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Úrdráttur 

Á undanförnum árum hefur mikil umræða skapast um rafbílavæðingu á Íslandi. 

Loftslagsmál eru nú með stærstu viðfangsefnum margra þjóða. Tækifæri til samdráttar í 

losun gróðurhúsalofttegunda liggur að einhverju leyti í rafvæðingu samgangna. 

Rafbílavæðing á Íslandi hefur að litlu leyti verið skoðuð í efnahagslegu samhengi. Markmið 

þessarar ritgerðar er að meta þjóðhagslega hagkvæmni rafbílavæðingar, með sérstaka 

áherslu á þá innviði sem heyra til rafbíla. Bornir eru saman helstu kostnaðarliðir sem fylgja 

rekstri bifreiða, þar með talið innkaupsverð. Fyrri hluti ritgerðarinnar fjallar um 

þjóðhagslega hagkvæmni rafbílavæðingar og efnahagslegan hvata neytenda að skipta út 

bensínbíl fyrir rafbíl. Seinni hlutinn fjallar um raforkukerfið á Íslandi og mögulegar 

afleiðingar sem rafbílavæðing getur haft í för með sér og þar sem þjóðhagsleg hagkvæmni 

verður metin á ný. Niðurstöður ritgerðarinnar benda til þess að raforkukerfið á Íslandi sé 

ekki í stakk búið til þess að taka á móti rafbílavæðingu nema að litlu leyti. Fari svo að 

rafbílar verði ráðandi innan fárra ára leiðir það til þess að afhendingaröryggi er stefnt í 

hættu og gæði raforku fari versnandi. Enn fremur leiddi kostnaðar- og ábatagreining í ljós 

að rafbílavæðingu fylgir umtalsverður þjóðhagskostnaður. Útreikningar benda til að hann 

sé frá 35 – 142 milljarðar á ári hverju.  
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1 Inngangur 

Undanfarin ár hafa stærstu bílaframleiðendur heims hafið framleiðslu á rafbílum. 

Miklar tækniframfarir og þróun rafbíla hafa orðið til þess að mörgum þykja þeir nú 

fýsilegri kostur (Un-Noor, Padmanaban, Mihet-Popa, Mollah og Hossain, 2017). Aukna 

eftirspurn eftir raf-og tengiltvinnbílum má að einhverju leyti rekja til verðhækkana á 

jarðefnaeldsneyti og aukinnar vitundarvakningar um umhverfissjónarmið. Rafbílar draga 

úr losun gróðurhúsalofttegunda sem stafar af bruna jarðefnaeldsneytis og draga þannig 

úr áhrifum vegna loftslagsbreytinga (Sigurður Björnsson, 2017). 

Raforkukerfið er einn af mikilvægustu innviðum samfélagsins. Tilkoma raf- og 

tengilvinnbíla er hrein viðbót við núverandi raforkunotkun í landinu. Það er því mikilvægt 

að framtíðarþróun þess taki mið af langtímasjónarmiðum og hagsmunum þjóðarinnar . Ef 

farið verður eftir ákvæðum Parísarsamkomulagsins um loftlagsmál, þarf Ísland að draga 

verulega úr losun gróðurhúsalofttegunda (Rogelj, Den Elzen, Höhne, Fransen, Fekete, 

Winkler, .... og Meinshausen, 2016). Rafvæðing samgangna skilar einhverjum árangri í 

þeim málum sérstaklega í ljósi þess að raforka á Íslandi er að mestu leyti framleidd með 

endurnýjanlegum orkugjöfum (Sigurður Jóhannesson, 2017). 

Ísland stefnir að kolefnishlutleysi árið 2040. Til að ná því markmiði þarf að leggja mikið 

til umhverfismála til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda (Sigurður Jóhannesson, 

2017). Þessu fylgir vitaskuld kostnaður sem fellur á samfélagið í heild. Óvíst er hvort 

kostnaður við mótvægisaðgerðir gegn hlýnun jarðar vegi þyngra en sá ábati sem hlýst ef 

markmiðum er náð. Á Íslandi eru í gildi ýmsar skattaívilnanir í þeim tilgangi að fjölga 

rafbílum (Sigurður Björnsson, 2017). Enn fremur hefur verið lögð fram tillaga að banni við 

nýskráningu bensín- og díselbíla árið 2030 (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2018). 

Ákvörðun sem þessi, að þvinga neytendur til þess að kaupa rafbíl í stað hefðbundins bíls 

knúin jarðefnaeldsneyti, óháð því hvort það sé neytendum og samfélaginu til hagsbóta 

verður að teljast fremur langsótt. Ákvarðanir sem slíkar ættu að vera gerðar á 

efnahagslegum forsendum, þ.e. skilar rafbílavæðing efnahagslegum ávinningi til 

neytenda og samfélagsins.  
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Í þessari ritgerð verður leitast við að svara þessum spurningum, hvort rafbílavæðing 

skili efnahagslegum ávinningi til samfélagsins. Fjallað verður nokkuð ítarlega um 

raforkukerfið á Ísland, hvaða afleiðingar rafbílavæðing kann að hafa á raforkukerfið og 

þann kostnað sem fylgir uppbyggingu innviða sem heyra til rafbíla.  
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2 Fyrri rannsóknir 

Jón Þorvaldur Heiðarsson hjá Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri gerði athugun 

á þjóðhagslegum kostnaði milli raf- og bensínbíla árið 2011. Niðurstaða greiningarinnar 

var sú að bensínbílar væru 800.000 kr. hagkvæmari en rafbíllinn yfir 10 ára nýtingartíma. 

Greiningin tók mið af innkaupskostnaði, eldsneytiskostnaði og útgjöldum tengdum 

uppsetningu hleðslubúnaðar að fjárhæð 50.000 kr. Ekki var tekið mið af mismunandi 

viðhaldskostnaði, loftmengun og hljóðmengun sem dæmi (Jón Þorvaldur Heiðarsson, 

2011). 

Í ágúst 2017 gaf Hagfræðistofnun út skýrslu um samanburð á þjóðhagslegum kostnaði 

rafbíla og bensínbíla. Í skýrslunni er notast við aðferðarfræði kostnaðar- og 

ábatagreiningar. Greining Hagfræðistofnunar tók mið af innkaupsverði, rekstrarkostnaði, 

umhverfiskostnaði og hljóðmengun svo dæmi séu tekin. Kostnaðar- og ábatagreining 

leiddi í ljós að rafbílar eru almennt þjóðhagslega óhagkvæmari en sambærilegir bensín 

bílar eða allt að 500.000 kr. óhagkvæmari (Sigurður Björnsson, 2017). 

Í október 2018 kom út skýrsla sem unnin var af Háskóla Íslands og Háskólanum í 

Reykjavík um þjóðhagsleg áhrif rafbílavæðingar. Greiningin var gerð til ársins 2050 og  

byggð á tveimur líkönum, þjóðhagslíkani og líkani af íslenska orkukerfinu. Gert var ráð 

fyrir því að virðisaukaskattsívilnanir falli niður árið 2020. Gefnar voru forsendur um 

olíuverð, kolefnisskatta og eldsneytisgjöld og þeim skipt í þrjú tilfelli.  Niðurstaða 

greiningarinnar var sú að heildaráhrif rafbílavæðingar til langs tíma eru jákvæð þegar litið 

er til fjárhagslegra hagsmuna neytenda sem og þjóðhagsstærða (Brynhildur Davíðsdóttir, 

Ehsan Shafiei, Marías Halldór Gestsson, Reza Zafeli og Eyjólfur Ingi Ásgeirsson, 2018). 
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3 Rafbílar og rafhlöður 

Rafknúnum ökutækjum má skipta í tvo flokka þ.e. rafbíla og tengiltvinnbíla (Un-Noor, 

2017). 

Bílar sem einungis hafa rafhlöður eru kallaðir rafbílar. Þeir ganga að öllu leyti fyrir 

rafmagni sem geymt er í rafhlöðum bílanna sem knýr rafmótor. Drægni rafbíla er mjög 

breytileg eftir aksturslagi, veðráttu og hitastigi sem dæmi. Rafbílar hafa ýmsa kosti fram 

yfir bensín- og díselbíla. Þeir eru umhverfisvænni m.t.t. útblásturs, talsvert hljóðlátari og 

snarpari en vélknúnir bílar. Almennt viðhald þeirra er einnig minna þar sem rafmótorinn 

þarfnast almennt lítils viðhalds og færri hreyfanlegir hlutir eru í rafbílum. Í þá vantar t.a.m. 

kúplingu, kerti og útblásturskerfi svo dæmi séu tekin. Rafhlöður rafbíla sækja orku til 

raforkukerfisins í gegnum þar til gerð hleðslutæki. Ókostir rafbíla samanborið við þá með 

sprengihreyfil eru einna helst: akstursdrægni, aðgengi að rafmagni og hleðslutími (Un-

Noor, 2017). Að auki er förgun rafhlaðna mikill ókostur rafbíla, ýmis efni sem finnast í 

Lithium-ion rafhlöðum er afar erfitt að endurvinna (Ordoñez, Gago og Girard, 2016). 

Tengiltvinnbílar eru þeir bílar sem hafa tvær mismunandi gerðir aflgjafa, annars vegar 

sprengihreyfil og hins vegar rafmótor. Tengiltvinnbílar geta notað báða aflgjafa til þess að 

knýja ökutækið áfram. Hægt er að nota einungis rafmótorinn, sprengihreyfilinn eða hvort 

tveggja til að auka eldsneytisnýtingu bílsins. Drægni tengiltvinnbíla er líkt og rafbílsins 

margbreytileg en algeng drægni rafhlöðu er frá 25 km til 60 km Líkt og rafbílar sækja 

tengiltvinnbílar raforku í gegnum hleðslutæki (Un-Noor, 2017). 

Það skiptir miklu máli að rafbílar séu búnir góðum rafhlöðum. Þar sem orkuþéttleiki 

rafhlaðna ráða miklu hvað drægni rafbíla varðar. Algengasta rafhlaðan í rafbílum í dag er 

Lithium-ion, orkuþéttleiki þeirra er mikill sem gerir það að verkum að drægni er góð 

(Manzetti og Mariasiu, 2015). 

Algengasta stærð rafhlaðna í rafbílum er á bilinu 30-60 KWst og 10-20 KWst í 

tengiltvinnbílum. Stærðir rafhlaðna spanna þó býsna stórt bil eða allt frá 5 KWst upp í 90 

KWst. Hins vegar er Lithium-ion rafhlaðan afar dýr í framleiðslu, möguleiki er á ofhitnun 

og jafnvel íkveikju og hún hefur fremur stuttan líftíma samanborið við aðrar tegundir 

rafhlaðna. Rafhlöður sem hafa meiri orkuþéttleika auka drægni rafbíla. Lithium-ion 

rafhlöðurnar henta einkum vel í rafbíla vegna orkuþéttleika þeirra (Manzetti og Mariasiu, 

2015). 
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3.1 Hleðsla rafbíla 

Þrjár meginaðferðir eru notaðar til hleðslu raf- og tengiltvinnbíla. Venjuleg 

heimahleðsla með þar til gerðu hleðslutæki í gegnum eins fasa 16A tengil er hvað 

algengust, þar á eftir kemur hröð heimahleðsla þar sem hleðslan fer fram á þriggja fasa 

16-63A spennu sú hleðsla tekur töluvert skemmri tíma en sú venjulega. Í 

hraðhleðslustöðvum fer hleðsla fram í gegnum 200A tengil (Samtök iðnaðarins, e.d.).  

Rafstraumur er mældur með mæleiningunni amper(A). Hægt er að líkja rafstraumi við 

vatnsflæði í gegnum slöngu, því stærra sem ummál slöngurnar er því mun meira vatn er 

hægt að flytja. Amper lýsir flutningsgetu rafleiðsla, því hærra amper því meiri er 

straumgeta (McComb og Boysen, 2005). 

Tafla 1: Hleðsla rafbíls með 40KWst rafhöðu m.v. mismunandi hleðsluaðferðir. 

 HÆG HEIMAHLEÐSLA HRÖÐ HEIMAHLEÐSLA HRAÐHLEÐSLA 

AFLGETA TENGILS 16A 16-63A 200A 

STÆRÐ RAFHLÖÐU 40 KWst 40 KWst 40 KWst 

HLEÐSLUTÍMI 11 klukkustundir 5 klukkustundir 30 mínútur 

 

Hraðhleðslustöðvar má núna finna víðsvegar um landið t.a.m. á bensínstöðvum. Þær 

gera eigendum rafbíla kleift að hlaða rafhlöður bílanna upp að 80% á þrjátíu mínútum 

(Samtök iðnaðarins, e.d.). Hversu langan tíma það tekur að hlaða bílinn veltur að miklu 

leyti á flutningsgetu tengilsins, aflþörf hleðslutækis og stærð rafhlöðu, því meira afl sem 

tengillinn og hleðslutækið getur dregið því skemmri tíma tekur hleðslan. Hleðsla rafbíls 

með 40KWst rafhlöðu og hleðslutæki með 3,7 KW aflþörf í gegnum 16A tengil tekur u.þ.b 

11 klst, nánar tiltekið: 
40

3,7
= 10,81 klst. Því hærri aflþörf hleðslutækis því styttri tíma tekur 

að hlaða rafbíl. Það stendur til boða að kaupa hleðslustöðvar sem eru aflmeiri en þær sem 

fylgja rafbílum (Botsford og Szczepanek, 2009).  

3.2 Hleðsluhegðun 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar í því augnamiði að kortleggja hleðsluhegðun 

rafbílaeigenda. Sólarhringsferill raforkunotkunar er almennt svipaður óháð löndum. 
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Yfirleitt eru tveir álagstoppar yfir daginn, um miðjan dag og á kvöldin (Andersen, Larsen 

og Boomsma, 2013). Kortlagning hleðsluhegðunar fólks er mikilvæg, séu rafbílar samtímis 

tengdir raforkukerfinu þegar álagstoppar eru sem hæstir getur það haft mikil áhrif á 

raforkukerfið með tilheyrandi afleiðingum. Það er því mikilvægt að átta sig á hvernig 

rafbílaeigendur kjósa að endurhlaða rafbíla. Rannsóknir sem gerðar hafa verið í 

Bandaríkjunum og í Bretlandi varpa ljósi á hleðsluhegðun rafbílaeigenda. Lengd 

rannsókna og fjöldi þátttakenda eru mismunandi en rannsóknirnar eru í 

grundvallaratriðum þær sömu. Þar var fylgst grannt með hvað rafbílarnir keyrðu mikið yfir 

daginn og hvenær dagsins og hve oft þeim var stungið í samband til endurhleðslu. 

Niðurstöður rannsóknanna voru mjög sambærilegar. Þar kom í ljós að rafbílaeigendur 

sem tóku þátt keyrðu að meðaltali 45 km á dag. Flestir þátttakendur eða yfir 70% þeirra 

sem tóku þátt hlóðu rafbíla sína einu sinni á dag. Klukkan 16:00 þegar fólk tók að streyma 

frá vinnu til heimila jókst endurhleðslan umtalsvert. Á tímabilinu 16:00 til 22:00 voru 70% 

rafbíla tengdir raforkudreifikerfinu, stærsta viðbótin átti sér stað kl. 18:00 (Quirós-Tortós, 

Ochoa, og Lees, 2015, October; Boston og Werthman, 2016).   Álykta má af niðurstöðum 

þessara rannsókna að íslenskir rafbílaeigendur kjósa að hlaða rafbíla sína í lok vinnudags. 

Leiða má líkur að því að stór hluti rafbíla tengist því raforkukerfinu á milli kl 16:00 og 22:00 

og þar af verði stærsta viðbótin milli kl. 17:00 og 18:00 líkt og kveðið var á um í 

rannsóknunum hér á undan. 
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3.3 Raforkunotkun heimila og orkunotkun rafbíla 

Hafa ber í huga þegar talað er um raforkunotkun heimila að heimili eru mörg og 

mismunandi. Stærð húsnæðis, fjöldi íbúa og tækjaeign er margbreytileg eftir fjölskyldum, 

það gefur því auga leið að raforkunotkun heimila ræðst af mörgum mismunandi þáttum. 

Orkuveita Reykjavíkur hefur tekið saman helstu þætti í rafmangsnotkun heimila. 

Rafmagnsnotkun heimilis samanstendur að mestu leyti af þvottavélum, eldunartækjum, 

ísskápum, lýsingu og annarri notkun. Þvottatæki, kælitæki og eldunartæki eru u.þ.b 70% 

af rafmagnsnotkun heimila hérlendis (Sigurður Jóhannesson, 2016). Árið 2016 var 

raforkunotkun heimila á Íslandi tæplega 850.000 MWst (Hagstofa Íslands, 2019b). 

