílum knúnum með rafmagni og innviðum tengdum 

þeim. Það er mat skýrsluhöfundar að næstu ár eiga vinsældir tvinnbíla og tengiltvinnbíla eftir 

að halda áfram á Vestfjörðum. Það er hægt að ætla það að hreinir rafmagnsbílar henti 

Vestfirðingum síður á allra næstu árum. Þróun og tækniframfarir eru svo hraðar að það er 

erfitt að fullyrða neytt um það. Til lengri tíma litið kæmi skýrsluhöfundi ekki á óvart  að 

útbreiðsla hreinna rafmagnsbíla muni stóraukast, einnig á Vestfjörðum. Ekki er gott að segja 

til um hvað það tekur langan tíma.  

Við gerð skýrslunnar hefur höfundur skoðað mikið að gögnum og upplýsingum tengda 

viðfangsefninu. Sérstaklega er mikið til um rafmagnsbíla og rafmagnsbílavæðingu í Noregi og 

hefði verið fróðlegt að skoða það enn betur.  

Svar við rannsóknarspurningunni sem lagt var upp með „Eru Vestfirðingar síður líklegir til þess 

að velja sér bíla knúna með rafmagni heldur en íbúar á höfuðborgarsvæðinu og hvers vegna?“ 

er að mestu nei. Vestfirðingar eru ekki síður líklegir til þess að velja sér bíla knúna með 

rafmagni heldur en íbúar á höfuðborgarsvæðinu. Þvert á móti þá virðast þeir vera líklegri til 

þess að velja sér bíl knúinn með rafmagni. 

  Miðað við tölfræðigögnin voru hlutfallslega fleiri bílar knúnir með rafmagni nýskráðir á 

Vestfjörðum árið 2017 heldur enn á höfuðborgarsvæðinu. Hreinir rafmagnsbílar eru ekki eins 

algengir á Vestfjörðum og á höfuðborgarsvæðinu. Nýskráðir hreinir rafbílar á Vestfjörðum árið 

2017 voru 1% á móti 4% á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt tölfræðigögnum sem 

skýrsluhöfundur fékk frá Samgöngustofu. Rannsóknin miðar við að bílar knúnir með rafmagni 

skilgreinast sem: hreinir rafmagnsbílar, tvinnbílar og tengiltvinnbílar eins fjallað er um í 

upphafi skýrslunnar. Bílar sem eru tengiltvinnbílar og tvinnbílar hafa notið mikilla vinsælda.  

Hleðslustöðvar fyrir rafmagnsbíla og tengiltvinnbíla eru nauðsynlegar þar sem slíkir bílar eru. 

Sérstaklega er hreinu rafmangsbílarnir háðir hleðslustöðvunum. Við gerð skýrslunnar greindi 

skýrsluhöfundur að þær væru ekki eins nauðsynlegar í þéttbýli eins og skýrsluhöfundur gerði 

ráð fyrir í upphafi. Viðmælendur skýrsluhöfundar hlaða sína bíla til dæmis 
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undantekningarlaust heima eða í vinnunni. Samkvæmt skoðunarkönnun frá Noregi hlaða 

flestir rafbíla eigendur sína bíla heima eða í vinnunni (Norsk elbilforening, 2018). 

   

Mynd 28  - Hvað hleður þú oft, mynd frá Norsk elbilforening 

 

Skýrsluhöfundur telur að skortur sé á hleðslustöðvum, sérstaklega vanti hraðhleðslustöðvar. 

Staðsetningin á þeim er svo annað mál. Skýrsluhöfundur ályktar að meiri vöntun sé fyrir 

hraðhleðslustöðvar við stofnvegi á Íslandi heldur en endilega í þéttbýlinu. Sú ályktun byggir á 

þeim gögnum sem komið hafa fram, svörin í opnu spurningunum í auka könnuninni styðja 

einnig þá ályktun skýrsluhöfundar. 
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10. Viðaukar 

10.1. Viðauki I 

Könnun um hvort að Vestfirðingar séu síður 
líklegir að kaupa bíla knúna með rafmagni 
heldur en íbúar höfuðborgarsvæðisins. 
 
