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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er rafmagnsbíllinn, hversu fýsilegur kostur það er fyrir ríkið 

og almenning að hefja innleiðingu á honum og hvaða hindranir kunna að vera í vegi fyrir því 

að hanni nái útbreiðslu hér á landi. Gerð var könnun á viðhorfi fólks til rafmagnsbílsins og 

hvað það er, sem kann að ráða ákvörðunum um kaup. Skoðaðir voru hvatar, sem yfirvöld í 

öðrum löndum nota þess til að ýta undir kaup á rafmagnsbílum, og íhugað, hvort yfirvöld hér 

á landi eigi að leggja enn frekari áherslu á að hraða innleiðingu rafmagnsbílsins með það fyrir 

augum að draga úr mengun og ýta undir jákvæðan vöruskiptajöfnuð. 

Helstu niðurstöður eru að rafmagnsbílar eru of dýrir í dag og helgast það fyrst og fremst af 

því, að verð liþíumrafhlöðunnar er enn of hátt til þess að rafmagnsbíllinn geti talist raunhæfur 

valkostur fyrir almenning. Sú þróun, sem kemur fram í spám sérfræðinga um verðþróun á 

liþíumrafhlöðunni, gefur tilefni til bjartsýni. Metanbíllinn og tengiltvinnbíll eru þeir bílar, 

sem munu brúa bilið þar til rafhlöðuframleiðendur koma fram með rafhlöðu, sem er á lægra 

verði og með ásættanlegri geymslugetu.   
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1 Inngangur 

Áhugi almennings á  rafmagnsbílnum hefur verið vaxtandi á undanförnum árum og má fyrst 

og fremst rekja þennan aukna áhuga til efnahagslegra og umhverfislegra þátta.  

Margt kann að skýra þennan aukna áhuga á rafmagnsbílnum og hefur ein þeirra skýringa  

fengið aukinn meðbyr að undanförnu, en það er vaxandi áhyggjur manna af hlýnun jarðar, en 

hlýnunina er talið að rekja megi að hluta til aukinna gróðurhúsaáhrifa í formi 

koldíoxíðsmengunar (CO2) frá bílum. Rannsóknir benda til að umhverfinu stafi 

alvarlegt hætta af loftslagsbreytingum  á heimsvísu sem krefjast tafarlausra aðgerða (Stern, 

2006a) . Mat á efnahagslegum kostnaði og áhættu af áhrifum loftslagsbreytinga hefur leitt í 

ljós að kostir þess að grípa snemma  til aðgerða vegur mun þyngra en aðgerðarleysi (Stern, 

2006b) . 

Þó svo rekja megi sögu rafmagnsbílsins aftur til 1832,  þá hefur þeim, sem staðið hafa að 

framleiðslu á rafmagnsbílum, ekki tekist að koma fram með raunhæfan kost, sem keppt getur 

við bensín- og dísilbíla á hinum almenna bílamarkaði. Rafmagnsbíllinn hefur notið aukinnar 

athygli undanfarin ár, bæði meðal almennings sem og yfirvalda, en fyrirvarar eru settir við 

rafmagnsbílinn, þegar skoðaðir eru hagrænir hvatar við  innleiðingu rafmagnsbíla. Helstu 

fyrirvarar eru settir við þróun á liþíumrafhlöðunni og uppbyggingu hleðslunets, sem talið er 

að séu grunnforsendur þess, að rafmagnsbíllinn nái almennri útbreiðslu (Becker, 2009).  

Rekja má þann aukna áhuga, sem orðið hefur á rafmagnsbílnum á undanförnum misserum 

meðal annars til þess, að Nissan Leaf var valinn bíll ársins í Evrópu 2011, en það er í fyrsta 

skipti sem rafmagnsbíll hreppir þann titil. Einnig var Chevrolet Volt valinn bíll ársins 2011 í 

Bandaríkjunum, en það er í fyrsta skiptið, sem tengiltvinnbíll (e. Plug-in Hybrid Electric 

Vehicles, sjá viðauka D) er valinn bíll ársins þar í landi. 

Kveikjan af þessum skrifum má meðal annars rekja til þess, að Íslendingar hafa staðið sig vel 

við að nýta endurnýjanlega orkugjafa, með virkjun vatnsfalla og nýtingu jarðvarma, og styðja 

þannig við sjálfbæran orkubúskap. Þessi þróun hefur vakið athygli annarra þjóða en minna 

hefur farið fyrir þeirri staðreynd, að við notum aðeins innan við 1% af endurnýjanlegri orku í 

samgöngum hér á landi á meðan hlutfall endurnýjanlegrar orku í samgöngum innan ESB var 

5,1% árið 2010 (Stuart, 2011a). Ísland virðist því standa talsvert að baki ESB í þessum 

efnum. Með innleiðingu rafmagnsbílsins má hækka þetta hlutfall, þar sem raforka á Íslandi er 

nær öll framleidd á endurnýjanlegan og um leið sjálfbæran hátt. Sem dæmi um 

rafmagnsbílamarkaðinn á Íslandi í dag, þá eru aðeins skráðir 14 rafmagnsbílar á landinu öllu.  
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Reynt var í þessum skrifum að varpa ljósi á stöðu rafmagnsbílsins hér á landi í víðu 

samhengi. Meðal annars var farið yfir þróun á orkugjöfum bíla á Íslandi ásamt innflutningi á 

eldsneyti til landsins í magni og upphæðum og þau áhrif sem breytingar á innflutningi á 

eldsneyti hefðu á vöruskiptajöfnuð á Íslandi. Greind var þróun á skattlagningu ríkisins af 

hverjum bensínlítra, innkaupsverði olíufélaga, álagningu þeirra og með hvaða hætti yfirvöld 

og olíufélög hafa brugðist við sveiflum á markaði. Með þessari greiningu var reynt að draga 

fram hvort ríkið bregst við breytingum á olíuverði og álagningu olíufélaga með breytingum á 

eldsneytissköttum. Einnig var gerð tilraun til að áætla þróun á heildartekjum ríkisins af 

bensínsölu, þó að nákvæmar opinberar upplýsingar liggi ekki fyrir. Farið var yfir þær 

tæknilegu hindranir, sem staðið hafa í vegi fyrir innkomu rafmagnsbílsins á almennum 

bílamarkaði fram til þessa og fjöldaframleiðslu á honum. 

Rannsóknarspurningin, sem höfundar leita svara við í þessari ritgerð, er „Hvað getur hið 

opinbera gert til að gera kaup á rafmagnsbíl að raunhæfum valkosti fyrir almenning?“.   