Meðalheimili á Íslandi notar u.þ.b. 5000 KWst á ári, dagsnotkun meðalheimils er því 

rúmlega 14 KWst (Sigurður Jóhannesson, 2016). Mynd 1 sýnir þróun raforkunotkun 

heimila á Íslandi frá 1998 til 2016. 

 

Rafhlöður rafbíla eru af mismunandi stærðum. Til að átta sig á aflþörf þeirra þarf að 

styðjast við einhverskonar akstursviðmið. Samgöngustofa hefur tekið saman meðalakstur 

fólksbíla síðustu ár. Árið 2018 var meðalakstur fólksbíla tæplega 40 km á dag 

(Samgöngustofa, 2018a). 

Árið 2011 stóð fyrirtækið Íslensk NýOrka fyrir verkefni sem bar heitið: „Rafbílar fyrir 

almenning“. Þar var fjölskyldum boðið að keyra vistvænum bílum til reynslu og aflað var 

gagna um aksturslengd, endurhleðslutíma, drægni ásamt öðru. Drægni rafbíla veltur á 
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Mynd 1: Raforkunotkun heimila 1998-2016 (Hagstofa Íslands, 2019b). 
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ýmsum þáttum t.a.m. aksturslagi, hitastigi og veðráttu. Í umræddu verkefni kom í ljós að 

rafbílar nota töluvert meira rafmagn yfir vetrartímann en sumartímann. Orkunotkun 

rafbíla sem rannsóknin tók til sýnir að meðal rafmagnsnotkun þegar hitastig var undir 6°C 

var 31,5 KWst/100km og þegar hitastig var yfir 6°C var 19 KWst/100km. Uppgefin 

orkunotkun bílanna sem verkefnið tók til var 9,3 KWst á sama kílómetrafjölda (Íslensk 

Nýorka, 2011). 

Samkvæmt framleiðendum þeirra rafbíla sem í boði eru hérlendis er uppgefin 

orkunotkun mjög svipuð, hér var því ákveðið að notast við uppgefna orkunotkun fyrir 

Nissan Leaf sem er 19 KWst/100km (Nissan á Íslandi, e.d.). Útreikningar benda til að 

rafbílar noti 7,6 KWst til 11,2  KWst á dag. Það verður að teljast þokkaleg viðbót við 

núverandi raforkunotkun heimila eða 50 - 80% aukning miðað við meðalakstur fólksbíla.  

Tafla 2: Raforkunotkun rafbíla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORKUNOTKUN 
RAFBÍLA 

MEÐALTAL 
RANNSÓKNAR 

UPPGEFIN 
ORKUNOTKUN 
NISSAN LEAF 

ORKUNOTKUN 
HVERJA EKINNA 

100KM 
28 KWst 19 KWst 

DAGLEG 
ORKUNOTKUN M.V. 

MEÐALAKSTUR 
11,2 KWst 7,6 KWst 
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4 Þjóðhagslegur ábati I 

Þjóðhagslegur ábati er iðulega ekki sá sami og ábati einkaaðila sem meta sinn ábata á 

grundvelli markaðsverðs. Þjóðhagsábati miðast hins vegar við þjóðhagslega rétt verð allra 

afurða og aðfanga. Munurinn á þjóðhagslega réttu verði og markaðsverði er m.a. sá að 

verðbjagandi skattar og ytri kostnaður eru dregnir frá markaðsvirði þess sem verið er að 

skoða. (Newbery, 2016). Kostnaðar- og ábatagreining er aðferð sem leggur mat á hreint 

virði ákvarðana þ.e. ábata að frádregnum kostnaði. Hreinn þjóðhagsábati er 

þjóðhagsábati sem hlýst af ákvörðuninni að frádregnum þjóðhagskostnaði sem fylgir 

framkvæmd ákvörðunarinnar. Nánar tiltekið: 

𝑁𝑆𝐵 = 𝐵 − 𝐶 

þar sem 𝑁𝑆𝐵 táknar hreinan þjóðhagsábata, 𝐵 táknar ábata og 𝐶 táknar kostnað. 

Verkefnum sem fylgir kostnaður og ábati yfir tíma er nauðsynlegt að núvirða. Ástæðan 

er fórnarkostnaður þess fjármagns, sem bundinn er í verkefninu. Sá fórnarkostnaður 

mælir þann ábata sem gæti hlotist ef fjármagn er lagt í aðra fjárfestingu í stað þeirrar sem 

verður fyrir valinu. Núvirði ábata 𝑃𝑉(𝐵𝑡) og kostnaðar 𝑃𝑉(𝐶𝑡) má skrifa á eftirfarandi 

hátt, þar sem 𝐵𝑡 táknar ábata og 𝐶𝑡  kostnað á hverjum tíma og r táknar ávöxtunarkröfu 

(Boardman, Greenberg, Vining og Weimer, 2017). 

𝑃𝑉(𝐵) = ∑
𝐵𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=0

 

𝑃𝑉(𝐶) = ∑
𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=0

 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐵𝑡 − 𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡

 

Þegar tvö verkefni, A og B hafa sama ábata en mismunandi kostnað er núvirði ábata af 

því að velja einn valkostinn fremur en hinn. 

𝑃𝑉(𝐶𝐴) − 𝑃𝑉(𝐶𝐵) > 0 
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4.1 Val fólksbíla  

Nissan Leaf er vinsælasti rafbíll á Íslandi um þessar mundir (Erling Gauti Jónsson, 

Viðskiptagreinir BL, símtal, 7. maí 2019). Hér var því ákveðið að styðjast við þann bíl til 

viðmiðunar. Samanburðarbílar rafbíla þurfa að vera svipað uppbyggðir og rafbíllinn. 

Suzuki Baleno og Nissan Pulsar eru uppbyggðir á sambærilegan hátt og Nissan Leaf þegar 

horft er til stærðar því var ákveðið að styðjast við þá sem samanburðarbíla.  

4.2 Líftími bíla og meðalakstur 

Á vef Samgöngustofu má finna viðamikla tölfræði um bílanotkun á Íslandi. Þar eru m.a. 

gögn um fjölda bifreiða og meðalakstur. Meðalaldur fólksbíla á Íslandi við afskráningu á 

tímabilinu 2006 til 2018 var 15,6 ár (Friðrik Hjörleifsson, sérfræðingur upplýsingavinnslu 

hjá Samgöngustofu, tölvupóstur, 08.05.2019). Þessi tala endurspeglar væntanlega 

nýtingartíma fólksbíla sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti. Meðalakstur fólksbíla hérlendis 

er í námunda við 13.000 km á ári (Samgöngustofa, 2018). 

Líkt og fjallað var um í þriðja kafla  hefur veðurfar, aksturslag og hiti mikil áhrif á drægni 

rafbíla.  Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar með það að leiðarljósi að meta líftíma 

rafhlaðna í rafbílum. Niðurstöður rannsókna eru mismunandi og áætlaður líftími 

rafhlaðna að gefnum mismunandi forsendum er á bilinu 7-14 ár. (Neubauer, 2016). Í 

þessari ritgerð eru tvö tilvik skoðuð, 7 ára líftími rafhlaðna og 14 ára líftími. 

4.3 Ávöxtunarkrafa samfélagsins (e. Social discount rate) 

Fjárfestingum fylgir yfirleitt kostnaður og ábati sem verður til á mismunandi tímabilum. 

Í kostnaðar- og ábatagreiningu er notast við núvirðingu. Hún er ætluð til þess að færa 

kostnað og ábata á mismunandi tímum til núvirðis. Ástæðan er sú að fjármagn sem notað 

er í eina fjárfestingu hefði verið hægt að nota í aðra. Fórnarkostnaður er skilgreindur sem 

andvirði næst besta valmögulega sem stóð til boða þegar ákvörðun var tekin. 

Ávöxtunarkrafa á að endurspegla fórnarkostnað fjármagns, hún á því að vera a.m.k. jöfn 

fórnarkostnaði fjárfestingarinnar (Zhuang, Liang, Lin og De Guzman, 2007). 

Við mat á ávöxtunarkröfu þjóðfélagsins er yfirleitt notast við tvær aðferðir, ávöxtun 

einkafjárfestinga og vexti á ríkisskuldabréfum, þeir eiga að endurspegla fórnarkostnað 

fjárfestinga í opinberum verkefnum (Boardman ofl, 2017). 
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Í þessari greiningu verður farið að fordæmi annarra verkefna sem metið hafa 

þjóðhagslega hagkvæmni og notast verður við 5% ávöxtunarkröfu.1 

4.4 Kostnaðarliðir 

Til einföldunar má skipta kostnaði við bíl í tvennt annars vegar innkaupsverð og hins 

vegar rekstrarkostnað. Innkaupsverð rafbíla er umtalsvert hærra en sambærilegra bíla 

með sprengihreyfil. Rafbílar eru undanskildir virðisaukaskatti og öllum vörugjöldum. 

(Sigurður Ingi Friðleifsson, 2018). Listaverð þeirra endurspeglar því ekki rétt markaðsverð. 

Í öllum kostnaðarliðum verður eftir fremsta megni leitast eftir þjóðhagslega réttu verði.  

4.4.1 Innkaupskostnaður bifreiða 

Listaverð bíla inniheldur innkaupsverð, flutningskostnað, álagningu, vörugjöld og 

virðisaukaskatt. Innkaupskostnaði bíla má skipta í þrennt: Innkaupsverð, flutningskostnað 

og álagningu. Flutningskostnaður milli sambærilegra bíla, óháð því hvort um rafbíl eða 

bensínbíl er að ræða á að vera svipaður þar sem flutningsgjöld miðast yfirleitt við umfang 

farmsins sem verið er að flytja. Upplýsingar um listaverð bíla má finna hjá öllum 

bílaumboðum landsins. Engar upplýsingar varðandi sundurliðun á listaverði bílanna 

fengust, af þeim sökum endurspeglar þjóðhagslegur innkaupskostnaður bílanna þriggja 

innkaupsverð, flutningskostnað og álagningu.  

Rafbílar eru undanþegnir virðisaukaskatti og öllum vörugjöldum, listaverð þeirra 

endurspeglar því þjóðhagslegan innkaupskostnað þeirra. Vörugjöld og virðisaukaskattur 

voru dregin frá listaverði bensínbílanna sem hér er til skoðunar2 (Sigurður Björnsson, 

2017).  

                                                        
1 Sjá skýrslur Hagfræðistofnunar um þjóðhagslegan kostnað rafbílavæðingar, kostnaðar ábatagreining á 

alhliða flugvelli í Hvassahrauni og Mat á þjóðhagslegri hagkvæmni Vestmanneyjaganga. 

2 Nánari upplýsingar um vörugjöld bifreiða má finna á heimasíðu Tollstjóra, 

https://www.tollur.is/atvinnurekstur/tollamal/tollafgreidsla/innflutningur/tollafgreidsla-

okutaekja/vorugjold/utreikningur-vorugjalda-af-okutaekjum/ 

 

https://www.tollur.is/atvinnurekstur/tollamal/tollafgreidsla/innflutningur/tollafgreidsla-okutaekja/vorugjold/utreikningur-vorugjalda-af-okutaekjum/
https://www.tollur.is/atvinnurekstur/tollamal/tollafgreidsla/innflutningur/tollafgreidsla-okutaekja/vorugjold/utreikningur-vorugjalda-af-okutaekjum/
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Listaverð Nissan Leaf endurspeglar þjóðhagslegt innkaupsverð hans að fjárhæð 

4.490.000 kr. Innkaupsverð Suzuki Baleno að frádregnum virðisaukaskatti og vörugjöldum 

er 1.977.881 kr. og Nissan Pulsar 2.308.676 kr.3 

4.4.2 Rekstrarkostnaður 

Margvíslegur rekstrarkostnaður fellur til á líftíma bílanna. Einna helst er það 

viðhaldskostnaður og eldsneytiskostnaður. Viðhaldskostnaður inniheldur allan þann 

kostnað sem fellur til á líftíma ökutækisins meðal þess má nefna olíuskipti, 

bremsuviðgerðir og viðgerðir á drifbúnaði. Viðhaldskostnaður rafbíla er almennt lægri en 

bensínbíla þar sem rafbílar hafa færri slithluti og þurfa t.a.m. ekki á smurþjónustu að 

halda. Hér er gert ráð fyrir að viðhaldskostnaður rafbíla sé 70% af viðhaldskostnaði 

sambærilegra bensínbíla (Lebeau, Lebeau, Macharis og Van Mierlo, 2013).  

Félag íslenskra bifreiðaeigenda, FÍB  hefur um árabil tekið saman rekstrarkostnað bíla 

og birt á heimasíðu sinni. Samkvæmt heimasíðu FÍB er árlegur viðhaldskostnaður bensín 

bíla miðað við 15.000 km akstur að undanskildum eldsneytiskostnaði 156.050 kr. án/vsk. 

Árlegur viðhaldskostnaður rafbíls er því samkvæmt forsendu 109.234 kr. án/vsk (Félag 

íslenskra bifreiðaeigenda, 2018). Hér er rekstrarkostnaður án virðisaukaskatts látinn 

endurspegla þjóðhagslega rétt verð rekstrarkostnaðar. 

4.4.3 Þjóðhagslegur kostnaður eldsneytis 

Samfélög nútímans eru mjög háð framleiðslu jarðefnaeldsneytis, raunar mætti segja 

að uppgötvun jarðefnaeldsneytis sé ein meginástæða þeirrar miklu framþróunar sem 

hefur átt sér stað í heiminum síðustu tvær aldir. Jarðefnaeldsneyti hefur  lengi vel verið 

helsta uppspretta orkuframleiðslu í heiminum, yfir 80% orkuframleiðslu á heimsvísu má 

rekja til jarðefnaeldsneytis (Asif og Muneer, 2007). 

Jarðefnaeldsneyti er endanleg auðlind og því má vænta þess að verð 

jarðefnaeldsneytis hækki til framtíðar. Ástæðan fyrir þessu er þríþætt, minna framboð  og 

meiri eftirspurn leiðir til hærra verðs að öðru óbreyttu og þegar fram líða stundir og 

                                                        
3 Listaverð Nissan Pulsar 10.03.2019 samkvæmt heimsíðu BL var 3.350.000 kr. og Suzuki Baleno 

2.870.000 kr. samkvæmt vefsíðu Suzuki á Íslandi. 
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olíuauðlindir minnka verður sífellt erfiðara að vinna olíuna. Jaðarkostnaður á hverja unna 

einingu eykst þegar olíulindir dragast saman (Livernois og Martin, 2001).  

Gögn um sundurliðun olíuverðs voru fengin frá Félagi íslenskra bifreiðaeigenda 

(Runólfur Ólafsson, framkvæmdarstjóri FÍB, tölvupóstur 10.04.19). Útsöluverð á bensíni í 

mars 2019 var 228,65 kr/l. Þjóðhagslegur kostnaður bensíns er útsöluverð að frádregnum 

verðbjagandi sköttum og gjöldum. Eftir stendur 101,6 kr/l. og sú fjárhæð er látin 

endurspegla þjóðhagskostnað bensíns. Útsöluverð bensíns hefur á undanförnum 5 árum 

hækkað að meðaltali um 1,3% á ári. Í þjóðhagsreikningum hér á eftir er gert ráð fyrir því 

að þjóðhagslegt bensínverð hækki með sama hraða.  

4.4.4 Þjóðhagslegur kostnaður raforku 

Raforkukerfi er heiti á safni þeirra hluta og mannvirkja sem þarf til að vinna raforku og 

koma henni til notenda. Rafmagn er framleitt, og síðan flutt og dreift til notenda. (Jakob 

Björnsson, 1973). Þessu fylgir vitaskuld kostnaður, það kostar að framleiða, flytja og dreifa 

raforku. Þjóðhagskostnaður raforkuframleiðslu veltur að miklu leyti á því hvenær og hvar 

raforka er framleidd. Jaðarkostnaður raforku er mismunandi á hverjum tíma. Almennt er 

talið að jaðarkostnaður við framleiðslu á raforku sé lægri á háálags tíma en lágálags en 

það veltur t.a.m. á framleiðsluaðferð. (Newbery ofl, 2016).  

Raforkulög kveða á um að öll fyrirtæki sem starfa innan raforkugeirans skulu starfa á 

sem þjóðhagslega hagkvæmastan máta (Raforkulög nr 65/2003). Hvergi fundust 

upplýsingar um jaðarkostnað við framleiðslu, flutning og dreifingu raforku á Íslandi. Þar 

sem neytendur borga fast gjald fyrir hverja kílówatt stund, flutning og dreifingu er hér 

gengið út frá því að smásöluverð raforku, flutningsgjald og dreifigjald án virðisaukaskatts 

endurspegli þjóðhagslegan jaðarkostnað raforku.  