 
 
Ég er nemandi í viðskiptafræði við Háskólanum á Bifröst og ég er að vinna 
lokaverkefni á vormisseri 2018. Verkefnið er rannsóknarverkefni þar sem ég 
leitast eftir að svara spurningunni „Eru Vestfirðingar síður líklegir til þess að velja 
sér bíl knúinn með rafmagni heldur en íbúar á höfuðborgarsvæðinu ?“ Það tekur 
um 2 mínútur að taka þátt í könnuninni sem ég mun nota við vinnuna á 
lokaverkefninu. Þess ber að geta að könnunin er nafnlaus og ekki er hægt að 
rekja svörin til einstakra þátttakenda.  
Fyrirfram þakkir fyrir þátttökuna Bjarki Guðmundsson 
 
 
 
Útskýringar: 
 
Bílar sem er knúinn áfram með rafmagni í dag eru til í nokkrum gerðum, hægt er 
að skipta þeim gróflega í þrjá flokka, sem eru: rafmagnsbíll, tvinnbíll og 
tengiltvinnbíll. 

 

• Rafmagnsbíll er eingöngu knúinn með rafmagni og þarf að hlaða 
rafhlöðurnar með því að stinga bílnum í samband.  

 

• Tvinnbíll er með venjulegri vél og rafmagns mótor sem hjálpar til við álag. 
Hægt að nota eingöngu rafmagn undir ákveðnu aðstæðum. Bíllinn hleður 
sjálfur rafhlöður bílsins. 

 

• Tengiltvinnbíll er með venjulegri vél og rafmagnsmótor, hægt er að keyra 
eingöngu á rafmagni og vélin tekur svo við þegar rafmagnið er búið. Hægt 
er að hlaða rafhlöðuna með því að stinga í samband. 
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Þessi könnun er fyrir Vestfirðinga og því eru þeir sem ekki búa þar útilokaðir. Áður en 

spurningarlistinn er afhendur er spurt munlega um búsetu og þeir sem eru búsettir á 

Vestfjörðum er boðið að taka þátt. 

Spurning nr.1 -Veldu kyn 

Karl  
Kona  
Annað  

 

Spurning nr.2 – veldu aldursbil 

Undir 20 ára  
20-29 ára  
30-39 ára  
40-49 ára  
50-59 ára  
60-69 ára  
70-79 ára  
80 ára eða eldri  

 

Spurning nr.3 – Hvað búa samtals margir á heimilinu 

1 einstaklingur  
2 einstaklingar  
3 einstaklingar  
4 einstaklingar  
5 einstaklingar  
6 einstaklingar  
7 einstaklingar  
8 eða fleiri einstaklingar  

 

Spurning nr.4 – Hvernig eru tekjur heimilisins 

Vel undir meðallagi  
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Undir meðallagi  
Í meðallagi  
Yfir meðallagi  
Vel yfir meðallagi  

 

----------------------------------Seinni hluti--------------------------------- 

 

 
 

Spurning nr.5 – Ef þú værir að kaupa þér bíl í dag, hversu litlu  
eða miklu skiptir það þig að bíllinn sé ódýr í rekstri? 

Skiptir engu máli  
Skiptir litlu máli  
Hvorki né  
Skiptir máli  
Skiptir öllu máli  

 

 

 

Spurning nr.6 – Hvaða aflgjafa er líklegast að þú  

mundir velja ef þú værir að kaupa þér bíl í dag ? 

Bensín  
Dísel  
Tengiltvinnbíl – með vél og rafmagnsmótor sem þarf að hlaða.  
Rafmagn – Með rafmagns mótor, notar eingöngu rafmang  
Tvinnbíl – með vél og rafmagnsmótor sem hjálpar til  
Metan- notar meðan og bensín/dísel  
Annar orkugjafi  
Veit ekki  

 

 



Háskólinn á Bifröst Bjarki Guðmundsson Vor 2018 

58 
 

 

 

Spurning nr.7 -Ef þú værir að kaupa bíl núna hversu líklegt er að þú 

mundir velja bíl knúinn með rafmagni miða við eftirfarandi 

forsendur? 