Við heimildaöflun var skoðað mikið magn pistla, greina, skýrslna og ritgerða um efnið og 

vefsíður hinna ýmsu fyrirtækja og stofnana.  Einnig funduðu höfundar með starfsmönnum  

fyrirtækja,  hagsmunaaðilum  og aðilum, sem hafa verið með rafmagnsbíla til prófunar 

hérlendis undanfarin misseri.  

Gerð var könnun meðal almennings þar sem áhugi fólks á að fá sér rafmagnsbíl var kannaður 

og hinir ýmsu þættir, sem kynnu að hafa áhrif á ákvörðun um kaup, voru skoðaðir. Einnig var 

afstaða almennings til annarra vistvænna fólksbíla kannaður. Kannaðar voru jákvæðar og 

neikvæðar skoðanir fólks á rafmagnsbílnum og hvort þær skoðanir,  ásamt vegalengd aksturs, 

hefðu áhrif á ákvörðun um kaup.  

Kannað var, hvort almenningur gerði sér almennt grein fyrir árlegum rekstrarkostnaði á 

fólksbíl, sem gengur fyrir bensíni, og einnig kannaður meðalakstur almennings og hann 

borinn saman við akstursdrægni rafmagnsbíla og athugað, hvort þeir almennt uppfylli þarfir 

fólks.  

Kannað var með hvaða hætti aðrar þjóðir hafa reynt að opna leið rafmagnsbílsins að sínum 

mörkuðum. Tilraun var gerð til að leggja mat á kostnað við rekstur bíla, sem ganga fyrir 

ólíkum orkugjöfum, og með því reynt að varpa ljósi á þá stöðu, sem rafmagnsbíllinn hefur út 

frá rekstrarlegum forsendum hins almenna notanda.  
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2 Neikvæð ytri áhrif mengunar – hvernig bregðast yfirvöld við 

hinum hagræna vanda? 
 

2.1.1 Markaðsbrestir - Kostnaður þjóðfélagsins vegna mengunar fólksbíla 

Markaðsbrestum hefur verið lýst sem fyrirbæri þegar markaðurinn stuðlar ekki að sjálfbærni 

og æskilegum áhrifum eða kemur ekki í veg fyrir óæskileg áhrif á þjóðfélagið í heild (Bator, 

1958). 

Eins og kemur fram í umfjöllun hér að neðan þá er kostnaður vegna mengunar frá bílum ekki 

borinn af eiganda bílsins að öllu leyti, heldur samfélaginu og því er forsvaranlegt að ríkið 

leggi fram efnahagslega hvata til að losna við þennan kostnað vegna mengunar. 

Þrátt fyrir að „ósýnileg hönd“ markaðarins eigi að stuðla að því að markaðir nýti auðlindir á 

hagkvæman hátt þá geta markaðsbrestir einnig átt sér stað. Ein tegund markaðsbresta er 

neikvæður ytri kostnaður þar sem að hagsmunir þjóðfélagsins ná lengra en það sem snýr að 

velferð kaupanda og seljanda sem standa að tilteknum viðskiptum. Hagsmunirnir ná einnig til 

þriðja aðila sem verður óbeint fyrir neikvæðum áhrifum.  Ef  kaupendur og seljendur komast 

upp með að hunsa þennan neikvæða ytri kostnað þegar kemur að því að ákveða jafnvægi 

milli framboðs og eftirspurnar þá er sá jafnvægispunktur ekki skilvirkur fyrir þjóðfélagið í 

heild eins og kemur fram í eftirfarandi umfjöllun. 

Koldíoxíðmengun (CO2) frá bílum og mengun frá álverum eru dæmi um neikvæð ytri áhrif 

(Mankiw og Taylor, 2008a). Þetta hefur áhrif á skilvirkni markaða vegna þess að kostnaður 

samfélagsins vegna mengunar frá álverum er meiri en sá kostnaður sem fyrirtæki þurfa að 

greiða í formi mengunarskatts (Mankiw og Taylor, 2008b) og það sama má segja um 

koldíoxíðmengun frá bílum þar sem leiða má að því líkur að kostnaður samfélagsins sé meiri 

en sá kostnaður sem ökumaður þarf að greiða í formi bensínskatts. 

Stjórnvöld reyna að leysa þetta vandamál með því að innleiða mengunarstaðla fyrir bíla og 

skattleggja bensín til að reyna að minnka bílaumferð fólks. 

Helstu ástæður þess að bensín er ein skattlagðasta vara í hagkerfi Evrópuríkja eru af þrennum 

toga: 

Umferðarstíflur: Skattur á bensín heldur umferðarstíflum í lágmarki og hvetur fólk til þess 

að nota almenningssamgöngur, fjölmenna í bíla og búa nær vinnu. 

Slys: Í hvert sinn sem einstaklingur kaupir sér stóra fjórhjóladrifna bifreið þá gerir hann líf 

sitt öruggara í umferðinni en á sama tíma lætur hann samborgara sína í aukna hættu. 
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Mengun: Bruni á jarðeldsneyti er almennt talinn helsta ástæða gróðurhúsaáhrifa (Mankiw og 

Taylor, 2008c).  

Á myndinni hér að neðan má sjá að kostnaður þjóðfélagsins (rauða línan) er fyrir ofan 

framboðslínu (bláa línan) vegna þess að hún tekur með í reikninginn neikvæðan ytri kostnað 

mengunar sem lendir á þjóðfélaginu við að fólk noti bensín á bifreiðar sínar. Bilið á milli 

þessara lína endurspeglar kostnaðinn við þessa mengun. 

Hagstæðasta magn af bensíni fyrir þjóðfélagið í heild, QHagstæðast, er skurðpunktur þar sem blá 

lína eftirspurnar sker rauða línu þjóðfélagslegs kostnaðar. Ef notað er minna af bensíni þá er 

virði bensíns fyrir einkaaðila (hæð á bláu línu eftirspurnar) meira en þjóðfélagslegur 

kostnaður (hæð á rauðu línu kostnaðar þjóðfélagsins). Ekki er ráðlegt að nota meira af bensíni 

þar sem að þjóðfélagslegur kostnaður er þá hærri en virði bensíns fyrir einkaaðila. 

QMarkaður er meira magn af bensíni en QHagstæðast. Ástæða fyrir þessari óskilvirkni markaðarins 

er að QMarkaður endurspeglar aðeins kostnað einkaaðila við kaup á bensíni og einkaaðili fær 

bensínið á lægra verði en það sem það kostar þjóðfélagið í heild þar sem að blá lína 

eftirspurnar liggur fyrir neðan rauðu línu þjóðfélagslegs kostnaðar. 

Kostnaður vegna mengunar er því ekki borinn af eiganda bílsins að öllu leyti, heldur 

samfélaginu og því er forsvaranlegt að ríkið leggi fram efnahagslega hvata til að losna við 

þennan kostnað vegna mengunar.