Verðsamanburð milli mismunandi raforkusala má t.a.m. finna á heimasíðu Orkuseturs. 

Raforkuverð á smásölumarkaði er allt frá 5,89 kr/KWst til 6,54 kr/KWst (Orkusetur, e.d.). 

Veitur Ohf. annast dreifingu rafmagns á höfuðborgarsvæðinu, á heimasíðu þeirra má 

finna verðskrá fyrir dreifingu á raforku. Dreifigjald Veitna fyrir hverja KWst er 3,69kr. 

Veitufyrirtæki annast gjaldtöku flutningsgjalds fyrir hönd Landsnets, flutningsgjald 
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samsvarar 1,86 kr/KWst (Veitur, e.d.b). Þjóðhagslegur kostnaður við hverja kílówattstund 

er því 11,4 kr. - 12,1 kr.4  

Í þjóðhagsreikningum hér að neðan verður því gert ráð fyrir því að þjóðhagskostnaður 

raforku haldist óbreyttur, 12 kr/KWst út líftíma bílanna. Árlegur þjóðhagskostnaður 

raforkunotkunar rafbíls er reiknaður miðað við meðalakstur hvers árs og áætlaðrar 

orkunotkunar á hvern ekinn kílómetra. 

4.4.5 Hrakvirði bifreiða 

Mikilvægt er að taka tillit til hrakvirði eigna í fjárhagslegum greiningum. Gert er ráð 

fyrir því að endingartími rafhlaðna endurspegli nýtingartíma rafbíla. Meðalnýtingartími 

bensínbíls er 15 ár og rafbíls 7 og 14 ár. Hér verður gert ráð fyrir því að ekki verði hægt að 

skipta um rafhlöðu í rafbílum og því hrakvirði þeirra að 7 og 14 árum liðnum sé 0 kr. 

Hrakvirði er skilgreint sem sú fjárhæð sem fæst við sölu fastafjármuna þegar notandi 

hættir notkun þeirra. Hér þarf því að taka tillit til þess endursöluverðs sem fæst við sölu 

bensínbíls að 7 og 14 árum liðnum.  

Á Íslandi er lágmarks afskriftarstuðull bíla 10% og hámark 20%. (PWC, 2018). Í þessari 

greiningu verður gert ráð fyrir 20% árlegum afskriftum af þjóðhagslegu innkaupsverði 

bílanna, mismunur á innkaupsverði og afskriftum endurspeglar þar með þjóðhagslegt 

endursöluverð bensínbíla að sjö og fjórtán árum liðnum. Tafla 3 sýnir virði beggja 

bensínbíla miðað við hlutfallslega afskriftarleið. Sjá má að þjóðhagslegt hrakvirði 

bensínbílanna eftir 7 ár er 414.792 kr. og 484.164 kr. Eftir 14 ár er það 79.898 kr. og 

101.537 kr. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
4 Raforkuverð á smásölumarkaði, dreifi- og flutningsgjald eru án virðisaukaskatts. 
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Tafla 3: Þjóðhagslegt hrakvirði Nissan Pulsar og Suzuki Baleno á hverju ári m.v. 20% afskriftarhlutfall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.6 Atriðum sem sleppt er úr greiningunni 

Þann 15. desember 2015 undirrituðu 196 þjóðir svokallaðan Parísarsáttmála. Hann 

kveður á um að halda aftur af hlýnun jarðar af mannavöldum innan við 2°C miðað við 

hitastig fyrir iðnvæðingu (Rogelj, 2016). Mótvægisaðgerðir við hlýnun jarðar eru 

kostnaðarsamar og óvíst er hvort ábatinn af mótvægisaðgerðum vegi þyngra en 

kostnaður sem þeim fylgir. Til þess að ná áformum Parísarsamkomulagsins er ljóst að 

breytingar þurfa að eiga sér stað í hagkerfum aðildarríkja. 

Ísland stefnir að því að vera með ESB og Noregi í sameiginlegu markmiði um 40% 

minnkun kolefnislosunar til ársins 2030 til að uppfylla skuldbindingar sínar gagnvart 

Parísarsamningnum. Losun gróðurhúsalofttegunda árið 2014 var 4,6 milljón tonn af CO2 

og hafði þá aukist um 26% frá árinu 1990 (Þingskjal nr 146./2016-107). Árið 2014 voru 

vegasamgöngur ábyrgar fyrir um 19% af heildarútstreymi gróðurhúsalofttegunda 

hérlendis. Útstreymi gróðurhúsalofttegunda frá vegasamgöngum stafar að mestu leyti af 

bruna jarðefnaeldsneytis og voru næst stærsta uppspretta útstreymis á eftir iðnaði og 

efnanotkun. Tækifæri til samdráttar í útblæstri liggja því að einhverju leyti í rafvæðingu 

bílaflotans (Sigurður Jóhannesson, 2017). 

  NISSAN PULSAR SUZUKI BALENO 

INNKAUPSVERÐ 2.308.676 kr 1.977.881 kr 

ÁR HRAKVIRÐI Í LOK HVERS ÁRS 

1 1.846.941 kr 1.582.305 kr 

2 1.477.553 kr 1.265.844 kr 

3 1.182.042 kr 1.012.675 kr 

4 945.634 kr 810.140 kr 

5 756.507 kr 648.112 kr 

6 605.206 kr 518.490 kr 

7 484.164 kr 414.792 kr 

8 387.332 kr 331.833 kr 

9 309.865 kr 265.467 kr 

10 247.892 kr 212.373 kr 

11 198.314 kr 156.050 kr 

12 158.651 kr 124.840 kr 

13 126.921 kr 99.872 kr 

14 101.537 kr 79.898 kr 
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Í þessari greiningu verður ekki tekið tillit til loftlagskostnaðar sem hlýst vegna 

útblásturs gróðurhúsalofttegunda. Almennt er talið að loftlagskostnaður vegna rafbíla sé 

umtalsvert lægri en bensín- og díselbíla. Það gleymist hins vegar yfirleitt að taka tillit til 

þess umhverfiskostnaðar sem fylgir förgun rafhlaðna úr rafbílum. Erfitt er að meta 

umhverfiskostnað vegna raf- og bensínbíla þar sem litlar upplýsingar liggja fyrir um 

raunverulegan kostnað vegna útblástursmengunar. Þó ber að nefna að ef kostnaður 

vegna mótvægisaðgerða er tekinn með í reikninginn hver sem hann er, verður 

þjóðhagskostnaður rafbíla hærri en ella. Eins má taka fram að ef kostnaður vegna losunar 

gróðurhúsalofttegunda er innifalinn í matinu eykst þjóðhagskostnaður bensín- og 

díselbíla.  

Drægni rafbíla er umtalsvert minni en bensín- og díselbíla. Mun fljótlegra er að fylla 

eldsneytistank bensínbíla en að hlaða rafbíl. Hér verður ekki tekið tillit til þess kostnaðar 

sem hlýst vegna rafmagns- og bensínleysis sem og þess tíma sem tekur að fylla 

eldsneytistank og hlaða rafbíla. 
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4.5 Þjóðhagsreikningar 

Þjóðhagslegt innkaupsverð bílanna er markaðsverð þeirra að frádregnum 

verðbjagandi sköttum og gjöldum. Tafla 4 sýnir þjóðhagslegt innkaupsverð bílanna 

þriggja. 

Tafla 4: Þjóðhagslegt innkaupsverð bílanna þriggja. 

 

 

 

 

 

Tafla 5 sýnir þróun eldsneytis- og raforkuverðs miðað við þær forsendur sem kveðið 

var á um hér á undan. Bensínverð hækkar um 1,3% á ári og raforkuverð helst óbreytt. 

Tafla 5: Þjóðhagslegt verð bensíns og raforku til 14 ára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tæknilegar upplýsingar um Suzuki Baleno og Nissan Pulsar má finna á heimasíðu Suzuki 

Bíla á Íslandi og B&L. Uppgefin eldsneytisnotkun Suzuki Baleno er 4,8L/100km (Suzuki á 

Íslandi, e.d.) og Nissan Pulsar 5,2L/100km (Nissan á Íslandi, e.d.). Hér verður gert ráð fyrir 

því að raunveruleg eldsneytisnotkun bílanna sé 25% hærri en uppgefin eldsneytisnotkun 

frá framleiðanda. 

BÍLTEGUND INNKAUPSVERÐ 

NISSAN PULSAR 2.308.676 kr 

SUZUKI BALENO 1.977.881 kr 

NISSAN LEAF 4.490.000 kr 

ÁR BENSÍNVERÐ 
RAFORKU 

VERÐ 

1 101,60 kr 12 kr 

2 102,92 kr 12 kr 

3 104,26 kr 12 kr 

4 105,61 kr 12 kr 

5 106,99 kr 12 kr 

6 108,38 kr 12 kr 

7 109,79 kr 12 kr 

8 111,21 kr 12 kr 

9 112,66 kr 12 kr 

10 114,12 kr 12 kr 

11 115,61 kr 12 kr 

12 117,11 kr 12 kr 

13 118,63 kr 12 kr 

14 120,18 kr 12 kr 
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𝑆𝑢𝑧𝑢𝑘𝑖 𝐵𝑎𝑙𝑒𝑛𝑜: (
6𝐿

100
∗ 40) ∗ 365 = 876𝐿 

𝑁𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛 𝑃𝑢𝑙𝑠𝑎𝑟: (
6,5𝐿

100
∗ 40) ∗ 365 = 949𝐿 

Uppgefin raforkunotkun Nissan Leaf er 19KWh/100km (Nissan á Íslandi, e.d.). Ákveðið 

var að styðjast við niðurstöður rannsóknar sem kveðið var á um í kafla 3. Niðurstöður 

hennar sýndu að meðalraforkunotkun bílanna sem voru þar til skoðunar var 

28KWst/100km. Árleg raun raforkunotkun Nissan Leaf er samkvæmt forsendu: 

𝑁𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛 𝐿𝑒𝑎𝑓: (
28𝐾𝑊𝑠𝑡

100
∗ 40) ∗ 365 = 4.088𝐾𝑊𝑠𝑡 

Árlegur viðhaldskostnaður bensínbíls var 156.050 kr. og rafbíls 109.235 kr. Notast var 

við 5% ávöxtunarkröfu við núvirðisreikninga. Tafla 6 sýnir núvirt kostnaðarflæði til 14 ára 

að gefnum forsendum. 

Tafla 6: Núvirt kostnaðarflæði til 14 ára. 

ÁR 
VIÐHALDS 

KOSTNAÐUR 
BENSÍNBÍLS 

VIÐHALDS 
KOSTNAÐUR 

RAFBÍLS 

ELDSNEYTIS 
KOSTNAÐUR 

NISSAN PULSAR 

ELDSNEYTIS 
KOSTNAÐUR 

SUZUKI BALENO 

RAFORKU 
KOSTNAÐUR 

1 148.619 kr 104.033 kr 91.827 kr 84.763 kr 46.720 kr 

2 141.542 kr 99.079 kr 88.591 kr 81.777 kr 44.495 kr 

3 134.802 kr 94.361 kr 85.469 kr 78.895 kr 42.376 kr 

4 128.383 kr 89.868 kr 82.458 kr 76.115 kr 40.358 kr 

5 122.269 kr 85.588 kr 79.552 kr 73.433 kr 38.437 kr 

6 116.447 kr 81.513 kr 76.749 kr 70.845 kr 36.606 kr 

7 110.902 kr 77.631 kr 74.044 kr 68.349 kr 34.863 kr 

8 105.621 kr 73.935 kr 71.435 kr 65.940 kr 33.203 kr 

9 100.591 kr 70.414 kr 68.918 kr 63.616 kr 31.622 kr 

10 95.801 kr 67.061 kr 66.489 kr 61.375 kr 30.116 kr 

11 91.239 kr 63.867 kr 64.146 kr 59.212 kr 28.682 kr 

12 86.894 kr 60.826 kr 61.886 kr 57.126 kr 27.316 kr 

13 82.757 kr 57.930 kr 59.705 kr 55.113 kr 26.015 kr 

14 78.816 kr 55.171 kr 57.601 kr 53.170 kr 24.777 kr 

SAMTALS 
TIL 7 ÁRA 

902.964 kr 632.074 kr 578.690 kr 534.176 kr 283.856 kr 

SAMTALS 
TIL 14 ÁRA 

1.544.683 kr 1.081.278 kr 1.028.872 kr 949.728 kr 485.588 kr  

 

Niðurstöður útreikninga á núvirði má nú færa í töflur til að bera saman núvirtan 

heildarþjóðhagskostnað milli bílanna þriggja sem eru til skoðunar. Tvær töflur voru settar 

upp annars vegar til 7 ára og hins vegar til 14 ára. 
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Tafla 7: Núvirtur heildarkostnaður bílanna þriggja m.v. 7 ára nýtingartíma rafbíls. 

KOSTNAÐARLIÐIR SUZUKI BALENO (A) NISSAN PULSAR (B) NISSAN LEAF (C) 

INNKAUPSVERÐ 1.977.881 kr 2.308.676 kr 4.490.000 kr 

VIÐHALDS KOSTNAÐUR 902.964 kr 902.964 kr 632.074 kr 

ELDSNEYTIS KOSTNAÐUR 534.176 kr 578.690 kr - kr 

RAFORKU KOSTNAÐUR - kr - kr 283.856 kr 

HRAKVIRÐI (414.792 kr) (484.164 kr) - kr 

HEILDAR KOSTNAÐUR 3.000.229 kr 3.306.166 kr 5.405.931 kr 

NÚVIRTUR ÁBATI 2.405.702 kr 2.099.765 kr  

 

Tafla 7 sýnir núvirtan heildarkostnað bílanna þriggja og hreinan ábata þess að velja 

bensínbíl í stað rafbíls, miðað við 7 ára nýtingartíma rafbíls, hreinn ábati er fundin með 

því að draga heildarþjóðhagskostnað rafbíls frá heildarþjóðhagskostnaði bensínbílanna. 

Túlka má jákvæðan mismun núvirts þjóðhagskostnaðar milli tveggja eða fleiri valkosta 

sem hreinan ábata þess að velja einn kostinn fremur en hinn, nánar tiltekið: 

𝑃𝑉(𝐶𝐶) − 𝑃𝑉(𝐶𝐴,𝐵) > 0 

Hugsum okkur að valkostur C sé rafbíll, valkostur A og B séu bensínbílarnir sem hér eru til 

skoðunar þá er: 

𝑉𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑢𝑟 𝐴: 5.405.931 𝑘𝑟. −3.000.229 𝑘𝑟. = 2.405.702 𝑘𝑟. 

𝑉𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑢𝑟 𝐵: 5.405.931 𝑘𝑟. −3.306.166 𝑘𝑟. = 2.099.765 𝑘𝑟. 

Hreinn ábati þess að velja valkost A fram yfir valkost C er  2.405.702 kr. og 2.099.765 kr. 

ef valkostur B er fyrir valinu. Augljóslega má einnig túlka þetta sem hreinan 

þjóðhagskostnað ef rafbíll verður fyrir valinu, nánar tiltekið:  

𝑃𝑉(𝐶𝐴,𝐵) − 𝑃𝑉(𝐶𝐶) < 0  

𝑉𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑢𝑟 𝐶: 3.000.229 𝑘𝑟. −5.405.931 𝑘𝑟. = −2.405.702 𝑘𝑟. 

𝑉𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑢𝑟 𝐶: 3.306.166 𝑘𝑟. −5.405.931 𝑘𝑟. = −2.099.765 𝑘𝑟. 

Hreinn þjóðhagskostnaður staks rafbíls með 7 ára nýtingartíma er frá 2.099.765 kr. til 

2.405.702 kr. 
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Tafla 8: Núvirtur heildarkostnaður bílanna þriggja m.v. 14 ára nýtingartíma rafbíls. 

KOSTNAÐARLIÐIR SUZUKI BALENO (A) NISSAN PULSAR (B) NISSAN LEAF (C) 

INNKAUPSVERÐ 1.977.881 kr 2.308.676 kr 4.490.000 kr 

VIÐHALDS KOSTNAÐUR 1.544.683 kr 1.544.683 kr 1.081.278 kr 

ELDSNEYTIS KOSTNAÐUR 949.728 kr 1.028.872 kr - kr 

RAFORKU KOSTNAÐUR - kr - kr 485.588 kr 

HRAKVIRÐI (79.898 kr) (101.537 kr) - kr 

HEILDAR KOSTNAÐUR 4.392.394 kr 4.780.694 kr 6.056.866 kr 

NÚVIRTUR ÁBATI 1.664.472 kr 1.276.172 kr  

 

Tafla 8 sýnir núvirtan ábata þegar nýtingartími rafbíla er 14 ár í stað 7 ár. Sjá má að 

hreinn núvirtur ábati þess að velja bensín bíl nú er nokkuð lægri en áður. Nú er hreinn 

núvirtur ábati að velja valkost A,B umfram valkost C gefinn sem: 

𝑉𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑢𝑟 𝐴: 6.056.866 𝑘𝑟. −4.392.394 𝑘𝑟. = 1.664.472 𝑘𝑟. 