• Ef hleðslustöðvar væru víðar í mínum landshluta 

Mjög líklegt   
Frekar líklegt  
Hvorki né   
Frekar ólíklegt   
Mjög ólíklegt  

 

• Sem auka bíll á heimilið 

Mjög líklegt   

Frekar líklegt  

Hvorki né   
Frekar ólíklegt   

Mjög ólíklegt  
 

• Ef ég vissi meira um eiginleika þeirra 

Mjög líklegt   

Frekar líklegt  
Hvorki né   

Frekar ólíklegt   

Mjög ólíklegt  
 

• Ef fleiri væru á rafmagnsbílum í kringum mig 

Mjög líklegt   

Frekar líklegt  
Hvorki né   

Frekar ólíklegt   
Mjög ólíklegt  
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Spurning nr.8 – Hvað keyrir þú að jafnaði mikið á einu ári ? 

Undir 10.000 km  

10.000 - 20.000 km  

20.000 - 30.000 km  

30.000 - 40.000 km  

Meira en 40.000 km  

 

 

 

 

Spurning nr.9 - Hvað finnst þér um gjaldtöku 

á almennings-hleðslustöðum ? 

Eðlilegt að greiða fyrir þjónustuna  

Á að vera niðurgreitt af ríkinu  

Hef ekki skoðun  
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Spurning nr.10 - Hversu mikilvæg telur þú eftirfarandi atriði 

vera til þess að geta notað rafmagnsbíl dags daglega ? 

 

• Að hafa aðgang að bílskúr heima 

Skiptir öllu máli  

Skiptir máli  

Hvorki né   
Skiptir litlu máli   

Skiptir engu máli  
 

 

• Að geta hlaðið bílinn á vinnustaðnum 

Skiptir öllu máli  
Skiptir máli  

Hvorki né   

Skiptir litlu máli   
Skiptir engu máli  

 

• Að hafa aðgang að almenningshleðslustöð  

Skiptir öllu máli  
Skiptir máli  

Hvorki né   

Skiptir litlu máli   
Skiptir engu máli  

 

• Að bíllin sá fjórhjóladrifinn 

Skiptir öllu máli  
Skiptir máli  

Hvorki né   

Skiptir litlu máli   
Skiptir engu máli  
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10.2. Viðauki II 

Könnun um hvort að vestfirðingar séu síður 
líklegir að kaupa bíla knúna með rafmagni 
heldur en íbúar höfuðborgarsvæðisins. 
 
 
 
Ég er nemandi í viðskiptafræði við Háskólanum á Bifröst og ég er að vinna 
lokaverkefni á vormisseri 2018. Verkefnið er rannsóknarverkefni þar sem ég 
leitast eftir að svara spurningunni „Eru Vestfirðingar síður líklegir til þess að velja 
sér bíl knúinn með rafmagni heldur en íbúar á höfuðborgarsvæðinu ?“ Það tekur 
um 2 mínútur að taka þátt í könnuninni sem ég mun nota við vinnuna á 
lokaverkefninu. Þess ber að geta að könnunin er nafnlaus og ekki er hægt að 
rekja svörin til einstakra þátttakenda.  
Fyrirfram þakkir fyrir þátttökuna Bjarki Guðmundsson 
 
 
 
Útskýringar: 
 
Bílar sem er knúinn áfram með rafmagni í dag eru til í nokkrum gerðum, hægt er 
að skipta þeim gróflega í þrjá flokka, sem eru: rafmagnsbíll, tvinnbíll og 
tengiltvinnbíll. 

 

• Rafmagnsbíll er eingöngu knúinn með rafmagni og þarf að hlaða 
rafhlöðurnar með því að stinga bílnum í samband.  

 

• Tvinnbíll er með venjulegri vél og rafmagns mótor sem hjálpar til við álag. 
Hægt að nota eingöngu rafmagn undir ákveðnu aðstæðum. Bíllinn hleður 
sjálfur rafhlöður bílsins. 

 

• Tengiltvinnbíll er með venjulegri vél og rafmagnsmótor, hægt er að keyra 
eingöngu á rafmagni og vélin tekur svo við þegar rafmagnið er búið. Hægt 
er að hlaða rafhlöðuna með því að stinga í samband. 
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Þessi könnun er fyrir Höfuðborgarbúa og því eru þeir sem ekki búa þar útilokaðir. Áður en 

spurningarlistinn er afhendur er spurt munlega um búsetu og þeir sem eru búsettir á 

Höfuðborgarsvæðinu er boðið að taka þátt. 