 

Mynd 1 - Mengun vegna bensínnotkunar bíla og þjóðhagsleg hagkvæmni. 
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2.1.2 Adam Smith og hin „ósýnilega hönd“ markaðarins 

Í bókinni „The Wealth of Nations“ eftir Adam Smith, sem kom út árið 1776 komu fram 

kenningar sem mörkuðu þáttaskil í sögu hagfræðinnar. Þar kom fram að ástæða þess að 

frjálsir markaðir virki betur en miðstýrðir sé sú að það er ekki hægt að treysta góðvild 

annarra, það sé ekki vegna góðvildar að bakarinn baki brauð fyrir þig heldur vegna eigin 

hagsmuna hans. Sérhver einstaklingur hefur hvorki í hyggju né veit hversu mikið hann stuðlar 

að almannahagsmunum. Einstaklingurinn hugsar einungis um eigin ábata en er á sama tíma 

leiddur áfram af „ósýnilegri hönd“ til að stuðla að aukinni almennri efnahagslegri velferð sem 

var ekki partur af upphaflegum ásetningi hans. Með því að fylgja eigin hagsmunum stuðlar 

hann oftar að almennri efnahagslegri velferð en þegar hann raunverulega ætlar sér það. Aðilar 

á markaði eru því hvattir áfram af eigin hagsmunum og „ósýnileg hönd“ markaðarins gerir 

það að verkum að samtímis leiði þetta af sér almenna efnahagslega velferð.  

Kenningar Adams Smiths hafa að einhverju leyti staðist tímans tönn, en 

nútímahagfræðikenningar hafa sýnt fram á að hún er hvorki algild né nægjanleg skýring á 

athöfnum mannsins í efnahagslegu tilliti eins og eftirfarandi umfjöllun vitnar til um.   

 

2.1.3  Áhrif mengunar á hagvöxt 

Í skýrslunni „The Economics of Climate Change“, ritstýrð af hagfræðingnum Nicholas Stern 

sem var unnin fyrir bresk stjórnvöld og kom út árið 2006, var fjallað um áhrif hlýnunar 

jarðar, oft nefnd gróðurhúsaáhrif, á hagkerfi heimsins. Niðurstöður skýrslunnar sýna að 

það er enn tími til að forðast verstu afleiðingar loftslagsbreytinga ef brugðist er ákveðið og 

skjótt við.  

Rannsóknir benda til að umhverfinu stafi alvarlegt hætta af loftslagsbreytingum  á heimsvísu 

sem krefjist tafarlausra aðgerða (Stern, 2006c) . Mat á efnahagslegum kostnaði og áhættu af 

áhrifum loftslagsbreytinga hefur leitt í ljós að kostir þess að grípa snemma  til aðgerða vegur 

mun þyngra en aðgerðarleysi (Stern, 2006d) . 

Ef þróun loftslagsbreytinga verður óbreytt er talið að það muni hafa áhrif á lífskjör fólks um 

allan heim, heilsu þess og umhverfi ásamt aðgengi að vatni og mat. Hundruð milljóna 

fólks gætu svelt, orðið fyrir vatnsskorti  og flóðum eftir því sem jörðin hlýnar. 

Niðurstöður skýrslunnar benda til þess að ef heildarkostnaður og áhætta af völdum 

loftslagsbreytinga muni jafngilda því að tapa að minnsta kosti 5% af landsframleiðslu 

(GPD) ríkja heims á hverju ári nú og til frambúðar, ef ekki verður brugðist við (Stern, 2006e) 

c. Ef tekið er tillit til svartsýnari spáa varðandi aukna áhættu og afleiðingar 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Stern
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loftslagsbreytinga getur mat á tjóni aukist í 20% af landsframleiðslu ríkja heims eða meira 

(Stern, 2006f). Aftur á móti er hægt að takmarka kostnað við aðgerðir til að draga 

úr losun gróðurhúsalofttegunda og koma í veg fyrir verstu áhrif loftslagsbreytinga, 

við um 1% af af landsframleiðslu (GPD) ríkja heims (Stern, 2006g). 

Sú fjárfesting, sem mun eiga sér stað á næstu 10-20 árum, mun hafa djúpstæð áhrif 

á loftslag á seinni hluta þessarar aldar og þeirrar næstu (Stern, 2006h). 

Aðgerðir okkar nú og á næstu áratugum gætu skapað hættu á meiriháttar röskun á efnahag og 

lífsskilyrðum fólks á mælikvarða á borð við fyrri og síðari heimsstyrjaldir og 

efnahagskreppuna miklu á fyrri hluta 20. aldar og þá yrði erfitt eða ómögulegt að snúa við 

þessum breytingum. Það er því brýn nauðsyn á öflugum og tafarlausum aðgerðum hjá 

þjóðum heimsins. Lausnin verður að byggjast á sameiginlegri sýn á langtímamarkmiðum og 

samkomulagi um samræmdar aðgerðir á næsta áratug sem verður að byggja á gagnkvæmum 

aðferðum á innlendum og alþjóðlegum vettvangi. 

 

2.1.4 Uppruni gróðurhúsalofttegunda 

 

Mynd 2 – Uppruni gróðurhúsalofttegunda árið 2005 (World Resources Institute, 2009a). 

 

Ef skoðuð er heildarlosun gróðurhúsalofttegunda í heiminum þá má sjá að árið 2005 var 

koldíoxíð (CO2) 77% gróðurhúsalofttegunda. 14% koldíoxíðs kom frá samgöngum og 11% 

frá bifreiðum. 15% koldíoxíðs kom frá iðnaði (World Resources Institute, 2009b). 
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Mynd 3 – Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda eftir ríkjum á árunum 1900-1999 (World Resources 

Institute, 2009a). 

 

Á árunum 1900-1999 átti söguleg heildarlosun gróðurhúsalofttegunda sér stað að mestu leyti 

í þróuðum ríkjum í Bandaríkjunum og Evrópu en minna í þróunarríkjum (World Resources 

Institute, 2009b).  

 

 

Mynd 4 – Samanburður á losun gróðurhúsalofttegunda á árunum 2000 og 2005 (World Resources 

Institute, 2009a). 

 

Á árunum 2000-2005 jókst losun gróðurhúsalofttegunda um 12,7% eða um 2,4% að meðaltali 

á hverju ári (World Resources Institute, 2009b). 

Stofnunin World Resources Institute flokkaði gróðurhúsalofttegundir eftir fjórum 

atvinnuvegum, rafmagn og hiti, samgöngur, iðnaður og byggingar, á árunum 2000-2005. 