 𝑉𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑢𝑟 𝐵: 6.056.866 𝑘𝑟. −4.780.694 𝑘𝑟. = 1.276.172 𝑘𝑟. 

Líkt og áður má augljóslega einnig túlka þetta sem hreinan þjóðhagskostnað ef rafbíll 

verður fyrir valinu. Hreinn þjóðhagskostnaður þess að velja rafbíl er nú frá 1.276.172 kr. 

til 1.664.472 kr., nánar tiltekið: 

𝑉𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑢𝑟 𝐶: 4.392.394 𝑘𝑟. −6.056.866 𝑘𝑟. = −1.664.472 𝑘𝑟. 

𝑉𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑢𝑟 𝐶: 4.780.694 𝑘𝑟. −6.056.866 𝑘𝑟. = −1.276.172 𝑘𝑟. 

Tafla 9 sýnir mismun á hreinum þjóðhagskostnaði þegar 7 og 14 ára nýtingartíma er 

skoðaður. Sjá má að hreinn þjóðhagskostnaður rafbíla lækkar um 741.203 kr. til 823.593 

kr. þegar nýtingartími hækkar í 14 ár. 

Tafla 9: Mismunur á hreinum þjóðhagskostnaði milli 7 og 14 ára nýtingartíma rafbíls. 

ÞJÓÐHAGSKOSTNAÐUR RAFBÍLS SUZUKI BALENO NISSAN PULSAR 

7 ÁRA NÝTINGARTÍMI 2.405.702 kr 2.099.765 kr 

14 ÁRA NÝTINGARTÍMI 1.664.472 kr 1.276.172 kr 

MISMUNUR 741.230 kr 823.593 kr  
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4.5.1 Næmnigreining á niðurstöðum þjóðhagsreikninga 

Lykilbreytum í þjóðhagsreikningum fylgir oft óvissa. Næmnigreining gefur glögga mynd 

af því hvernig þjóðhagskostnaður bílanna þriggja hér á undan breytist ef forsendum er 

breytt. Næmnigreiningin byggir á niðurstöðum þjóðhagsreikninga miðað við 14 ára 

nýtingartíma rafbílsins. Settar voru upp 4 sviðsmyndir hækkun á þjóðhagslegu eldsneytis- 

og raforkuverði, lækkun innkaupskostnaðar og aukinn nýtingartími.  

Mynd 2 sýnir núvirtan þjóðhagskostnað hvers bíls við hækkandi eldsneytisverð. 

Eldsneytisverð hefur einungis áhrif á bensínbílanna þar af leiðir helst 

heildarþjóðhagskostnaður rafbílsins óbreyttur frá fyrri þjóðhagsreikningum að fjárhæð, 

6.056.866 kr. Á mynd 2 sýnir x-ás árlega hækkun eldsneytisverðs og er hún frá 0% til 18% 

og y-ás sýnir heildarþjóðhagskostnað að gefinni árshækkun. Fjarlægðin milli tveggja bláu 

punktanna lýsir þeim þjóðhagsábata sem hlýst af því að velja Nissan Pulsar fram yfir 

Nissan Leaf, miðað við niðurstöður úr kafla 4.5. Á þeim stað sem kostnaðarferill 

bensínbílanna sker feril rafbílsins er þjóðhagskostnaður þeirra sá sami og þar með enginn 

þjóðhagslegur ávinningur. Sjá má að ef eldsneytisverð hækkar um 14% á ári verður 

heildarþjóðhagskostnaður Nissan Pulsar sá sami og Nissan Leaf og Suzuki Baleno við 17% 

árs hækkun. Eftirtektarvert er að kostnaðarferill bensínbílanna er ekki sá sami, mismun 

þeirra má einna helst rekja til mismunandi innkaupskostnaðar. 
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Mynd 2: Niðurstaða næmnigreiningar þar sem forsendum um eldsneytisverð er breytt. 
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Mynd 3 sýnir núvirtan heildarþjóðhagskostnað bílanna þriggja við hækkandi 

raforkuverð. Raforkuverð hefur ekki áhrif á þjóðhagskostnað bensínbílanna því helst hann 

óbreyttur frá fyrri þjóðhagsreikningum. Sjá má að hærra raforkuverð að öðru óbreyttu 

leiðir til þess að þjóðhagsleg hagkvæmni bensínbílanna eykst m.ö.o. 

heildarþjóðhagskostnaður rafbíla vex og því eykst hreinn ábati bensínbílanna. Þegar mynd 

2 og 3 eru bornar saman sést að hækkun eldsneytisverðs hefur hlutfallslega meiri áhrif á 

þjóðhagskostnað bensínbílanna en hækkun raforkuverðs á rafbíla. Ástæðan er sú að 

hlutfall raforkukostnaðar af heildarkostnaði rafbíla er umtalsvert lægra en hlutfall 

eldsneytiskostnaðar af heildarkostnaði bensínbílanna.  
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Mynd 3: Niðurstaða næmnigreiningar þar sem forsendum um raforkuverð er breytt. 
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Mynd 4 sýnir núvirtan heildar þjóðhagskostnað bílanna þriggja við lækkandi 

innkaupskostnað rafbílsins. Sjá má á að lækkun innkaupskostnaðar rafbílsins dregur úr 

þjóðhagslegri hagkvæmni bensínbílanna þ.e.a.s. núvirtur ábati bensínbílanna lækkar. Fari 

sem svo að framleiðslukostnaður rafbíla fari lækkandi á næstu árum, geta þeir orðið 

þjóðhagslega hagkvæmir. Takist að lækka innkaupskostnað þeirra um 26 – 36% að öðru 

óbreyttu, verður núvirtur heildarþjóðhagskostnaður bílanna þriggja sá sami. Nánar 

tiltekið þarf innkaupskostnaður þeirra að lækka niður fyrir 3.322.600 kr. 
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Mynd 4: Niðurstaða næmnigreiningar þar sem forsendum um innkaupskostnað rafbíla er breytt. 
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Mynd 5 sýnir núvirtan heildar þjóðhagskostnað bílanna þriggja miðað við mismunandi 

nýtingartíma. Sjá má á að þegar nýtingartími bílanna eykst að öðru óbreyttu, nálgast 

þjóðhagskostnaðarferlar bensínbílanna feril rafbílsins m.ö.o. aukinn nýtingartími er 

rafbílum í hag. Núvirtur heildarþjóðhagskostnaður bensínbílanna hækkar hlutfallslega 

meira en rafbíla þegar nýtingartími þeirra eykst. Ástæðan fyrir því að ferlar bensínbílanna 

nálgast ferla rafbíla hraðar er einkum vegna þess að viðhalds- og orkukostnaður þeirra er 

talsvert lægri, nánar tiltekið er viðbótarkostnaður sem fylgir auknum nýtingartíma 

hlutfallslega lægri hjá rafbílum en bensínbílunum.   

4.6 Efnahagslegur hvati neytenda 

Þjóðhagslegur ábati er iðulega ekki sá sami og einkaaðila. Ábati þeirra er metinn á 

grundvelli markaðsverðs. Til þess að meta hvort rafbílar séu neytendum í hag eða ekki, 

þarf að framkvæma kostnaðar- og ábatagreiningu á grundvelli markaðsverðs. Til 

einföldunar er gert ráð fyrir því að ávöxtunarkrafa þjóðfélagsins er sú sama og 

ávöxtunarkrafa einstaklinga, þ.e. 5%. Forsendur þjóðhagsútreikninga byggja á 

þjóðhagslegu verði, hér eru þau verð færð til markaðsvirðis og notuð við útreikninga. 

 Tafla 10 sýnir markaðsverð bílanna sem hér eru til skoðunar. Hér ber að hafa í huga 

að rafbílar eru undanþegnir virðisaukaskatti og vörugjöldum, markaðsverð þeirra í dag 

endurspeglar þar með ekki rétt markaðsverð. Fari svo að virðisaukaskattsívilnun rafbíla 
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Mynd 5: Niðurstöður næmnigreiningar þar sem forsendum um nýtingartíma er breytt. 
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verði felld úr gildi, hækkar markaðsverð Nissan Leaf í 5.567.600 kr, nánar tiltekið: 

4.490.000kr × 1,24 = 5.567.600 kr. Vörugjöld eru reiknuð á grundvelli skráðrar losunar 

(Lög um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. nr.29/1993.). Skráð losun Nissan Leaf  er 

0 g/km (Nissan Leaf á Íslandi, e.d.), samkvæmt Tollstjóra eru vörugjöld reiknuð 0,37% á 

hvert gramm skráðrar koltvísýringslosunar umfram 74 grömm á hvern ekinn kílómetra. Af 

þeim sökum fellur Nissan Leaf ekki undir gjaldskrá Tollstjóra til vörugjalda. (Tollstjóri, 

2018). Hér er gert ráð fyrir því að markaðsverð Nissan Leaf að viðbættum virðisaukaskatti 

endurspegli rétt markaðsverð. 

Tafla 10: Markaðsverð bílanna þriggja. 

 

 

 

 

 

 

Tafla 11 sýnir markaðsverð á bensíni og rafmagni. Gert er ráð fyrir því að raforkuverð 

haldist óbreytt út líftíma bílanna og bensínverð hækki um 1,3% á ári. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARKAÐSVERÐ 

SUZUKI BALENO 2.870.000 kr 

NISSAN PULSAR 3.350.000 kr 

NISSAN LEAF 4.490.000 kr 

RÉTT MARKAÐSVERÐ NISSAN 
LEAF 

5.567.600 kr 

Tafla 11: Markaðsverð bensíns og rafmagns. 

ÁR 
ELDSNEYTIS 

VERÐ 
RAFORKU 

VERÐ 

1 228,65 14,88 

2 231,62 14,88 

3 234,63 14,88 

4 237,68 14,88 

5 240,77 14,88 

6 243,90 14,88 

7 247,07 14,88 

8 250,29 14,88 

9 253,54 14,88 

10 256,84 14,88 

11 260,18 14,88 

12 263,56 14,88 

13 266,98 14,88 

14 270,45 14,88 
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Tafla 12 sýnir núvirtan ábata af því að velja bensínbíl fram yfir rafbíl miðað við 7 ára 

nýtingartíma. Tvö tilfelli voru sett upp, annars vegar miðað við núverandi markaðsverð og 

hins vegar miðað við rétt markaðsverð. Sjá má að núvirtur ábati þess að velja bensínbíl 

miðað við núverandi listaverð er jákvæður allt frá 337.909 kr. til 848.716 kr. eftir tilfellum. 

Hins vegar við rétt markaðsverð er ábati talsvert meiri eða frá 1.415.509 kr. til 1.926.316 

kr. Af þessu virðist ekki vera efnahagslegur ávinningur neytenda af því að skipta yfir í 

kolefnalausan bíl ef nýtingartími hans er 7 ár.5 

Tafla 12: Núvirtur heildarkostnaður m.v. markaðsverð og 7 ára nýtingartíma rafbíls. 

KOSTNAÐARLIÐIR 
SUZUKI 
BALENO 

NISSAN 
PULSAR 

NISSAN LEAF 
NISSAN LEAF M.V. 

LEIÐRÉTT 
MARKAÐSVERÐ 

INNKAUPSVERÐ 2.870.000 kr 3.350.000 kr 4.490.000 kr 5.567.600 kr 

VIÐHALDS-
KOSTNAÐUR 

1.119.663 kr 1.119.663 kr 783.764 kr 783.764 kr 

ELDSNEYTIS-
KOSTNAÐUR 

1.202.158 kr 1.302.338 kr - kr - kr 

RAFORKU-
KOSTNAÐUR 

- kr  - kr  351.982 kr  351.982 kr  

HRAKVIRÐI (414.792 kr ) (484.164 kr)  - kr - kr 

HEILDAR-
KOSTNAÐUR 

4.777.030 kr 5.287.837 kr 5.625.746 kr 6.703.346 kr 

NÚVIRTUR ÁBATI 848.716 kr 337.909 kr   

NÚVIRTUR ÁBATI 
M.V. LEIÐRÉTT 

MARKAÐSVERÐ 
1.926.316 kr 1.415.509 kr   

 

Tafla 13 sýnir núvirtan ábata milli þessara þriggja kosta miðað við 14 ára nýtingartíma 

rafbíls. Miðað við núverandi markaðsverð Nissan Leaf, má sjá að núvirtur ábati þess að 

velja bensínbíl er neikvæður, allt frá 409.944 kr. til 1.046.418 kr. Það er sem sé 

efnahagslegur ávinningur neytenda að velja rafbíl fram yfir bensínbíl að gefnum 

forsendum. Aftur á móti þegar notast er við rétt markaðsverð rafbíls við útreikning, má 

sjá að núvirtur ábati að velja bensínbíl er jákvæður fyrir Nissan Pulsar að fjárhæð 31.182 

kr. og fyrir Suzuki Baleno að fjárhæð 667.656 kr. Frá sjónarhorni neytenda eru báðir 

bensínbílarnir þá efnahagslega hagkvæmari en rafbíllinn ef virðisaukaskattsívilnun er felld 

                                                        
5 Í viðauka 1 má finna uppsetningu kostnaðarflæði, bæði núvirt og ónúvirt. 
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niður. Ástæðan er sú að innkaupsverð bílanna er veigamesti kostnaðarliðurinn í þessum 

reikningum. Niðurstaða útreikninga veltur þar með að miklu leyti á innkaupskostnaði og 

eldsneytisverði. Orkukostnaður rafbíla er umtalsvert lægri en bensínbíla og 

viðhaldskostnaður einnig lægri. Náist að draga úr framleiðslukostnaði rafbíla og 

eldsneytisverð hækki, má álykta að þeir gætu orðið neytendum til hagsbóta. Hér er aftur 

á móti ekki tekið tillit til kostnaðar sem fylgir uppsetningu hleðslustöðva, aðgengi að 

rafmagni og tíma sem tekur að hlaða rafbíla. Ef til vill fylgir þessum þáttum kostnaður, 

hve mikill er óvíst. 

Tafla 13: Núvirtur kostnaður m.v. markaðsverð og 14 ára nýtingartíma rafbíls. 

KOSTNAÐARLIÐIR 
SUZUKI 
BALENO 

NISSAN 
PULSAR 

NISSAN LEAF 
NISSAN LEAF M.V. 

LEIÐRÉTT 
MARKAÐSVERÐ 

INNKAUPSVERÐ 2.870.000 kr 3.350.000 kr 4.490.000 kr 5.567.600 kr 

VIÐHALDS-
KOSTNAÐUR 

1.915.387 kr 1.915.387 kr 1.340.771 kr 1.340.771 kr 

ELDSNEYTIS-
KOSTNAÐUR 

2.137.355 kr 2.315.468 kr - kr - kr 

RAFORKU-
KOSTNAÐUR 

- kr - kr 602.129 kr 602.129 kr 

HRAKVIRÐI (79.898 kr) (101.537 kr) - kr - kr 

HEILDAR-
KOSTNAÐUR 

6.842.844 kr 7.479.318 kr 6.432.900 kr 7.510.500 kr 

NÚVIRTUR ÁBATI (409.944 kr) (1.046.418 kr)   

NÚVIRTUR ÁBATI 
M.V. LEIÐRÉTT 

MARKAÐSVERÐ 
667.656 kr 31.182 kr   
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4.7 Áform hins opinbera 

Ísland er eitt af þeim 196 þjóðum sem undirrituðu Parísarsáttmálann með það fyrir 

augum að  draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Nýverið var lögð fram aðgerðaáætlun 

með tillögum sem stuðla eiga að samdrætti og aukinni kolefnisbindingu úr 

andrúmsloftinu með það markmið að standa við skuldbindingar Parísarsamkomulagsins 

og ná markmiðum um kolefnahlutleysi Íslands árið 2040. Í aðgerðaráætluninni er stefnt á 

að banna nýskráningar dísel- og bensínbíla eftir árið 2030 með lagabreytingum6 

(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2018). Samkvæmt þessu virðist að því stefnt að allur 

bílafloti landsmanna verði rafbílar eða hliðstæðir kolefnalausir bílar innan tiltölulega fárra 

ára.  