Spurning nr.1 -Veldu kyn 

Karl  
Kona  
Annað  

 

Spurning nr.2 – veldu aldursbil 

Undir 20 ára  
20-29 ára  
30-39 ára  
40-49 ára  
50-59 ára  
60-69 ára  
70-79 ára  
80 ára eða eldri  

 

Spurning nr.3 – Hvað búa samtals margir á heimilinu 

1 einstaklingur  
2 einstaklingar  
3 einstaklingar  
4 einstaklingar  
5 einstaklingar  
6 einstaklingar  
7 einstaklingar  
8 eða fleiri einstaklingar  

 

Spurning nr.4 – Hvernig eru tekjur heimilisins 

Vel undir meðallagi  
Undir meðallagi  
Í meðallagi  
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Yfir meðallagi  
Vel yfir meðallagi  

 

----------------------------------Seinni hluti--------------------------------- 

 

 
 

Spurning nr.5 – Ef þú værir að kaupa þér bíl í dag, hversu litlu  
eða miklu skiptir það þig að bíllinn sé ódýr í rekstri? 

Skiptir engu máli  
Skiptir litlu máli  
Hvorki né  
Skiptir máli  
Skiptir öllu máli  

 

 

 

Spurning nr.6 – Hvaða aflgjafa er líklegast að þú  

mundir velja ef þú værir að kaupa þér bíl í dag ? 

Bensín  
Dísel  
Tengiltvinnbíl – með vél og rafmagnsmótor sem þarf að hlaða.  
Rafmagn – Með rafmagns mótor, notar eingöngu rafmang  
Tvinnbíl – með vél og rafmagnsmótor sem hjálpar til  
Metan- notar meðan og bensín/dísel  
Annar orkugjafi  
Veit ekki  
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Spurning nr.7 -Ef þú værir að kaupa bíl núna hversu líklegt er að þú 

mundir velja bíl knúinn með rafmagni miða við eftirfarandi 

forsendur? 

• Ef hleðslustöðvar væru víðar í mínum landshluta 

Mjög líklegt   
Frekar líklegt  
Hvorki né   
Frekar ólíklegt   
Mjög ólíklegt  

 

• Sem auka bíll á heimilið 

Mjög líklegt   
Frekar líklegt  

Hvorki né   

Frekar ólíklegt   
Mjög ólíklegt  

 

• Ef ég vissi meira um eiginleika þeirra 

Mjög líklegt   
Frekar líklegt  

Hvorki né   
Frekar ólíklegt   

Mjög ólíklegt  

 

• Ef fleiri væru á rafmagnsbílum í kringum mig 

Mjög líklegt   

Frekar líklegt  

Hvorki né   
Frekar ólíklegt   

Mjög ólíklegt  
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Spurning nr.8 – Hvað keyrir þú að jafnaði mikið á einu ári ? 

Undir 10.000 km  

10.000 - 20.000 km  

20.000 - 30.000 km  

30.000 - 40.000 km  

Meira en 40.000 km  

 

 

 

 

Spurning nr.9 - Hvað finnst þér um gjaldtöku 

á almennings-hleðslustöðum ? 

Eðlilegt að greiða fyrir þjónustuna  

Á að vera niðurgreitt af ríkinu  

Hef ekki skoðun  
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Spurning nr.10 - Hversu mikilvæg telur þú eftirfarandi atriði 

vera til þess að geta notað rafmagnsbíl dags daglega ? 

 

• Að hafa aðgang að bílskúr heima 

Skiptir öllu máli  

Skiptir máli  
Hvorki né   

Skiptir litlu máli   
Skiptir engu máli  

 

 

• Að geta hlaðið bílinn á vinnustaðnum 

Skiptir öllu máli  
Skiptir máli  

Hvorki né   
Skiptir litlu máli   

Skiptir engu máli  
 

• Að hafa aðgang að almenningshleðslustöð  

Skiptir öllu máli  
Skiptir máli  

Hvorki né   
Skiptir litlu máli   

Skiptir engu máli  
 

• Að bíllin sá fjórhjóladrifinn 

Skiptir öllu máli  
Skiptir máli  

Hvorki né   
Skiptir litlu máli   

Skiptir engu máli  
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10.3. Viðauki III 
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