Meirihluti losunar vegna rafmagns og hita ásamt iðnaði kemur frá þróunarríkjum á meðan 

meirihluti losunar vegna samgangna og bygginga kemur frá þróuðum ríkjum (World 

Resources Institute, 2009c). 
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Mynd 5 - Heildarlosun koldíoxíðs (CO2) í tonnum (U.S. Energy Information Administration, e.d.a). 

 

Árið 2006 var Bandaríkin sú þjóð, sem losaði mest af koldíoxíði (CO2), en árið 2007 náði 

Kína yfirhöndinni og hefur haldið fyrsta sætinu síðan sem sú þjóð sem losar mest af 

koldíoxíði. Í þessari ritgerð verður ekki kafað djúpt ofan í ástæður þess af hverju Kína og 

Bandaríkin losa svo mikið af koldíoxíði út í andrúmsloftið eins og raun ber vitni en hluti 

ástæðunnar liggur í þeirri staðreynd að árið 2008 kom 47% raforkuframleiðslu Bandaríkjanna 

frá kolaverum (U.S. Energy Information Administration, 2011b) og árið 2008 kom 79% 

raforkuframleiðslu frá kolaverum í Kína (International Energy Agency, e.d.). Því er ljóst að 

Ísland hefur sérstöðu hvað varðar framleiðslu á rafmagni sem er framleitt á sjálfbæran hátt 

með virkjun gufu- og vatnsafls sem oft er nefnd græn orka. 

 

2.1.5 Orkumál og losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi  

Á Íslandi er raforka unnin með virkjunum vatnsfalla og með nýtingu jarðvarma sem 

endurnýjanleg orkuauðlind sem gerir þjóðinni kleift að stunda sjálfbæran orkubúskap. 

Sjálfbærni hefur verið skilgreind af Sameinuðu þjóðunum sem því „að mæta þörfum 

nútímans án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að mæta þörfum sínum“ (United 

Nations, 1987a).  
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 Mynd 6 – Losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi árið 2005 í CO2-ígildum (Umhverfisstofnun, e.d.a). 

 

Árið 2005 kom 23% koldíoxíðs (CO2) á Íslandi frá samgöngum (á móti 14% að meðaltali í 

heiminum) og 35% frá iðnaði (á móti 15% að meðaltali í heiminum) (Umhverfisstofnun, 

e.d.b). 

Ein skýring á háu hlutfalli koldíoxíð frá samgöngum á Íslandi getur verið mikið magn bíla á 

Íslandi þar sem Ísland er í 14.sæti yfir þjóðir með flesta bíla miðað við höfðatölu 

(NationMaster, e.d.). Að meðaltali eru 2,37 einstaklingar á heimili á Íslandi (Hagstofa 

Íslands, 2010). Mannfjöldi á Íslandi var 319.368 1. janúar 2011 (Hagstofa Íslands, e.d.a). 

Fjöldi fólksbíla í desember árið 2010 voru 204.736 fólksbílar (Umferðarstofa, e.d.a). 

Því má áætla að 0,64 bílar séu á hvern einstakling eða 1,52 bílar á hvert heimili.  

Önnur skýring fyrir háu hlutfalli koldíoxíðs frá samgöngum á Íslandi gæti verið hve lágt 

hlutfall af endurnýjanlegri orku er í samgöngum á Íslandi eða minna en 1% í lok árs 2010 

(Tillaga til þingsályktunar um orkuskipti í samgöngum nr. 640 /2010a) samanborið við 5,1% 

í lok árs 2010 innan ESB (Stuart, 2011b). 
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Mynd 7 – Vöruútflutningsverðmæti (FOB) frá Íslandi árið 2010 (Hagstofa Íslands, e.d.a). 

 

Ein skýring á háu hlutfalli koldíoxíðs frá iðnaði á Íslandi er fjöldi álvera þar sem ál er helsta 

útflutningsvara Íslendinga með 43% af heildarútflutningi sökum mikilla orkuauðlinda á 

Íslandi (Hagstofa Íslands, e.d.b). 

 

 

Mynd 8 - Raforkuvinnsla (GWh) á Íslandi árið 2009 (Orkustofnun, e.d.a). 

 

Á Íslandi er raforka unnin á sjálfbæran og endurnýjanlegan hátt þar sem 73% kemur frá 

virkjunum vatnsfalla og 27% frá jarðhita (Orkustofnun, e.d.b). 
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Mynd 9 - Raforkunotkun (GWh) á Íslandi árið 2009 (Orkustofnun, e.d.). 

 

Mikill meirihluti raforku er nýttur til álframleiðslu á Íslandi eða 74% og þessi mikla 

álframleiðsla skýrir að 35% koldíoxíðs á Íslandi kom frá iðnaði árið 2005, á móti 15% að 

meðaltali í heiminum (Umhverfisstofnun, e.d.c). 
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2.1.6 Kyoto bókunin 

Veruleg breyting hefur orðið á stefnumörkun alþjóðasamfélagsins á sviði umhverfismála.  Má 

þar nefna til sögunnar Kyoto bókunina sem tók gildi árið 2005, en markmið hennar er að 

„koma stöðugleika á magn gróðurhúsalofttegunda í lofthjúpi til að koma í veg fyrir hættulega 

truflun á loftlagskerfi jarðarinnar“ (United Nations Framework Convention on Climate 

Change, e.d.). Samkvæmt bókuninni skuldbinda þjóðir sig til að minnka losun 

gróðurhúsalofttegunda um 5,2% frá því magni sem það var árið 1990. Losun frá alþjóðlegri 

skipa- og flugumferð er undanþegin. 

 Ísland er aðili að bókuninni. Landinu hafa verið settar ákveðnar skorður varðandi losun 

gróðurhúsalofttegunda sem hefur orðið til þess að  yfirvöld hafa þurft að endurhugsa stefnu 

sína varðandi stóriðju, raforkuframleiðslu og innflutning á eldsneyti (Umhverfisstofnun, e.d.).  

Helstu gagnrýnisraddir við bókunina eru að þær þjóðir sem losa mest af 

gróðurhúsalofttegundum, Bandaríkin og Kína, virða ekki takmarkanir Kyoto. Rök 

Bandaríkjamanna eru að sérhver lækkun í Bandaríkjunum á útstreymi koldíoxíðs (CO2)  

skipti ekki máli vegna sífelldrar aukningar Kínverja og annarra þróunarlanda sem eru ekki 

skyldug að minnka sína losun. Losun koldíoxíðs hefur hækkað um 25% síðan árið 2000 og 

aukningin kemur nær eingöngu frá þróunarlöndunum, þar af er Kína ábyrgt fyrir um helming 

af þessari aukningu (KiowaCountySignal, 2011).  
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2.1.7 Stjórnartillaga iðnaðarráðherra um orkuskipti í samgöngum 

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar segir að „mótuð verði heildstæð orkustefna sem miði að 

því að endurnýjanlegir orkugjafar leysi innflutta orku af hólmi“ (Tillaga til þingsályktunar um 

orkuskipti í samgöngum nr. 640 /2010b). Þá er áhersla lögð á metnaðarfull markmið um 

samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda. 