Árið 2018 voru 382.205 ökutæki skráð á Íslandi (Samgöngustofa, 2018). Hér á eftir er 

gert ráð fyrir því að allur ökutækjaflotinn hafi sömu eiginleika og þeir fólksbílar sem 

þjóðhagsreikningar tóku tillit til. Tafla 14 sýnir heildarþjóðhagskostnað við mismunandi 

stig rafbílavæðingar. 

Tafla 14: Heildarþjóðhagskostnaður við mismunandi stig rafbílavæðingar. 

HLUTFALL RAFBÍLA 
AF HEILDARFLOTA 

10% 25% 40% 70% 100% 

FJÖLDI RAFBÍLA 38.221 95.551 152.882 267.544 382.205 

ÞJÓÐHAGS 
KOSTNAÐUR M.V. 7 

ÁRA ENDINGAR 
TÍMA 

80 - 92 
milljarðar 

króna 

201 - 230 
milljarðar 

króna 

321 - 368 
milljarðar 

króna 

562 - 644 
milljarðar 

króna 

803 - 919 
milljarðar 

króna 

ÞJÓÐHAGS 
KOSTNAÐUR M.V. 14 

ÁRA ENDINGAR 
TÍMA 

49 - 64 
milljarðar 

króna 

122 - 159 
milljarðar 

króna 

195 - 254 
milljarðar 

króna 

341 - 445 
milljarðar 

króna 

488 - 636 
milljarðar 

króna 

 

Gangi áform hins opinbera eftir og bann við nýskráningum bensín- og díselbíla tekur 

gildi hefði það í för með sér mikinn þjóðhagskostnað. Reynsla af rafbílanotkun á Íslandi er 

fremur lítil. Óvíst er hve lengi rafhlöður þessara bíla duga hérlendis. Sé miðað við 7 ára 

nýtingartíma þá fylgir rafbílavæðingu 803 - 919 milljarða króna þjóðhagskostnaður á 

hverjum 7 árum. Sé nýtingartími hins vegar 14 ár þá er þjóðhagskostnaður á 14 ára fresti 

488 - 636 milljarðar króna. Nýtingartími skiptir sköpum hvað þjóðhagskostnað varðar, ef 

                                                        
6 Tímasetning lagabreytingar er óákveðin. 
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líftími rafbíla er 7 ár þá er þjóðhagskostnaður þeirra u.þ.b. þrefalt hærri á 14 ára fresti en 

ef um 14 ára líftíma ræðir. 

Tafla 15 sýnir árlegan þjóðhagskostnað rafbílavæðingar í hlutfalli við landsframleiðslu. 

Verði bílafloti Íslands rafvæddur í heild leiðir það til þess að árlegur þjóðhagskostnaður er 

allt frá 35 til 131 milljarðar króna eftir tilfellum. Landsframleiðsla á Íslandi árið 2018 var 

2.803 milljarðar króna (Hagstofa Íslands, 2019). Sjá má að miðað við 7 ára nýtingartíma 

er þjóðhagskostnaður 4,39% af landsframleiðslu og 1,43% ef hann er 14 ár. Umtalsverðar 

fjárhæðir eru því í húfi á ári hverju fyrir samfélagið ef rafbílar verða ráðandi innan 

skamms. Samhliða þessu virðast áform um rafbílavæðingu og kolefnahlutleysi ekki vera á 

rökum reist, enginn þjóðhagslegur ávinningur hlýst því af þessari ákvörðun.  
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Tafla 15: Árlegur þjóðhagskostnaður rafbílavæðingar m.v. 7 og 14 ára nýtingartíma rafbíla og hlutfall hans af landsframleiðslu 2018. 

HLUTFALL RAFBÍLA AF 
HEILDARFLOTA 

10% 25% 40% 70% 100% 

ÁRLEGUR 
ÞJÓÐHAGSKOSTNAÐUR M.V. 7 

ÁRA NÝTINGARTÍMA 

11 - 13 milljarðar 
króna 

29 - 33 milljarðar 
króna 

46 - 53 milljarðar 
króna 

80 - 92 milljarðar 
króna 

115 - 131 milljarðar 
króna 

ÁRLEGUR 
ÞJÓÐHAGSKOSTNAÐUR M.V. 

14 ÁRA NÝTINGARTÍMA 

3 - 5 milljarðar 
króna 

9 - 11 milljarðar 
króna 

14 - 18 milljarðar 
króna 

24 - 32 milljarðar 
króna 

35 - 45 milljarðar 
króna 

LANDSFRAMLEIÐSLA Á ÍSLANDI 
2018 

2.803 milljarðar 
króna 

2.803 milljarðar 
króna 

2.803 milljarðar 
króna 

2.803 milljarðar 
króna 

2.803 milljarðar 
króna 

HLUTFALL 
ÞJÓÐHAGSKOSTNAÐAR AF 

LANDSFRAMLEIÐSLU M.V. 7 
ÁRA NÝTINGARTÍMA 

0,44% 1,10% 1,76% 3,07% 4,39% 

HLUTFALL 
ÞJÓÐHAGSKOSTNAÐAR AF 

LANDSFRAMLEIÐSLU M.V. 14 
ÁRA NÝTINGARTÍMA 

0,14% 0,36% 0,57% 1,00% 1,43% 
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Dagleg orkuþörf rafbíls er frá 7,6 KWst til 11,2 KWst, tafla 16 sýnir árlega orkuþörf 

rafbíla. Sjá má að verði bílaflotinn rafvæddur í heild leiðir það til þess að orkunotkun eykst 

um 1.060 – 1.562 GWst á ári. Raforkuvinnsla á Íslandi árið 2017 var 19.239 GWst 

(Orkuspárnefnd, 2019), orkuþörf rafbíla samsvarar því 5,5 – 8,1% af heildarraforkuvinnslu 

í landinu. Til þess að setja þessa orkuþörf í samhengi þá framleiðir Blöndustöð 990 GWst 

á ári og Búrfellsstöð I, 2.300 GWst á ári (Landsvirkjun, e.d.). Ef framleiðslugeta virkjana er 

fullnýtt þá þyrfti ný virkjun að rísa með 1.562 GWst framleiðslugetu á ári til þess að anna 

aukinni eftirspurn vegna tilkomu rafbíla að öðru óbreyttu. Þar að auki var raforkunotkun 

heimila á Íslandi árið 2016 u.þ.b. 850 GWst. Rafvæðing ökutækjaflotans samsvarar því 

tvö- til þrefaldri raforkunotkun heimila. 

Tafla 16: Árleg orkuþörf rafbíla mæld í GWst við mismunandi stig rafbílavæðingar 

 

4.8 Mikilvægir innviðir 

 Til þess að rafbílavæðing geti talist fýsileg þarf að tryggja nægjanlegt aðgengi að 

rafmagni. Koma þarf upp neti hleðslustöðva til að hlaða bíla þegar á þarf að halda. 

Raforkunotkun rafbíla er hrein viðbót við núverandi stöðu, það þarf því að tryggja að 

framleiðslugeta vinnslufyrirtækja sé nægjanleg, flutningskerfið ráði við aukinn 

raforkuflutning og að dreifiveitur séu í stakk búnar til að dreifa því álagi sem fylgir 

rafbílavæðingu.  

Undanfarin ár hefur mikið verið talað um uppbyggingu innviða fyrir rafbíla þá aðallega 

hraðhleðslustöðvar. Svo virðist vera að tveir af mikilvægustu innviðunum gleymist í 

umræðunni þ.e.a.s. flutningskerfi Landsnets og raforkudreifikerfi viðkomandi 

veitufyrirtækja. Þessir tveir innviðir sjá til þess að koma raforku frá framleiðendum til 

neytenda. Nái þeir ekki að flytja og dreifa nægilega mikla raforku til þess að anna 

eftirspurn er afhendingaröryggi ekki tryggt. 

Hraðhleðslustöðvar heyra til innviða rafbíla líkt og bensínstöðvar teljast til innviða fyrir 

bensín- og díselbíla. Mikilvægt er að tryggja gott aðgengi rafbílaeiganda að rafmagni 

HLUTFALL RAFBÍLA AF 
HEILDARFLOTA 

10% 25% 40% 70% 100% 

FJÖLDI RAFBÍLA 38.221 95.551 152.882 267.544 382.205 

ÁRLEG VIÐBÓTAR 
ORKUÞÖRF 

106 - 156 
GWst 

265 - 390 
GWst 

424 - 625 
GWst 

742 -1.094 
GWst 

1.060 – 
1.562 GWst 
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þegar þeir eru fjarri heimili sínu. Orkusjóður hefur það hlutverk að stuðla að hagkvæmri 

nýtingu orkuauðlinda með styrkjum eða lánum. Styrkir hafa verið úthlutaðir til 

uppbyggingar á um 100 hleðslustöðvum víðsvegar um landið til þess að ýta undir fjölgun 

rafbíla (Orkustofnun, 2017).  

Uppsetning hleðslustöðva víðsvegar um landið er mikilvæg, en segir ekki alla söguna. 

Margir einbýlis – og raðhúsaeigendur hafa greiðan aðgang að rafmagni í gegnum bílskýli 

eða bílastæði á lóð sinni. Þeir sem búa í fjölbýli hafa það almennt ekki, stór bílaplön fjarri 

rafmagnstenglum er vandamál sem nú þegar hefur sprottið upp. Menn eru farnir að slást 

með köplum, klippa á kapla sem notaðir eru til hleðslu rafbíla og saka hvorn annan um 

rafmagnsstuld (Rúv, 2018).  Fyrir vikið hefur byggingarreglugerð verið breytt, nú er skylt 

að gera ráð fyrir tengibúnaði vegna hleðslu rafbíla við hvert bílastæði í nýbyggingum og 

við endurbyggingu íbúðarhússnæðis (Viðskiptablaðið, 2018).  

Í næsta kafla verður fjallað nánar um raforkukerfið. Megináhersla er lögð á 

höfuðborgarsvæðið þar sem haldgóðar upplýsingar og gögn fengust frá Orkuveitunni og 

Landsnet um uppbyggingu raforkukerfisins þar. Ítarlegri greiningu líkt og farið verður í hér 

á eftir þyrfti að gera á dreifikerfum og flutningskerfi utan höfuðborgarsvæðisins til þess 

að gera grein fyrir mögulegum vandamálum sem geta komið upp og kostnaði sem fylgir 

uppbyggingu innviða sem heyra til rafbíla.  
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5 Raforkukerfið á Íslandi 

Árið 2003 tók Alþingi upp fyrirmæli Evrópusambandsins um samkeppni og 

uppskiptingu orkumarkaðarins með því að samþykkja ný lög um raforkumarkaðinn. Helsta 

markmið lagasetningarinnar var að aðskilja samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi og þannig 

opna raforkumarkaðinn á Íslandi (Christiansen, 2016).  

Ísland er stærsti raforkuframleiðandi heims ef miðað er við höfðatölu (The World Bank, 

2014). Íslenskur orkumarkaður skiptist í tvennt, heildsölumarkað fyrir stórnotendur og 

markað fyrir almenna notendur oftast nefndur smásölumarkaður. Stóriðja kaupir meira 

en 75% af allri framleiddri raforku á Íslandi. Seinni markaðurinn er íslenski 

smásölumarkaðurinn þar sem orkufyrirtækin selja heimilum, litlum og meðalstórum 

fyrirtækjum raforku (Helge Sigurd Næss-Schimdt, Martin Bo Westh Hansen, David Von 

Below, 2017).  

Landsvirkjun selur einungis raforku á heildsölumarkaði en þar geta fyrirtæki sem 

tilheyra smásölumarkaði keypt raforku og áfram selt til almennra notenda eða stóriðju. 

Átta7 fyrirtæki starfa á smásölumarkaðnum sem annað hvort framleiða og selja raforku 

eða hafa milligöngu með hana, talið er að þokkaleg samkeppni ríki þar enda hafa þau 

verið að keppa sín á milli um viðskiptavini síðan markaðurinn var gefinn frjáls þar sem 

notendum var frjálst að velja raforkusala (Jón Vilhjálmsson og Jónas H. Hallgrímsson, 

2019).  

Samkvæmt 8. gr. raforkulaga skal aðeins eitt fyrirtæki annast flutning raforku og 

kerfisstjórnun. Landsnet sér um að flytja raforku frá vinnslum til dreifiveitna og stóriðju. 

Samkvæmt 13. gr. raforkulaga þarf leyfi Orkustofnunar til að reisa og reka dreifikerfi á 

tilteknu dreifiveitusvæði. Í leyfinu felst einkaréttur og skylda til dreifingar á viðkomandi 

svæði (Raforkulög nr. 65/2003). Að koma raforku til almennra neytenda (inn á 

smásölumarkað) er í höndum dreifiveitna. Dreifiveitur eiga ekki í samkeppni hvor við aðra 

vegna sérleyfisstarfsemi þeirra, þ.e.a.s. aðeins ein dreifiveita er starfrækt á tilteknu 

dreifisvæði.  

                                                        
7 Orka heimilanna, Orkubú Vestfjarða, Rafveita Reyðarfjarðar, Fallorka, Orkusalan, Orka náttúrunnar, 

HS Orka og Íslensk orkumiðlun. 
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Ef eitt fyrirtæki starfar á markaði með vöru sem hefur engar líkar staðkvæmdar vörur 

er fyrirtækið talið vera í einokunarstöðu. Við slíkar aðstæður er verð almennt töluvert 

hærra en verð á samkeppnismarkaði. Ýmist geta komið upp aðstæður þar sem 

einokunarstaða er bæði neytendum og samfélagi í hag. Þá er talað um náttúrulega 

einokun og hún skilgreind sem sú staða þar sem eitt fyrirtæki getur annað 

markaðseftirspurn með lægri tilkostnaði en ef um mörg fyrirtæki er að ræða (Posner, 

1978). Sjá má á mynd 6 að einokunarfyrirtæki kýs að framleiða 𝑄1, þar sem 

jaðartekjuferilinn sker jaðarkostnaðarferilinn. Verð á vöru miðað við framleiðslumagn 𝑄1  

er þá 𝑃1. Lægsta mögulega verð á þessum markaði er 𝑃2, við magnið 𝑄2, því þar er varan 

seld á verði sem samsvarar meðalframleiðslukostnaði hennar. Fari svo að tvö eins 

fyrirtæki starfi á þessum markaði og framleiða hvort um sig 𝑄1, gefið að 𝑄2 = 2 ∗ 𝑄1, er 

lægsta mögulega verð þá 𝑃3, sem er hærra en 𝑃2 (Varian, 2014). Af því leiðir að 

náttúruleg einokunarstaða flutningsaðila og dreifiveitna getur verið notendum raforku til 

hagsbóta þar sem lægsta mögulega flutnings- og dreifigjald er lægra við skilyrði 

náttúrulegrar einokunar en ef um samkeppni sé að ræða.  

Mynd 6: Einokunarmarkaður. 
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Almennt fylgir hár stofnkostnaður uppbyggingu flutnings- og dreifikerfa. Það er ef til 

vill ein af ástæðunum fyrir því að raforkulög kveða á um að flutnings- og dreifikerfi skuli 

starfa undir skilyrðum náttúrulegrar einokunar (Christiansen, 2016). Ef margir sjá um 

flutning og dreifingu raforku á tilteknu svæði, má álykta að meðalkostnaður sé hærri en 

ef rekstur kerfanna verði í höndum sitthvors aðilans svo framarlega sem meðalkostnaður 

þeirra er fallandi upp að stærð markaðar. Til þess að tryggja eðlilega verðmyndun og 

hagkvæmni í rekstri flutnings- og dreifikerfa leggur Orkustofnun tekjumörk á dreifiveitur 

og flutningsaðila. Mörkin eru ákveðin út frá kostnaði sem tengist starfsemi þeirra, arðsemi 

þeirra skal vera sem næst markaðsávöxtun óverðtryggðra ríkisskuldabréfa til fimm ára og 

hagræðingarkröfu8 (Raforkulög nr. 65/2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
8 Nánari útskýringu á tekjumörkum má finna í 12. gr. og 17. gr. raforkulaga. 



 

48 

5.1 Landsnet 

Landsnet rekur flutningskerfi raforku á Íslandi. Flutningskerfi Landsnets samanstendur 

af u.þ.b. 3.300 km löngum strengjum sem ætlaðir eru til raforkuflutnings, allt frá 

háspennulínum í lofti, jörðu og sjó með það markmið að tengja saman fyrirtæki í 

orkuvinnslu við notendur raforku. Stóriðja notar umtalsvert magn raforku og fá hana 

afhenta beint frá flutningskerfi Landsnets.  Hins vegar fá þeir aðilar sem tilheyra 

smásölumarkaði afhenta raforku frá viðkomandi dreifiveitum sem tengd eru 

flutningskerfinu (Landsnet og VSÓ Ráðgjöf, 2018). Samkvæmt opinberum gögnum frá 

Hagstofu Íslands þá hefur raforkunotkun á Íslandi vaxið að meðaltali um 6,9% ári frá árinu 

1998 til 2016 (Hagstofa Íslands, 2019a).  