Í stjórnartillögu, sem lögð var fram á Alþingi í desember 2010, er stefnt að orkuskiptum í 

samgöngum þar sem jarðefnaeldsneyti verði leyst af hólmi með innlendum endurnýjanlegum 

orkugjöfum.  

Í tillögunni kemur fram að hlutfall endurnýjanlegrar orku í samgöngum á Íslandi sé töluvert 

lægra en annars staðar eða minna en 1%. Markmiðið innan ESB var 5,75% fyrir árið 2010. 

Hlutfall endurnýjanlegrar orku í samgöngum varð 5,1% innan ESB fyrir árið 2010 þrátt fyrir 

5,75% markmiðið (Stuart, 2011c). Ísland virðist því standa talsvert að baki ESB í þessum 

efnum. 

Evrópusambandið setur sér jafnframt það markmið að árið 2020 muni 10% orku í 

samgöngum koma frá endurnýjanlegum orkulindum (Tillaga til þingsályktunar um orkuskipti 

í samgöngum nr. 640 /2010c). Ljóst er að íslensk stjórnvöld þurfa að bregðast skjótt við ef 

þau ætla að ná ESB löndum í þessum efnum eða hafa forustu eins og stefnt er að. 

 

Skattaumhverfi 

Samkvæmt lögum nr. 39/1988 um bifreiðagjald, og lögum nr. 29/1993 um vörugjald af 

ökutækjum og eldsneyti o.fl., sem tóku gildi um áramótin 2010/2011 þá fela breytingarnar á 

lögunum í sér að álagning vörugjalds og bifreiðagjalds miðist við skráða losun koldíoxíðs 

(CO2) viðkomandi ökutækis. Ökutæki með enga skráða losun koldíoxíðs bera þá engin 

vörugjöld og lægsta bifreiðagjald er 5 þús. kr. Jafnframt skulu íblöndunarefni og eldsneyti, 

sem ekki er af jarðefnauppruna, undanþegin olíugjaldi (Tillaga til þingsályktunar um 

orkuskipti í samgöngum nr. 640 /2010d). 

Þetta þýðir að orkugjafi, eins og til dæmis metan, ber engin önnur gjöld en virðisaukaskatt. 

Metanbílar greiða því ekkert gjald í dag sem fer í að viðhalda vegum landsins.  

Stjórnartillagan gerir ráð fyrir að kaupendur ökutækja með enga skráða losun koldíoxíðs, 0 g 

CO2/km, og ökutækja sem eingöngu geta notað endurnýjanlega orku fái virðisaukaskatt 

endurgreiddan að fullu og einnig virðisaukaskatt af íhlutum, t.d. efnarafölum og liþíum 

rafgeymum, hvort sem um er að ræða varahluti eða íhluti til breytinga á ökutækjum (Tillaga 

til þingsályktunar um orkuskipti í samgöngum nr. 640 /2010e). 
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Ef stjórnartillagan um orkuskipti í samgögnum verður samþykkt og virðisaukaskattur 

afnuminn af bílum með enga skráða losun koldíoxíðs (sem rafmagnsbíllinn uppfyllir) þá má 

leiða að því líkur að það muni flýta rafmagnsbílavæðingu á Íslandi. Þegar þessi skýrsla er 

skrifuð er þingsályktunartillagan stödd í fyrri umræðu (Tillaga til þingsályktunar um 

orkuskipti í samgöngum nr. 640 /2010f). 

Ríkið sér fram á tapaðar skattatekjur með þessari leið og leggur til að stofnaður verði sjóður, 

sem myndi sjá um að endurgreiða virðisaukaskattinn, og að hámarksupphæð verði á hverjum 

styrk (Tillaga til þingsályktunar um orkuskipti í samgöngum nr. 640 /2010g).  

Miðað við fordæmi með skattlagningu á metanbílum, þá þykir líklegt að í byrjun muni 

rafmagnsbílaeigendur ekki greiða gjald fyrir slit á vegum landsins. Með auknum fjölda 

rafmagnsbíla má leiða að því líkur að eigendur rafmagnsbíla muni þurfa að greiða gjald við 

að viðhalda vegum landsins. Samkvæmt framkvæmdastjóra Íslenskrar Nýorku Jóni B. 

Skúlasyni (munnleg heimild, 7. mars 2011) eru ýmsar leiðir færar í þeim efnum og má til 

dæmis nefna vegatolla, GPS-búnað á rafmagnsbíla, sem fylgist með akstri, eða lestur af 

kílómetramæli við árlega bifreiðaskoðun. 
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3 Neytandinn 

3.1 Áætlað verð á helstu rafmagnsbílum á Íslandi án ívilnunar stjórnvalda 

Ekki liggur fyrir hvað hefðbundinn rafmagnsbíll mun kosta á Íslandi, en hægt er að skoða 

hugsanlegt verð út frá því hvert verð bílanna er erlendis og bæta við þeim gjöldum sem lögð 

eru á slíka bíla og um leið þeirri álagningu sem bílaumboðin setja á þá bíla sem þau selja í 

dag. Eftirfarandi upphæðir eru miðaðar við miðgengi Seðlabanka Íslands á Sterlingspundi 14. 

janúar 2011, sem var 184 kr., og miðgengi á Bandaríkjadollar 14. Janúar, sem var 117 kr. Ef 

skoðað er verð á  hefðbundnum rafmagnsbíl eins og Nissan Leaf, bíl ársins í Evrópu, þá 

kostar slíkur bíll 6.170.440 kr. (£33,353 ) í Bretlandi og 3.962.100 kr. ($33.720) í 

Bandaríkjunum. Í báðum tilvikum er um að ræða listaverð hjá umboðunum án skattaafsláttar, 

sem yfirvöld veita við kaup á slíkum bílum (Nissan, 2011a). Líklegt er að bílinn muni kosta 

allt að 7.500.000 kr. hingað kominn og að bílinn verði seldur án rafhlöðunnar og hana verði 

síðan hægt að taka á rekstrarleigu þannig að litið sé á hana sem hluta af orkubera bílsins 

frekar en staðalbúnaði hans samkvæmt framkvæmdastjóra Ingvars Helgasonar hf. Skúla K. 

Skúlasyni (munnleg heimild, 28. mars 2011). 

Tafla 1 - Samanburður á verði án tillits til skattaívilnana viðkomandi landa (Nissan, 2011b) .  

Nisssan Leaf  Gengi Verð  Verð í krónum 

Bretland   £/184kr £ 33.353 6.170.440kr 

Bandaríkin  $/117kr $33.720  3.962.100kr 

Áætlað verð á Íslandi 

 

  7.500.000 kr.  

 

Hér er ekki tekið tillit til þess, hvaða skattaafslættir eru veittir í viðkomandi löndum, en tekið 

fullt tillit til niðurfellingar á vörugjöldum á Íslandi, sem tók gildi 1. janúar 2011. 

 

3.2 Áætlað verð miðað við fyrirliggjandi tillögur frá Alþingi 

Eins og áður hefur komið fram þá hafa ný lög tekið gildi hér á landi, þar sem vörugjöld eru 

felld niður á bílum sem menga ekki, eða þau lækkuð til samræmis við magn útblásturs 

koldíoxíðs CO₂ (Lög um vörugjald af ökutækjum nr. 156/2010). Ef tillögur þær sem lagðar 

voru fyrir þingið 18. desember 2010, ná fram að ganga þá mun virðisaukaskattur á 

rafmagnsbíla verða felldur niður á næstu misserum á Íslandi (Tillaga til þingsályktunar um 

orkuskipti í samgöngum nr. 640 /2010h). Ef dæmin hér að ofan  eru skoðuð með hliðsjón af 

verði fyrir bílinn hérlendis og niðurfellingu virðisaukaskatts eins og tillögur kveða á um og 
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það borið saman við Nissan Leaf á markaði í Bretlandi og Bandaríkjunum, þá vantar enn upp 

á að við búum jafn vel og nágrannar okkar hvað varðar verð á rafmagnsbílnum. 

Tafla 2 - Samanburður á verði að teknu tilliti til hvatakerfis (Nissan, 2011c) . 

Nisssan Leaf  Gengi Verð  Hvatar Verð í krónum 

Bretland   £/184kr £ 33.353 £5000              5.216.952kr 

Bandaríkin  $/117kr $33.720  $7500              3.06.740kr 

Áætlað verð á Íslandi   1.523.904 kr.               5.976.095 kr.  

 

Hér er í öllum tilvikum að um að ræða verð á rafmagnsbílnum þar sem verð á rafhlöðunni er 

inni í verðinu.  Í Bandaríkjunum er, til viðbótar þessum $7500, hægt að sækja um skattaafslátt 

í einstökum ríkjum, sem nemur allt að $5000 (NissanUSA, 2011a). 

 

3.3 Eldsneytiskostnaður bensín- metan- og rafmagnsbíla 
 

Eins og fram kemur  í kafla 3.4 um kosti og galla liþíumrafhlaðna í rafmagnsbíla, þá er verð á 

algengum liþíumrafhlöðum 36-59% af heildarverði bílsins. Ef gengið er út frá því að verð á 

rafhlöðunni sé meðaltal þessara talna, sem er 47,5%, og verð á bílnum á Íslandi 5.976.095 kr. 

eftir niðurfellingu virðisaukaskatts, þá má ætla að  stofnkostnaður rafhlöðunnar í Nissan Leaf 

sé um 2.838.125 kr. Út frá þessum tölum má áætla að grunnverð á Nissan Leaf  án 

rafhlöðunnar sé 3.137.970 kr. Hér er um að ræða áætlun, sem byggir á meðaltalstölum úr 

spám um þróun á verði liþíumrafhlaðna, og ber að taka með fyrirvara.  

Til að komast að því hvað greiða þarf fyrir orkubera í þeim bílum, sem helst eru að ryðja sér 

til rúms þessi misserin,  það er að segja rafmagns- og metanbíla, og geta borið saman við 

hefðbundinn bensínbíl, þá þurfum við að vita hver er meðalakstur  á hinum hefðbundna 

fólksbíl á Íslandi í dag.  

Tafla 3 - Meðalakstur bíla á Íslandi 2010 (Umferðarstofa, 2011). 

2010 Fjöldi fólksbíla Hlutfall af heild Meðalakstur á dag Meðalakstur á ári 

Bensín          111.257      82% 33,95 km            12.393 km     

Dísil            23.661      18% 45,43 km            16.580 km     

  

                                 Vegið meðaltal            13.127 km     

 

Til að fá mynd af því hvað það kostar að reka „sambærilega bíla“ með ólíkum orkuberum þá 

voru skoðaðir Nissan Leaf  rafmagnsbíll,  Nissan Note bensínbíll og VW Passat metanbíll.  
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Nissan bílarnir tveir eru áþekkir að teknu tilliti til þyngdar og rúmmáls en WV Passat er 

aðeins stærri bíll mælt út frá þyngd og rúmmáli. 

 

Mynd 10 - Verðþróun á bensíni, metani og rafmagni frá júní 2000, á verðlagi aprílmánaðar 2011. 

 

Hér er ekki ætlunin að bera saman rekstrarkostnað með tilliti til allra þátta við rekstur á 

bifreiðinni svo sem þrifa, hjólbarða, trygginga, bifreiðaskoðunar, varahluta og svo framvegis 

þar sem lítil munur er á þessum þáttum með tilliti til kostnaðar við orkugjafa  

bílsins.Verðþróun á á rafmagni, metani og  bensíni á árunum 2000-2010 hefur verið ólík. 

Þannig hefur verð á rafmagni lækkað um 5% að raungildi, verð á metani lækkað um 20% og 

verð á bensíni hækkað um 33% . Til að auðvelda samanburð verður tekið mið af verði 27. 

mars 2011 á þessum ólíku orkugjöfum en ekki gerð tilraun til að spá fyrir um þróun á 

mörkuðum næstu misserin. Hér er aðeins um samanburð á þessum þremur bílategundum um 

að ræða, reiknað út frá orku/eldsneytiskostnaði. 

Tafla 4 - Samanburður á árlegum orkukostnaði / eldsneytiskostnaði við rafmagns- bensín- og metanbíl. 

      Nissan Leaf        Nissan Note 1,4         WV Passat 1,4   

 Meðalakstur á Íslandi              13.127                         13.128                       13.127      

 Eining       Raforka-kWh            Bensín-lítrar       Metan-rúmmetrar  

 Verð á einingu             11,98 kr.                232,00 kr.               120,00 kr.  

 Einingar á hverja 100km                   21,1                         5,9                        7,2      

 Einingar á hvern km                 0,211                       0,059                       0,072      

 Kostnaður á ári           33.182,168 kr.                179.696,064 kr.              113.417,280 kr.     