Mynd 7 sýnir afhendingarstaði Landsnets víðsvegar um landið, sjá má að flutningskerfi 

Landsnets á nú undir högg að sækja vegna mikillar aukningar raforkunotkunar undanfarin 

misseri. Á háálagstíma er geta Landsnets til viðbótarflutnings um allt land mjög 

takmörkuð. Á höfuðborgarsvæðinu er einungis hægt að bæta við u.þ.b. 10 – 30 MWst á 

háálagstíma. Ástæðan fyrir því er einna helst sú að þær 220 kV línur sem þjóna 

höfuðborgarsvæðinu eru afar misjafnar í flutningsgetu vegna leiðargerðar og hönnunar. 

Þær sem lægsta flutningsgetu hafa eru nú þegar fullnýttar þegar álag á 

höfuðborgarsvæðinu er mikið (Landsnet, 2018). 

Mynd 7: Afhendingarstaðir Landsnets, viðbótarflutningsgeta (Landsnet, 2018). 
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5.2 Dreifiveitur 

Dreifiveitur annast dreifingu raforku. Meginhlutverk þeirra er að dreifa raforku til 

notenda á smásölumarkaði (Veitur, e.d.). Landsnet afhendir raforku á þremur stöðum á 

höfuðborgarsvæðinu, tengivirkjunum við Korpu, á Geithálsi og í Hnoðraholti, þar tekur 

við dreifikerfi Veitna. Frá tengivirkjunum er rafmagnið flutt eftir 132 kV 

háspennustrengjum til þrettán aðveitustöðva. Frá aðveitustöðvum kvíslast dreifikerfið til 

um þúsund dreifistöðva og frá þeim er rafmagnið flutt eftir lágspennustreng í götuskápa. 

Frá götuskápum liggja svokallaðar heimtaugar beint til neytenda (Veitur, e.d.a). Ein 

heimtaug tilheyrir hverju einbýlis- og raðhúsi og stigagangi í fjölbýlishúsi. 

Raforkudreifikerfinu má skipta í tvo flokka, háspennukerfi og lágspennukerfi. 

Háspennukerfið er það kerfi sem flytur rafmagn frá tengivirkjunum eftir 132 kV streng til 

aðveitustöðva og síðan eftir 11 kV strengjum til dreifistöðva. Lágspennuhluti kerfisins er 

síðan frá dreifistöðvum til neytenda  Það er mikilvægt að átta sig á uppbyggingu þessa 

kerfis til að öðlast skilning á hvernig vandamál á borð við flöskuhálsa og spennufall geta 

myndast vegna viðbótarálags (Ófeigur Sig. Sigurðsson, 2009). Mynd 8 sýnir uppbyggingu 

dreifikerfa. 

Mynd 8: Uppbygging dreifikerfa. 
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5.3 Afkastageta dreifikerfisins og flöskuhálsar 

Raforkudreifikerfið er margþætt. Vegna samtengingar mismunandi strengja er erfitt 

að reikna afkastagetu á hverjum stað, en ljóst er að hún er mismunandi eftir svæðum. Á 

síðustu árum þegar eftirspurn eftir rafmagni er sem mest líkt og á aðfangadag, verður 

spennufall á lágspennuhluta dreifikerfisins umfram spennufallsviðmið (Guðleifur M. 

Kristmundsson, sérfræðingur í kerfisrannsóknum og líkanagerð, viðtal, 5. febrúar 2019). 

Til að útskýra hvað felst í spennufalli er gott að taka dæmi. Segjum sem svo að það eigi að 

elda steik í rafmagnsofni, ef spennufall er innan spennufallsmarka eldast steikin á u.þ.b. 

30 mínútum. Ef spennufall fer yfir spennufallsmörk þá fær bakaraofninn „minna“ rafmagn 

en ella og steikin verður því lengur að eldast. Ef spennufall er of mikið slær kerfið út. Við 

aukið álag lækkar spenna á kerfinu, spennufallsviðmið Orkuveitunnar er innan við 5% af 

málspennu sem er 230 V. Á háspennukerfinu geta myndast svokallaðir flöskuhálsar í þeim 

skilningi að þessir 132 kV og 11 kV strengir ná ekki að flytja nægilega mikið af rafmagni til 

að anna eftirspurn neðar í kerfinu (Guðleifur M. Kristmundsson, sérfræðingur í 

kerfisrannsóknum og líkanagerð, viðtal,  5. febrúar 2019). Dreifiveitum er skylt að tryggja 

ákveðin rafmagnsgæði og afhendingaröryggi (Reglugerð um gæði raforku og 

afhendingaröryggi nr. 1048/2004). 

Árið 2009 fór fram viðamikil rannsókn sem framkvæmd var af verkfræðideild 

Orkuveitu Reykjavíkur varðandi straumgetu í raforkudreifikerfinu. Niðurstaða 

rannsóknarinnar var sú að á lágálagstíma t.a.m. á nóttunni er geta kerfisins til viðbótar- 

álags þó nokkuð góð. En við háálag getur að meðaltali einungis einn af hverjum þremur 

rafbílum verið samtímis tengdur raforkudreifikerfi Veitna. Ef hægt er að stýra viðbótar 

álagi rafbíla yfir á lágálags tíma fá strengirnir ekki þá reglubundnu hvíld sem fylgir 

næturálagi, en af þeim sökum geta strengir orðið fyrir miklum skemmdum vegna 

ofhitnunar (Guðleifur M. Kristmundsson og Valgerður Einarsdóttir, 2010). 
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Þegar eftirspurn eftir raforku á höfuðborgarsvæðinu stendur sem hæst, mælist hún 

u.þ.b. 200 MW. Á þessum tíma líkt og á aðfangadag verður spennufall á dreifikerfinu 

umfram spennufallsviðmið Orkuveitunnar. Þar sem þetta er einungis tímabundið 

vandamál og örfáir dagar á ári sem þetta kemur fyrir, er horft fram hjá þessu (Guðleifur 

M. Kristmundsson, sérfræðingur í kerfisrannsóknum og líkanagerð, viðtal, 12. febrúar 

2019). Eðlilegt þykir því að velta því fyrir sér hvaða áhrif viðbótarálag sökum 

rafbílavæðingar hefur í för með sér. Rafbíll eykur raforkunotkun heimils umtalsvert eða á 

bilinu 50%-80% miðað við meðalraforkunotkun heimila. Það samsvarar því u.þ.b. 7 - 11 

KWst aukningu á dag.  

Árið 2018 voru 207.126 ökutæki skráð innan höfuðborgarsvæðisins (Samgöngustofa, 

2018). Ef allur þessi fjöldi yrði rafvæddur á einni nóttu leiddi það til þess að dagleg 

raforkunotkun innan höfuðborgarsvæðisins ykist um 1.574 – 2.320 MWst.  

Tafla 17: Dagleg viðbótarraforkuþörf við mismunandi stig rafbílavæðingar. 

HLUTFALL RAFBÍLA 10% 25% 40% 70% 100% 

FJÖLDI RAFBÍLA 20.713 51.782 82.850 144.988 207.126 

DAGLEG VIÐBÓTAR 
ORKUÞÖRF  

157 - 232 
MWst 

394 - 580 
MWst 

630 - 928 
MWst 

1102 - 1624 
MWst 

1574 - 2320 
MWst 

 

Mynd 9: Raforkunotkun á álags mesta degi 2018. 
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Tafla 17 sýnir daglega viðbótarorkuþörf við mismunandi stig rafbílavæðingar. Þegar 

hlutfall rafbíla nær 10% af núverandi bílaflota innan höfuðborgarsvæðisins má sjá að 

viðbótarorkuþörf er frá 157 MWst til 232 MWst á dag. Þetta verður að teljast umtalsverð 

viðbót miðað við núverandi raforkunotkun, sérstaklega í ljósi þess að rafbílarnir tengjast 

iðulega raforkukerfinu þegar notkun er sem mest.  

Heimtaugar einbýlis- og raðhúsa ráða þokkalega við aukið álag, það sama er ekki hægt 

að segja um fjölbýlishús. Einbýlis- og raðhús hafa sér heimtaug, en í fjölbýlishúsi deilir 

iðulega heill stigagangur einni heimtaug. Álagsaukning í fjölbýlishúsum er mjög 

takmörkuð sökum stærðar heimtuga. Rafbílahleðsla er því ekki möguleg nema að litlu 

leyti án einhvers konar álagsstýringu (Orka náttúrunar, e.d.). Raunar er staðan sú að 

íbúum fjölbýlishúsa er nánast skylt að kaupa snjalla hleðslustöð vegna vangetu heimtauga 

ef margir rafbílar eiga að vera samtímis í hleðslu. Snjallstöðvar taka mið af getu 

heimtaugarinnar og stýra álagi þannig að heimtaugin verði aldrei oflestuð (Samtök 

iðnaðarins, e.d.). Ísorka ehf. er fyrirtæki sem sérhæfir sig í hleðslubúnaði fyrir 

rafmagnsbíla. Samkvæmt upplýsingum frá þeim kostar venjuleg heimahleðslustöð frá 

99.000 kr. m/vsk og svokölluð snjallstöð 149.000 – 249.900 kr. m/vsk (Jón Árni Jónsson, 

Markaðsstjóri Ísorku, tölvupóstur, 13.02.2019). 

Því lengri sem heimtaugar og strengir eru því mun meiri hætta verður á spennufalli á 

þeim strengjum innan lágspennukerfisins. Aukið álag gerir það að verkum að þau hús sem 

lengst eru frá götuskápum verða fyrst fyrir spennufalli. Hægt er að líkja þessu við 

vatnsrennsli. Húsin með stystu vatnslögnina fá vatn fyrst. Því lengri sem vatnslögnin 

verður því mun meiri verður hættan á því að lítið vatn berist. Háspennustrengir sem flytja 

rafmagn á milli aðveitustöðva og dreifistöðva hafa ákveðna flutningsgetu. Aukin 

eftirspurn eftir rafmagni leiðir til þess að flutningur á háspennuhluta dreifikerfisins eykst. 

Óvíst er hver flutningsgeta þessara strengja er. Á ákveðnum tímapunkti má leiða líkur að 

því að flutningsgeta þeirra verði fullnýtt. Hér er því um tvennskonar vandamál að ræða, 

spennuföll á lágspennuhluta dreifikerfisins og myndun flöskuhálsa á háspennuhluta 

kerfisins. 
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5.3.1 Raforkueftirspurn á dreifisvæði Veitna 

 Tæplega helmingur landsmanna er tengdur raforkudreifikerfi Veitna (Orkuveitan, 

e.d.). Almennt býðst neytendum ekki að kaupa raforku á heildsöluverði heldur greiða þeir 

fast meðalraforkuverð. Í raun er heildareftirspurn eftir raforku á öllum 

raforkuveitukerfum mjög breytileg (Biggar og Hesamzadeh, 2014). Raforka er í veikum 

skilningi hefðbundin neysluvara, hún er þó frábrugðin hefðbundnum neysluvörum að því 

leitinu til að ómögulegt er að geyma hana. Það verður að framleiða, flytja og dreifa henni 

samhliða notkun. Þetta þýðir að notendur ráða því sameiginlega hve mikla raforku þarf 

að vinna, flytja og dreifa á hverjum tíma. Raforka er því neysluvara sem fer beint frá 

framleiðendum í hendur neytandans án þess að hafa viðkomu hjá þriðja aðila. Af því leiðir 

er tæknileg gerð vinnslu, flutnings- og dreifkerfa afar flókin (Jakob Björnsson, 1973). Álag 

í raforkukerfum eykst almennt yfir tíma,  hröðun vaxtar veltur á þáttum líkt og hagvexti, 

verði á raforku, árstíðum og tæknivæðingu (Biggar og Hesamzadeh, 2014).  

Mynd 10 sýnir daglega meðalraforkunotkun á dreifisvæði Veitna frá september 2017 

til maí 2018 og maí 2018 til september 2018. Sjá má að raforkunotkun er nokkuð jöfn yfir 

daginn þ.e. frá kl. 08:00 - 20:00 og næturálag talsvert lægra en dagsálag. Svigrúm til 

viðbótarnotkunar á háálags tíma er afar takmörkuð, eða frá 20 MW til 30 MW yfir 

vetrartímann og 40 – 50 MW yfir sumartímann. Rafbílar tengjast iðulega raforkukerfinu 
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þegar fólk streymir heim frá vinnu. Viðbótarálag utan lágálags tíma eykur núverandi 

afltoppa. Tengist rafbílar raforkukerfinu á þeim tíma og afltoppar hækka umfram 

dreifigetu, má leiða líkur að því að vandamál á borð við spennuföll og flöskuhálsa verði 

viðvarandi innan skamms. Af því leiðir að afhendingaröryggi er ekki nægjanlegt. 

5.4 Framreikningur á raforkunotkun 

Algeng aflþörf hleðslutækja sem annað hvort fylgja rafbílum eða eru keypt til 

heimilisnota er 3,3 KW – 3,7 KW ef hlaða á í gegnum 16A tengil. Við útreikning á 

viðbótarorkuþörf var ákveðið að styðjast við niðurstöður rannsókna um hleðsluhegðun 

fólks. Þar var kveðið á um að 70% rafbíla væru tengdir raforkukerfinu milli kl. 16:00 og 

22:00 og að stærsta jaðarviðbótin ætti sér stað milli kl. 17:00 og 18:00. Tafla 18 sýnir á 

hvaða tíma og í hvaða hlutföllum rafbílar koma inn á raforkukerfið. Hér er ekki nóg að 

reikna aflþörf þessara bíla beint heldur þarf að taka tillit til hleðslutíma. 

Tafla 18: Hlutfall rafbíla í hleðslu yfir daginn 

 

 

 

 

Rafbílar nota 11,2 KWst miðað við meðalakstur, ef hlaða á bíl með hleðslutæki með 

3,7 KW aflþörf þá tekur það, 
11,2

3,7
= 3 klst að fullhlaða hann. Rafbílum sem stungið er í 

samband kl. 16:00 klára því hleðslu kl. 19:00 og þeim sem stungið er í samband kl. 19:00 

klára hleðslu kl. 22:00.  

 

TÍMI DAGS HLUTFALL Í HLEÐSLU 

16:00 20% 
17:00 40% 
18:00 20% 
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Mynd 11 sýnir sólarhringsferla á raforkunotkun miðað við mismunandi stig 

rafbílavæðingar. Framreikningur þessi bendir til þess að dreifikerfi veitna ráði við rétt 

rúmlega 10% rafbílavæðingu. Umfram það má áætla að spennuföll og flöskuhálsar verði 

viðvarandi vandamál án einhvers konar álagstýringar. Enn fremur leiðir aukin 

raforkunotkun vegna rafbíla til fjölgunar daga þar sem spennufall er umfram viðmið 

Orkuveitunnar. Þar af leiðandi verður ekki lengur hægt að horfa fram hjá því vandamáli. 

Framreikningur raforkunotkunar bendir til þess að dreifikerfið á höfuðborgarsvæðinu geti 

ekki tekið við nema tæplega 15.000 rafbílum ef hleðsluhegðun þeirra sé sú sama og 

rannsóknir sýna. Þetta er ákveðið áhyggjuefni, enda afar erfitt að ætlast til þess að fólk 

færi hleðslutíma yfir á lágálags tíma án þess að fá nokkuð fyrir. Raforkuverð á Íslandi er 

almennt lágt miðað við nágrannalönd okkar (Statistical office of the European Union, 

2018). Hleðsla rafbíls miðað við meðalakstur kostar frá 163 kr. til 172 kr. af þeim sökum 

er afar ólíklegt að hægt yrði að hvetja fólk til hleðslu utan háálags tíma ef tekið er mið af 

núverandi raforkuverði. 

Verði hins vegar hægt að stýra álagi yfir á lágálags tíma t.d. með umtalsverðum 

verðhækkunum verða afltopparnir lægri en sýnt er á mynd 6 enda mögulegt að dreifa 

Mynd 11: Framreiknaðir sólarhringsferlar raforkunotkunar við mismunandi stig rafbílavæðingar á 
höfuðborgarsvæðinu. 
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hleðsluálagi á fleiri klukkustundir. Mynd 12 sýnir framreiknaða sólarhringsferla 

raforkunotkunar miðað við að rafbílar tengist raforkukerfinu jafnt milli kl. 22:00 og 05:00. 