 

Næst er skoðaður kostnaður við rekstur á þessum þremur tegundum bíla miðað við grunnverð 

frá umboðunum og kostnað við orku/eldsneyti og fjármagn yfir átta ára tímabil,  en það er 

uppgefinn  ábyrgðartíma rafhlöðunnar í Nissan Leaf (Nissan Leaf, 2010). Hér er miðað við 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

jú
n

..
0

0

d
es

..
0

0

jú
n

..
0

1

d
es

..
0

1

jú
n

..
0

2

d
es

..
0

2

jú
n

..
0

3

d
es

..
0

3

jú
n

..
0

4

d
es

..
0

4

jú
n

..
0

5

d
es

..
0

5

jú
n

..
0

6

d
es

..
0

6

jú
n

..
0

7

d
es

..
0

7

jú
n

..
0

8

d
es

..
0

8

jú
n

..
0

9

d
es

..
0

9

jú
n

..
1

0

d
es

..
1

0

Kr. 

Bensín Metan Rafmagn



19 

 

verð 27. mars árið 2011 á rafmagni hjá OR, 11,96 kr./kWh, verð á metani hjá N1, 120 kr./m
3
 

og verði á bensíni hjá N1, 233,40 kr./l.  

Tafla 5 - Eldsneytiskostnaður yfir tíu ára tímabil miða við 13.127 km meðalakstur á ári. 

  Kaupverð   Orka/eldsneyti    Samtals  

Nisssan Leaf –Rafmagn  3.137.970 kr.    3.170.125 kr. 6.308.095 kr. 

Nissan Note –Bensín (Listaverð IH) 2.590.000 kr.    1.796.960kr. 4.386.960 kr. 

VW Passat - Metan (Listaverð Heklu) 4.100.000 kr.    1.134.172 kr. 5.234.172 kr. 

 

Rétt er  að undirstika að hér má á vissan hátt segja að verið sé að bera saman ólíka hluti þar 

sem bílarnir eru ekki eins hvað verðar útlit,stærð og þyngd, svo ekki sé minnst á þann 

augljósa mun sem liggur í orkukerfi bílana. Sem dæmi  þá  er VW Passat mun stærri bíll en 

hinir tveir sem gerir það að verkum, að hann er að líkindum dýrari í framleiðslu og einnig 

orkufrekari en til dæmis Nissan Note væri hann með metanvél. Af þessu má draga þá ályktun 

að væri um sambærilega bíla að ræða hvað stærð snerti, þá væri um enn lægri tölur að ræða 

fyrir metanbílinn.  Helsta ástæða þess að orkuverð fyrir Nissan Leaf er jafnhátt og fram 

kemur hér að ofan er sú staðreynd að verð á liþíumrafhlöðunni, sem ekki er innifalið í 

kaupverði bílsins, er áætlað 2.838.125 kr. Kostnaður vegna raforku fyrir rafmagnsbílinn yfir 

þetta sama tímabil er hins vegar áætlaður aðeins um 332.000 kr., kostnaður við eldsneyti á 

metanbílinn er áætlaður um 1.134.172 kr. og kostnaður við eldsneyti á bensínbílinn um 

1.796.960 kr. 

Af tölunum hér að ofan má sjá, að framtíð rafmagnsbílsins ræðst að nokkru af því hver 

verðþróun á liþíumrafhlöðum verður næstu misserin. Sérfræðingar telja litlar líkur á því, 

nema ný tækni komi til, að það takist að setja rafhlöðu í fjöldaframleiðslu fyrir 2020 sem leitt 

getur til umtalsverðrar verðlækkunar,  að drægni á hefðbundnum rafmagnsbíl verði meira en 

500 km á einni hleðslu og að hægt verði að endurhlaða rafhlöðuna á nokkrum  mínútum 

(Dinger o.fl., 2010a).   
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Mynd 11 - Mat sérfræðinga á verðþróun liþíumrafhlaðna fram til 2020 (Cheah. og Heywood, 2010a). 

 

Framleiðendur rafmagnsbíla og tengiltvinnbíla áætla að þær rafhlöður, sem komið er fyrir í 

þeim bílum, sem koma á markað á næstu misserum,  muni duga í átta til tíu ár. Til að komast 

að því hvor kosturinn er fýsilegri, bensín eða rafmagn,  þá er rétt að bera saman þá orku, sem 

er í þeim orkugjöfum, sem hér um ræðir. Sú rafhlaða, sem er vinsælust til notkunar í 

rafmagnsbílum í dag, er liþíumrafhlaðan,  en hún er þeim takmörkunum háð að hvert kg 

rafhlöðunnar inniheldur aðeins rúmt 1 % af þeirri orku, sem hvert kg af bensíni gerir. Með 

öðrum orðum  þá fást um 140-170 Wh/kg frá rafhlöðunni, en á móti fást um 13.000 Wh/kg úr 

bensíni (Dinger o.fl., 2010b). Þessi staðreynd gerir það að verkum að komi ekki til einhver ný 

tækni á næstu árum þá munu rafhlöður eins og við þekkjum þær í dag takmarka drægni 

rafmagnsbíla við 250-500 km á hverja hleðslu. (Battery University, e.d.a). 

3.4  Helstu kostir og gallar liþíumrafhlöðunnar fyrir rafmagnsbíla.  
 

Helstu kostir við liþíumrafhlöðuna eru eftirfarandi: 

 Mikil rýmd/geymslugeta 

 Þarf ekkert sérstakt hleðsluferli í upphafi, aðeins að stinga í samband og hefja hleðslu 

 Afhleðsluþörf er lítil  (e. Self-discharge)  

 Lítil viðhaldsþörf, ekki þörf á reglubundinni afhleðslu þar sem ekkert „minni“ er til staðar 

 Hægt er að bjóða upp á rafhlöður sem veita mjög háan straum, fyrir til dæmis fyrir 

kraftverkfæri 

(Battery University, e.d.b). 

  

0

500

1000

1500

2000

2005 2010 2015 2020 2025 2030

$/kwh 

Anderman NRC Frost &Sullivan Sandía



21 

 

Helstu gallar við liþíumrafhlöðuna eru eftirfarandi: 

 Sérstaka spennu- og straumreglun þarf til að halda spennu og straum innan öryggismarka 

 Í rafhlöðunni er sérstakt efni, sem missir hleðslueiginleika eftir því sem árin færast yfir. 

Hægt er að draga úr „öldrunaráhrifum“ um allt að 40% með því að geyma rafhlöðurnar á 

köldum stað 

 Takmarkanir varðandi flutning á miklu magni af rafhlöðum 

 Framleiðslukostnaður um 40% hærri en á nickel-cadmium rafhlöðum 

 Ekki fullmótuð, málmar og kemísk-efnasamsetning eru í stöðugri þróun  

(Battery University, e.d.c). 