Fyrstu bílarnir tengjast þá dreifikerfinu kl. 22:00 og sá síðasti kl. 05:00 og hleðslu bílanna 

lýkur þá kl. 08:00. Sjá má að við þessar aðstæður er dreifigeta kerfisins fullnýtt þegar 

rafbílar verða u.þ.b. 30.000 talsins þ.e. 20% af núverandi ökutækjaflota innan 

höfuðborgarsvæðisins. Af þessu að dæma virðist langtímalausn ekki vera falin í því að 

færa hleðslu rafbíla á lágálagstíma, auk þess sem svo mikil aukning næturálags getur 

valdið talsverðum skemmdum á strengjum dreifikerfisins sökum ofhitnunar.  
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Enn fremur var ákveðið að skoða hvernig sólarhringsferill raforkunotkunar liti út ef 

viðbótarálagi er dreift jafnt yfir sólarhringinn.9 Sjá má á mynd 13 þó svo að raforkunotkun 

rafbíla dreifist jafnt yfir sólarhringinn eru afltoppar enn yfir dreifigetu kerfisins ef 

ökutækjafloti höfuðborgarsvæðisins verði rafvæddur að fullu. Þegar ferilinn er skoðaður 

nánar sést að á lágálags tíma er örlítið svigrúm til aukinnar raforkudreifingar. Aftur á móti 

er dreifigeta fullnýtt frá kl. 08:00 -  23:00. Álykta má út frá myndinni að þótt hægt sé að 

dreifa álagi með þeim hætti að ferlar séu á hverjum tíma nálægt dreifigetu kerfisins munu 

afltoppar á einhverjum tímapunkti sólarhringsins vera meiri en dreifigeta kerfisins og 

spennuföll vera til staðar. Framreikningur á raforkunotkun bendir til þess að styrking 

kerfisins er óhjákvæmileg óháð því hvort hægt verði að færa hleðslu rafbíla yfir á lágálags 

tíma. Nauðsynleg styrking kerfisins veltur hins vegar að miklu leyti á því hvort og þá 

hvernig hægt sé að stýra auknu álagi. Dreifigeta kerfisins þarf að vera meiri ef 

hleðsluhegðun fólks er sú sama og rannsóknir sýna sbr. dreifigetu ef næturhleðsla er 

möguleg miðað við stærð afltoppa. 

Samkvæmt raforkulögum ber Landsneti og dreifiveitum skylda til þess að byggja upp 

raforkukerfið á hagkvæman hátt að teknu tilliti til öryggis, skilvirkni og áreiðanleika 

                                                        
9 Í viðauka 2 má sjá sólarhringsferla raforkunotkunar við mismunandi stig rafbílavæðingar m.v. jafna 

álagsdreifingu yfir sólarhringinn. 
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Mynd 13: Sólarhringsferill raforkunotkunar m.v. 100% rafbílavæðingu og að álagi sem fylgir rafbílum 
sé dreift jafnt yfir sólarhringinn. 
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afhendingar (Raforkulög nr.65/2003). Niðurstöður benda til þess að innviðir sem 

nauðsynlegir eru fyrir rafbílavæðingu séu ekki í stakk búnir til þess að flytja og dreifa 

raforku með skilvirkum hætti þótt hægt verði að færa hleðslu rafbíla yfir á lágálags tíma. 

Verði rafbílavæðing að veruleika óháð því hvort hún sé þjóðhagslega hagkvæm eða ekki, 

þyrfti að auka fjárfestingar eða gera aðrar ráðstafanir til þess að tryggja afhendingaröryggi 

og gæði raforkunnar. Kostnaður sem fylgir uppbyggingu raforkukerfisins vegna tilkomu 

rafbíla, hvort sem um ræðir virkjana- framkvæmdir og/eða uppbyggingu flutnings- og 

dreifikerfisins, leiðir til þess að rafbílar verða þjóðhagslega óhagkvæmari en niðurstöður 

í kafla 4 benda til.  
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6 Þjóðhagslegur ábati rafbílavæðingar II 

Gangi áform hins opinbera eftir og rafbílavæðing verður að veruleika er nauðsynlegt 

að styrkja raforkukerfið á Íslandi, sbr niðurstöður úr kafla 5. Styrking getur falist í 

fjárfestingum til að auka afköst kerfisins, eða í svokallað snjallkerfi. Snjallkerfi eru talin 

nútímalausn við þeim áskorunum sem liggja fyrir vegna rafbílavæðingar. Þau eru ætluð til 

að auka hagkvæmni, áreiðanleika og afhendingaröryggi með fjarskiptatækni nútímans 

(Gungor, Sahin, Kocak, Ergut, Buccella, Cecati og Hancke, 2011). 

6.1 Snjallvæðing raforkukerfisins 

Snjallvæðing byggir á því að ólíkir hlutar raforkukerfisins eru tengdir saman, þeir geta 

haft samskipti hvern við annan með hjálp skynjara sem tryggir samvirkni milli þeirra. 

Þannig geta dreifikerfi verið beintengd við alla sem tengdir eru viðkomandi dreifikerfi og 

stuðlað að aukinni hagkvæmni og orkuöryggi. Tveir meginhlutar snjallkerfis eru 

snjallmælar, þeir mæla raforkunotkun í rauntíma og skynjarar mæla hvaðan 

raforkunotkunin er komin. Snjallmælar senda síðan rauntímagögn til stjórnstöðva 

viðkomandi fyrirtækja. Í snjallkerfinu eru rauntímagögn lykilatriði svo hægt sé að auka 

hagkvæmni raforkukerfisins og auka afhendingaröryggi. Spennuföll, rafmagnsleysi og 

aðrir brestir eru þannig lágmarkaðir (Gungor, Sahin, Kocak, Ergut, Buccella, Cecati og 

Hancke, 2011). Með tilkomu snjallmæla er hægt að nota verðstýringu (e. Real time 

pricing) til þess að auka hagkvæmni raforkukerfisins og þannig stýra viðbótarálagi frá 

álagstoppum. Áætlaður líftími snjallmæla er talinn á bilinu 5 til 7 ár, líftími þeirra 

hefðbundnu er umtalsvert meiri eða frá 20 til 30 ár. Mikill kostnaður fylgir því reglulegri 

endurnýjun og viðhaldi þessara nýju mæla (Bimenyimana og Norense Osarumwense 

Asemota 2018). 

6.1.1 Fjárfestingar í raforkukerfinu 

Landsnet áætlar að kostnaður við styrkingu flutningskerfisins til höfuðborgarsvæðisins 

á næstu 10 árum liggi á bilinu 1.200 – 1.400 miljón kr. Þörfin fyrir þessa styrkingu er að 

mestu tilkomin vegna vaxandi eftirspurnar eftir raforku á höfuðborgarsvæðinu t.a.m. 

vegna rafbílavæðingar (Gnýr Guðmundsson, verkefnastjóri áætlana, tölvupóstur 5. apríl 

2019). Engar frekari upplýsingar fengust um fjárfestingu til uppbyggingar 

flutningskerfisins utan höfuðborgarsvæðisins. 
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Snjallmælar gera dreifiveitum kleift að fylgjast náið með raforkunotkun í rauntíma. Þeir 

geta sent frá sér upplýsingar mjög reglulega. Vöktun á spennugæðum og flöskuhálsum 

verður mun auðveldari með tilkomu þessara mæla.  

Orkuveitan hefur tekið ákvörðun um að skipta út öllum mælum á dreifisvæði sínu fyrir 

snjallmæla. Meðaltalskostnaður við uppsetningu snjallmæla var 40.000 kr. í löndum 

Evrópusambandsins (Jakob S. Friðriksson, 2016). Á dreifisvæði Veitna eru u.þ.b. 160.000 

mælar í notkun (Veitur, 2017). Fjárfesting við uppsetningu snjallmæla á 

höfuðborgarsvæðinu yrði þá 6,4 milljarðar króna, nánar tiltekið: 

40.000𝑘𝑟 × 160.000 𝑚æ𝑙𝑎𝑟 = 6.400 𝑚𝑘𝑟 

Veitur Ohf. þjónusta um helming landsmanna. Gerum ráð fyrir því að þeir 160.000 mælar 

sem eru í notkun innan höfuðborgarsvæðisins endurspegli helming allra mæla í notkun á 

Íslandi. Uppsetning snjallmæla fyrir allt landið yrði þá 12,8 milljarðar króna, nánar tiltekið: 

40.000𝑘𝑟 × 360.000 𝑚æ𝑙𝑎𝑟 = 12.800 𝑚𝑘𝑟 

Fjárfestingar sem þessar þarf að taka tillit til við þjóðhagsútreikninga, enda tilkomnar 

vegna rafbílavæðingar. Áætla má að fjárfestingar af þessum toga séu umtalsvert meiri en 

kveðið er á um hér. Ítarlegri greining á raforkukerfinu er til þess fallin að varpa frekara 

ljósi á nauðsynlegar fjárfestingar við uppbyggingu innviða sem tilheyra rafbílum. 

6.2 Verðstýring 

Verðstýring (e. Real-time pricing) lýsir kerfi sem setur upp mismunandi orkuverð yfir 

sólarhringinn. Hægt er að setja upp verðstýringakerfi þar sem verð á raforku er fremur 

hátt þann tíma dags þegar álag er mikið til þess að jafna eftirspurn við dreifigetu á 

hverjum tíma (Borenstein, Jaske og Rosenfeld, 2002). Með þessum hætti er hægt að færa 

viðbótarálag rafbíla yfir á lágálags tíma og þannig lágmarka spennuföll og flöskuhálsa á 

háálags tíma. Verðferill fyrir dreifigjald veitufyrirtækja má lýsa með eftirfarandi jöfnu.10 

𝑃 = 𝐶𝑦(𝑦) + ℷ 

Þar sem P táknar dreifigjald á hverjum tíma, 𝐶𝑦(𝑦) táknar jaðarkostnað við dreifingu 

og ℷ táknar skuggavirði dreifigetu. Þar sem skuggavirði mælir virði þess að slaka á 

hliðarskilyrði um eina einingu (Sydsæter og Hammond, 2008). Með öðrum orðum má 

                                                        
10 Sjá hámörkunarvandamál rafdreifiveitu í viðauka 3. 
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túlka skuggavirði sem virði viðbótardreifigetu kerfisins. Hagkvæmasta dreifigjald 

veitufyrirtækja fylgir því ofangreindum verðferli. Sé dreifigeta ekki fullnýtt yrði verð jafnt 

jaðarkostnaði við dreifingu. Aftur á móti verði dreifigeta fullnýtt þá þyrfti raforkuverð að 

hækka sem nemur skuggavirði viðbótardreifigetu.   

6.3 Viðbótar forsendur og þjóðhagsreikningar 

Kostnaður sem fylgir uppbyggingu raforkukerfisins vegna tilkomu rafbíla þarf að taka 

tillit til í þjóðhagsútreikningum. Gert er ráð fyrir því að kostnaður við uppbyggingu 

flutningskerfisins vegna rafbílavæðingar falli jafnt á næstu 10 árum. Orkuveitan áætlar að 

hefja snjallvæðingu snemma ársins 2020 og framkvæmdum ljúki fimm árum síðar. Enn 

fremur er gert ráð fyrir því að kostnaður við að skipta út mælum falli jafnt yfir fimm ára 

tímabil. Tafla 18 sýnir núvirt kostnaðarflæði sem fylgir uppbyggingu raforkukerfisins. 

Tafla 19: Núvirt kostnaðarflæði fjárfestinga til raforkukerfisins í þúsundum króna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hærra raforkuverð á háálagstíma er til þess fallið að færa viðbótarorkunotkun yfir á 

lágálags tíma. Gert er ráð fyrir því að rafbílaeigendur hlaði nú rafbíla sína á þeim tíma og 

þjóðhagslegt raforkuverð sé óbreytt frá fyrri útreikningum. Íbúum fjölbýlishúsa er nánast 

skylt að kaupa snjallhleðslustöð, til einföldunar er hér gert ráð fyrir að allir rafbílaeigendur 

þurfi að kaupa hleðslustöð af þessu tagi.  

ÁR SNJALLMÆLAR 
FLUTNINGS 

KERFIÐ 

1 2.133.333 kr 133.333 kr 

2 2.031.746 kr 126.984 kr 

3 1.934.996 kr 120.937 kr 

4 1.842.854 kr 115.178 kr 

5 1.755.099 kr 109.694 kr 

6 - kr 104.470 kr 

7 - kr 99.495 kr 

8 - kr 94.758 kr 

9 - kr 90.245 kr 

10 - kr 85.948 kr 

SAMTALS 
NÚVIRT 

9.698.028 kr 1.081.043 kr 

NÚVIRTUR 
KOSTNAÐUR 
Á HVERN BÍL 

25,4 kr 2,8 kr 
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Markaðsverð snjallhleðslustöðva er frá 149.990 – 249.990 kr m/vsk. Virðisaukaskattur 

var dreginn frá markaðsverði og meðaltal milli þessara tveggja látið endurspegla 

þjóðhagslegt innkaupsverð þeirra. 

Tafla 20: Þjóðhagslegt innkaupsverð snjallhleðslustöðva 

 

 

 

Að öðru leyti eru forsendur óbreyttar frá þeim sem notaðar voru í fyrri 

þjóðhagsreikningum. 

Tafla 21: Núvirtur heildarkostnaður miðað við 7 ára nýtingartíma rafbíls 

KOSTNAÐARLIÐIR SUZUKI BALENO NISSAN PULSAR NISSAN LEAF 

INNKAUPSVERÐ 1.977.881 kr 2.308.676 kr 4.490.000 kr 

VIÐHALDSKOSTNAÐUR 902.964 kr 902.964 kr 632.074 kr 

ELDSNEYTISKOSTNAÐUR 534.176 kr 578.690 kr - kr 

RAFORKUKOSTNAÐUR - kr - kr 283.856 kr 

UPPBYGGING RAFORKUKERFISINS - kr - kr 28.202 kr 

HLEÐSLUSTÖÐ - kr - kr 161.282 kr 

HRAKVIRÐI (414.792 kr) (484.164 kr) - kr 

HEILDARKOSTNAÐUR 3.000.229 kr 3.306.166 kr 5.595.415 kr 

NÚVIRTUR ÁBATI 2.595.187 kr 2.289.250 kr  

 

 

 

 

 

 

 

 

SNJALLHLEÐSLUSTÖÐ VERÐ 

MARKAÐSVERÐ 149.990 - 249.990 KR.M/VSK 

INNKAUPSVERÐ 120.960 - 201.605 KR.ÁN/VSK 

VIÐMIÐ 161.282 KR 
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Tafla 22: Núvirtur heildarkostnaður miðað við 14 ára nýtingartíma rafbíls. 

KOSTNAÐARLIÐIR SUZUKI BALENO NISSAN PULSAR NISSAN LEAF 

INNKAUPSVERÐ 1.977.881 kr 2.308.676 kr 4.490.000 kr 

VIÐHALDSKOSTNAÐUR 1.544.683 kr 1.544.683 kr 1.081.278 kr 

ELDSNEYTISKOSTNAÐUR 949.728 kr 1.028.872 kr - kr 

RAFORKUKOSTNAÐUR - kr - kr 485.588 kr 

UPPBYGGING RAFORKUKERFISINS - kr - kr 28.202 kr 

HLEÐSLUSTÖÐ - kr - kr 161.282 kr 

HRAKVIRÐI (79.898 kr) (101.537 kr) - kr 

HEILDARKOSTNAÐUR 4.392.394 kr 4.780.694 kr 6.246.350 kr 

NÚVIRTUR ÁBATI 1.853.957 kr 1.465.656 kr  

 

Tafla 21 sýnir  núvirtan ábata ef nýtingartími rafbíls er 7 ár og tafla 22 sýnir núvirtan 

ábata miðað við 14 ára líftíma. Þjóðhagsreikningar þessir eru framkvæmdir með sama 

hætti og þeir í kafla 4. Hér var til viðbótar tekið tillit til þjóðhagskostnaðar sem fylgir 

uppbyggingu raforkukerfisins og uppsetningu snjallhleðslustöðva. Sjá má að kostnaður 

vegna uppbyggingar raforkukerfisins hefur tiltölulega lítil áhrif á heildarkostnað rafbíla á 

meðan kostnaður sem fylgir hleðslustöð eykur hann umtalsvert. Núvirtur ábati bensínbíls 

m.v. 7 ára nýtingartíma er nú 7,9 - 9% hærri og núvirtur ábati bensínbíla m.v. 14 ára 

nýtingartíma er 11,4 – 14,9% hærri. Kostnaður sem fylgir uppbyggingu innviða er til þess 

fallinn að auka þjóðhagskostnað rafbíla og þar með óhagkvæmni þeirra.  
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Tafla 23: Heildarþjóðhagskostnaður við mismunandi stig rafbílavæðingar og nýtingartíma. 

ÞJÓÐHAGSKOSTNAÐUR VIÐ MISMUNANDI STIG RAFBÍLAVÆÐINGAR   

HLUTFALL RAFBÍLA AF 
HEILDARFLOTA 

10% 25% 40% 70% 100% 

FJÖLDI RAFBÍLA 38.221 95.551 152.882 267.544 382.205 

ÞJÓÐHAGS-
KOSTNAÐUR M.V. 7 

ÁRA ENDINGAR TÍMA 

87 - 99 
milljarðar 

króna 

219 - 248 
milljarðar 

króna 

350 - 397 
milljarðar 

króna 

612 - 694 
milljarðar 

króna 

875 - 992 
milljarðar 

króna 

ÞJÓÐHAGS-
KOSTNAÐUR M.V. 14 
ÁRA ENDINGAR TÍMA 

56 - 71 
milljarðar 

króna 

140 - 177 
milljarðar 

króna 

224 - 283 
milljarðar 

króna 

392 - 496 
milljarðar 

króna 

560 - 709 
milljarðar 

króna 

 

Tafla 23 sýnir svo heildarþjóðhagskostnað miðað við mismunandi stig rafbílavæðingar. 

Þegar tekið er tillit til uppbyggingar innviða má sjá að heildarþjóðhagskostnaður vegna 

rafbílavæðingar eykst umtalsvert. Gerum ráð fyrir því að fjöldi bíla haldist óbreyttur það 

sem eftir er. Ef nýtingartími rafbíla er 7 ár þá er þjóðhagskostnaður vegna rafvæðingar 

bílaflotans 875 - 992 milljarðar króna að sjö árum liðnum og þar á eftir sbr. fyrri 

þjóðhagsreikninga 803-919 milljarðar króna á hverjum sjö árum þar á eftir. Nánar tiltekið 

er árlegur kostnaður fyrstu sjö árin því 125 - 142 milljarðar króna og 115 -131 milljarðar 

króna á hverju ári þar á eftir. 

Þjóðhagskostnaður er umtalsvert lægri ef nýtingartími rafbíla er 14 ár. Að 14 árum 

liðnum samsvarar hann u.þ.b. 560 - 709 milljörðum króna og sbr. fyrri 

þjóðhagsútreikninga 448- 636 milljarðar króna á 14 ára fresti þar á eftir. Nánar tiltekið er 

árlegur kostnaður fyrstu 14 árin 40 - 51 milljarðar króna og 35 - 45 milljarðar króna á 

hverju ári þar á eftir. 
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7  Umræða 

Í öllum tilvikum sem voru skoðuð í þessari ritgerð, virtist rafbíll ávallt vera þjóðhagslega 

óhagkvæmur kostur. Þegar efnahagslegur hvati neytenda var skoðaður miðað við gildandi 

skattívilnanir reyndist niðurstaðan vera að efnahagslegur ávinningur neytenda væri til 

staðar. Hins vegar við niðurfellingu skattívilnunar reyndist rafbíllinn ekki hafa í för með 

sér ávinning út frá sjónarhorni neytenda og er því hagkvæmara fyrir þá að nota 

hefðbundna bensín- og díselbíla. Innkaupsverð þessara bíla sem hér voru til skoðunar 

virðist skipta miklu máli í kostnaðargreiningunni. Ástæðan fyrir því er iðulega sú að 

stofnkostnaður er ekki núvirtur, enda sú fjárhæð lögð fram strax, en kostnaður sem fellur 

yfir tíma er núvirtur með mismunandi vigtum. Hann hefur því hlutfallslega minni áhrif 

þegar líður á líftíma bílanna. Rekstrarkostnaður rafbíla er lægri en bensín- og díselbíla. Ef 

framleiðslukostnaður rafbíla lækkar talsvert á komandi árum gæti það verið hagkvæmt 

fyrir bæði neytendur og samfélag að rafvæða bílaflotann á Íslandi.   

Í þessari greiningu var ekki tekið tillit til kostnaðar vegna loflagsbreytinga,  einfaldlega 

vegna þess að raunverulegur loftlagskostnaður liggur ekki í augum uppi og afar erfitt er 

að meta hann. Verði loftlagskostnaður verulegur og hætta stafaði af hlýnun jarðar yrði 

það bensín- og díselbílum í óhag. Ef tekið er tillit til þess kostnaðar, hver sem hann kann 

að vera gæti falist efnahagslegur ávinningur af rafbílavæðingu bæði frá sjónarhorni 

samfélagsins og neytenda.  

Niðurstöður innviðagreiningar leiddu í ljós að raforkukerfið á Íslandi á undir högg að 

sækja verði rafbílavæðing að veruleika. Uppbygging raforkukerfisins er kostnaðarsöm og 

einungis var tekið tillit til grunnfjárfestinga sem fylgja rafbílavæðingu. Kostnaður sem 

fylgir rafbílvæðingu er tvímælalaust hærri en kveðið var á um hér. Markmið raforkulaga 

er að stuðla að þjóðhagslega hagkvæmu raforkukerfi, í því skyni skal tryggja öryggi 

raforkukerfisins og hagsmuni neytenda og stuðla að skilvirkni og hagkvæmni í flutningi og 

dreifingu á raforku. Samkvæmt þessu skulu rekstrartruflanir vera í algjöru lágmarki og 

notendum tryggð raforka sama hvað á dynur. Innleiðing rafbíla leiðir til aukins spennufalls 

og flöskuhálsa á dreifikerfum. Vandamálum sem þessum þarf að leita úrlausna við með 

það að leiðarljósi að tryggja afhendingaröryggi og gæði raforku. Enn frekar má nefna að 
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yfir sumartímann er fólk almennt á ferðalagi t.a.m. yfir verslunarmannahelgi. Dreifikerfi 

utan höfuðborgarsvæðisins og flutningsleiðir til vinsælla viðkomustaða á landsbyggðinni 

þurfa að vera í stakk búin til að taka á móti miklum fjölda rafbíla samtímis. Af þessum 

sökum er afar mikilvægt að greina veikleika raforkukerfisins í heild á Íslandi þar sem 

rafbílar munu ekki einungis finnast innan höfuðborgarsvæðisins heldur um allt land. 

Dreifikerfi utan höfuðborgarsvæðisins og flutningslínur sem þangað liggja, þurfa að sjá til 

þess að afhendingaröryggi og gæði raforku sé nægjanlegt samkvæmt raforkulögum. 

Markmið stjórnvalda í loftlagsmálum eru skýr, stefnt er að kolefnahlutleysi árið 2040. 

Gróðurhúsalofttegundir í andrúmslofti koma að einhverju leyti frá vegasamgöngum. 

Rafbílavæðing dregur úr bruna jarðefnaeldsneytis og færir Ísland þar með nær 

markmiðum sínum. Rafbílavæðingu fylgir hins vegar mikill þjóðhagskostnaður, miðað við 

forsendur þjóðhagsreikninga er hann frá 35 - 142 milljarðar króna á hverju ári eftir 

tilfellum. Markmið stjórnvalda virðast af þessu ekki vera á rökum reist miðað við þann 

gríðarlega þjóðhagskostnað sem mótvægisaðgerð líkt og rafbílavæðing hefur í för með 

sér. Sérstaklega í ljósi þess að það er með öllu óvíst hvort sá ábati sem hlýst af 

mótvægisaðgerðum sé meiri en kostnaðurinn sem fylgir þeim. Útreikningar benda til þess 

að rafbílavæðing þurfi að skila a.m.k. 35 - 142 milljörðum króna árlega í hreinan ábata svo 

bann við nýskráningu bensín- og díselbíla geti talist þjóðhagslega hagkvæm 

mótvægisaðgerð. 
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Viðauki 1 – Kostnaðarflæði 

Tafla 24: Kostnaðarflæði bensín- og rafbíla miðað við markaðsverð. 

ÁR 
VIÐHALDS 

KOSTNAÐUR 
BENSÍNBÍLS 

VIÐHALDS 
KOSTNAÐUR 

RAFBÍLS 

ELDSNEYTIS 
KOSTNAÐUR NISSAN 

PULSAR 

ELDSNEYTIS 
KOSTNAÐUR SUZUKI 

BALENO 

RAFORKU 
KOSTNAÐUR 

1 193.500 kr 135.450 kr 216.989 kr 200.297 kr 60.829 kr 

2 193.500 kr 135.450 kr 219.810 kr 202.901 kr 60.829 kr 

3 193.500 kr 135.450 kr 222.667 kr 205.539 kr 60.829 kr 

4 193.500 kr 135.450 kr 225.562 kr 208.211 kr 60.829 kr 

5 193.500 kr 135.450 kr 228.494 kr 210.918 kr 60.829 kr 

6 193.500 kr 135.450 kr 231.465 kr 213.660 kr 60.829 kr 

7 193.500 kr 135.450 kr 234.474 kr 216.437 kr 60.829 kr 

8 193.500 kr 135.450 kr 237.522 kr 219.251 kr 60.829 kr 

9 193.500 kr 135.450 kr 240.610 kr 222.101 kr 60.829 kr 

10 193.500 kr 135.450 kr 243.738 kr 224.988 kr 60.829 kr 

11 193.500 kr 135.450 kr 246.906 kr 227.913 kr 60.829 kr 

12 193.500 kr 135.450 kr 250.116 kr 230.876 kr 60.829 kr 

13 193.500 kr 135.450 kr 253.367 kr 233.878 kr 60.829 kr 

14 193.500 kr 135.450 kr 256.661 kr 236.918 kr 60.829 kr 

Tafla 25: Núvirt kostnaðarflæði bensín- og díselbíla miðað við markaðsverð. 

 

 

ÁR 
VIÐHALDS KOSTNAÐUR 

BENSÍNBÍLS 

VIÐHALDS 
KOSTNAÐUR 

RAFBÍLS 

ELDSNEYTIS 
KOSTNAÐUR 

NISSAN 
PULSAR 

ELDSNEYTIS 
KOSTNAÐUR 

SUZUKI 
BALENO 

RAFORKU 
KOSTNAÐUR 

1 184.286 kr 129.000 kr 206.656 kr 190.759 kr 57.933 kr 

2 175.510 kr 122.857 kr 199.374 kr 184.037 kr 55.174 kr 

3 167.153 kr 117.007 kr 192.348 kr 177.552 kr 52.547 kr 

4 159.193 kr 111.435 kr 185.570 kr 171.296 kr 50.045 kr 

5 151.612 kr 106.129 kr 179.031 kr 165.260 kr 47.661 kr 

6 144.393 kr 101.075 kr 172.722 kr 159.436 kr 45.392 kr 

7 137.517 kr 96.262 kr 166.636 kr 153.818 kr 43.230 kr 

8 130.968 kr 91.678 kr 160.764 kr 148.398 kr 41.172 kr 

9 124.732 kr 87.312 kr 155.099 kr 143.168 kr 39.211 kr 

10 118.792 kr 83.155 kr 149.634 kr 138.123 kr 37.344 kr 

11 113.135 kr 79.195 kr 144.361 kr 133.256 kr 35.566 kr 

12 107.748 kr 75.424 kr 139.274 kr 128.561 kr 33.872 kr 

13 102.617 kr 71.832 kr 134.366 kr 124.030 kr 32.259 kr 

14 97.731 kr 68.411 kr 129.631 kr 119.660 kr 30.723 kr 

SAMTALS NÚVIRT 
TIL 7 ÁRA 

1.119.663 kr 783.764 kr 
1.302.338 

kr 
1.202.158 

kr 
351.982 

kr 

SAMTALS NÚVIRT 
TIL 14 ÁRA 

1.915.387 kr 
1.340.771 

kr 
2.315.468 

kr 
2.137.355 

kr 
602.129 

kr 
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Viðauki 2 – Sólarhringsferlar raforkunotkunar 
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Mynd 14: Sólarhringsferlar raforkunotkunar við mismunandi stig rafbílavæðingar á dreifisvæði Veitna 
m.v. jafna álagsdreifingu yfir sólarhringinn. 
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Viðauki 3 – hámörkunarvandamál rafdreifiveitu 

Íhugum nú þéttbýlt svæði líkt og borg eða bæ til dæmis. Látum eftirspurn eftir raforku 

á hverjum tíma á þessu tiltekna svæði vera gefið með andhverfa eftirspurnarferlinum 

𝑃 = 𝐷(𝑦, 𝑡) 

Þar sem P merkir verð og y sem raforkunotkun á tíma t. Gerum ráð fyrir að  

𝐷(0, 𝑡) > 0 og að fallið 𝐷(𝑦, 𝑡) er tví diffranlegt og samfellt   

𝐷𝑦(𝑦, 𝑡) < 0 

Til þess að lýsa hinu hefðbundna íslenska heimili ímyndum okkur að svæðið sem um 

ræðið sé höfuðborgarsvæðið þar sem Veitur sjá um raforkuflutning. Húsin sem nota 

raforku eru nú þegar tengd raforkudreifikerfinu gegnum heimataugar.  

Þjóðhagslegan heildar ábata á hverjum tíma má skrifa sem mismuninn milli þjóðhagslegs 

ábata og kostnaðar: 𝑁𝐵(𝑡) = 𝐵(𝑡) − 𝐶(𝑡). Vandamál raforkudreifi aðilans er því að velja 

flutning raforku sem hámarkar núvirði þjóðarábata:  

𝑉 =  ∫ 𝑁𝐵(𝑡) ∗ exp(−𝑟𝑡) 𝑑𝑡
∞

0

 

þar sem r táknar ávöxtunarkröfu samfélagsins.  

Hámörkun þjóðhagslegs ábata af raforkuflutningi er þar af leiðir jafngildur því að lágmarka 

kostnað af því að mæta eftirspurn eftir raforku á hverjum tíma.  

Látum kostnað við raforkuflutning innan dreifikerfisins vera táknaðan sem  

𝐶(𝑦), 𝐶𝑦 > 0 

þetta kostnaðar fall táknar heildarkostnað þess að dreifa raforku á hverjum tíma að 

undanskilinum fjárfestinga kostnaði og kostnaði þess að bæta afköst dreifikerfisins. 

Raforkuflutningur veltur á tveimur stærðum, annarsvegar flutningsgetu kerfisins táknað 

sem Q og  hins vegar magni raforku sem notuð er á kerfinu.  

𝑄 ≥ 𝑦 ≥ 0 

Áætla má að fjárfestingar til þess að auka flutningsgetu innan raforkudreifikerfisins koma 

í stórum einingum.  Þar sem 𝑄′ = 𝐼. 

Setjum upp einfalt hámörkunar vandamál fyrir raforkuflutning:  

𝑀𝑎𝑥 𝑉 = ∫ [∫ 𝐷(𝑦, 𝑡)𝑑𝑦 − 𝐶(𝑦) − 𝑠 ∗ 𝑖]] ∗ exp (−𝑟𝑡)𝑑𝑡
𝑦

0

∞

0
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𝑚. 𝑡. 𝑡  

𝑄 ≥ 𝑦 ≥ 0 

 𝑄′ = 𝐼 

Þar sem 𝐷(𝑦, 𝑡) táknar eftirspurn eftir raforku á hverjum tíma t, 𝐶(𝑦) táknar kostnað 

raforkuflutnings, 𝑠 ∗ 𝑖, 𝑠 táknar einingaverð fjárfestingarinnar og 𝑖 táknar fjárfestinguna. 

Viðeigandi Hamilton fall fyrir hámörkunarvandamálið er því: 

𝐻 = ∫ 𝐷(𝑦, 𝑡)𝑑𝑦 − 𝐶(𝑦) − 𝑠 ∗ 𝑖 + ℷ(𝑄 − 𝑦) + 𝜌 ∗ 𝐼
𝑦

0

 

Nauðsynleg skilyrði eru því: 

𝐻𝑦 = 𝐷(𝑦, 𝑡) − 𝐶𝑦 − ℷ = 0 

𝐻𝑖 = −𝑠 + 𝜌 = 0 

−𝐻𝑄 = �̇� − 𝑟 ∗ 𝜌 = ℷ 

Við skoðun á nauðsynlegum skilyrðum, má sjá þjóðhagslega hagkvæmasta verðferill 

dreifigjalds. 

𝑃 = 𝐷(𝑦, 𝑡) = 𝐶𝑦(𝑦) + ℷ 

Það má því sjá að þjóðhagslega hagkvæmasta verð er jafn þjóðhagslegum 

jaðarkostnaði þess að flytja rafmagnið að viðbættu ℷ, skuggavirði afkastagetu kerfisins. Sé 

flutningsgeta dreifikerfisins ekki fullnýtt er skuggavirði aukinnar afkastagetu er jöfn núlli.  

Af því leiðir ef afkastagetan er ekki fullnýtt er hagkvæmasta verð raforkunnar 𝑃 = 𝐶𝑦(𝑦).
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