 

Rétt er að nefna, sem einn af ókostum liþíumrafhlöðunnar, að Bolivía og Kína ráða yfir 

langstærstum hluta landsvæða þar sem liþíum er að finna.  

 

Mynd 12 - Raf- og drifbúnaður úr hefðbundnum rafmagnsbíl (Northern Lights Energy, 2010). 

 

Með því að einskorða sig við liþíumrafhlöður í allri rannsóknar- og þróunarvinnu er hættan sú 

að þessi lönd verði í einokunaraðstöðu á þessum markaði og erfitt um leið að ná verðinu 

niður eins og að er stefnt. Með þessu getum við hugsanlega lent í svipaðri stöðu og við erum í 

nú þar sem fáar þjóðir ráða yfir stærstum hluta olíuauðlinda heimsins (Kneeshaw, S., 2010a). 

Eftirfarandi upphæðir eru miðaðar við miðgengi Seðlabanka Íslands á sterlingspundi 14. 

janúar 2011, sem var 184 kr., og miðgengi á bandaríkjadollar 14. janúar sem var 117 kr. Verð 

á algengum liþíumrafhlöðum, sem notaðar eru í rafmagnsbíla í dag, er á bilinu 58.000 

kr./kWh ($500/kWh) til 93.000 kr. ($800/kWh) (Dinger o.fl., 2010c). Ef þetta verð er yfirfært 

á bíl ársins 2011 í Evrópu, Nissan Leaf, sem er með 24 kWh liþíumrafhlöðu, þá er verð á 

slíkri rafhlöðu á bilinu 1.390.000 kr. til 2.227.000 kr. Listaverð á bílnum í Bandaríkjunum er 
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hins vegar um 3.803.480 kr. ($32,780 ) sem þýðir, að verð á rafhlöðunni getur verið á  bilinu 

36-59% af verði bílsins (Dinger o.fl., 2010d). 

Tengiltvinnbíllinn Chevrolet Volt er með 16 kWh liþíumrafhlöðu og því væri verðið á 

rafhlöðunni, út frá sömu viðmiðum, á bilinu 936.000 kr. til 1.497.600 kr. (International 

Energy Agency, 2010a). GM hefur gefið út að framleiðsluverð á rafhlöðunni sé um 835.000 

kr. ($450/kWh) en það er um 18% af listaverði ($41,000) bílsins í Bandaríkjunum (GM Volt, 

2011a).  Eftir að hafa gert prófanir á bílnum þar sem honum var meðal annars ekið meira en 

1.600.000 km og 4.000.000 klst. settar í prófanir á rafhlöðunni, þá ákvað GM að ábyrgjast 

rafhlöðuna, alla 161 hluta hennar og einnig raf-og drifkerfi í 8 ár eða 160.000 km 

(Squatriglia, C., 2010). 

 

 

Mynd 13 - Hlutfallsleg kostnaðarskipting á rafkerfi PHEV (Cheah og Heywood, 2010b). 

 

Rétt er að geta þess að GM hefur fram til þessa ekki verið tilbúið að bjóða meira en fimm  

ára/160.000 km ábyrgð á raf- og drifbúnaði í hefðbundnum bensínbílum til þessa. Með þessu 

útspili hefur GM sett töluverðan þrýsting á keppinauta sína og því svaraði Nissan , sem er 

með hreinan rafmagnsbíl, með því  að bjóða samskonar ábyrgð á rafhlöðum í Nissan Leaf,  

það er að segja átta ár /160.000km.  
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4 Fólksbílamarkaðurinn í dag og helstu orkugjafar 

4.1 Fjöldi fólksbíla og helstu orkugjafar 
 

 

Mynd 14 – Hlutfall fólksbíla eftir orkugjöfum 2001-2010 (Umferðarstofa, e.d.b). 

 

Hlutfall orkugjafa bíla í desember 2010 var 81% bensín og 18% dísil. Hlutfall annarra 

orkugjafa var mjög lágt eða 0,27% fyrir bensín/rafmagn og 0,01% fyrir rafmagnsbíla 

(Umferðarstofa, e.d.c). 

Það sem er athyglisvert við þessar breytingar sem orðið hafa á árunum 2001-2010 er að 

hlutfall fólksbíla, sem nota dísilolíu sem orkugjafa, hefur aukist mikið. Það sem skýrir þessa 

miklu aukningu kann að vera sú staðreynd að meðaleyðsla nýskráðra dísilbíla 2007 var um 

27%  minni en árið 1999, sem kann að skýrast af tvennu: 

 Nýskráðum minni dísilbílum hefur fjölgað jafnt og þétt frá 1999 (Reykjavíkurborg, 

2008a) 

 Dísilvélar nýta olíuna mun betur en áður (Reykjavíkurborg, 2008b) 
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Mynd 15 – Þróun á fjölda fólksbíla 2001-2010 (Umferðarstofa, e.d.d). 

 

Tafla 6 - Aukning fólksbíla á Íslandi 2001-2010 eftir orkugjöfum með tilliti til aukningar mannfjölda 

(Umferðarstofa, e.d.e). 

Tegund Fjöldi fólksbíla 2001 Fjöldi fólksbíla 2010 Aukning 

Bensín 142.767 166.286 16% 

Dísil 17.080 37.752 121% 

Bensín/rafmagn   545   

Rafmagn 7 14 100% 

Annað   153   

Alls 159.865 204.736 28% 

 

Fólksbílum á Íslandi fjölgaði um 28% á árunum 2001-2010. Fjöldi fólksbíla náði hámarki 

árið 2008 með 209.740 bílum en minnkaði um 2% á árunum 2008-2010. Í desember árið 

2010 var fjöldinn 204.597 bílar (Umferðarstofa, e.d.f). 

Til samanburðar þá fjölgaði Íslendingum um 1,18 % að meðaltali  á árunum 2001-2010 

(Hagstofa Íslands, e.d.b). 

Þar sem meðalfjöldi einstaklinga á heimili á árunum 2007-2009 var 2,37 (Hagtíðindi, 2010), 

mannfjöldi Íslendinga í janúar 2011 var 319.368 einstaklingar (Hagstofa Íslands, e.d.c) og 

fjöldi fólksbíla í desember 2010 voru 204.597 fólksbílar (Umferðarstofa, e.d.g), þá má áætla 

að á hverju heimili sé að meðaltali 1,52 bílar. 
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Bensínbílar 

Fjöldi bensínbíla jókst um 16% á árunum 2001-2010, en meðalhlutfall þeirra af heildarfjölda 

á þessu tímabili var 85%. Fjöldi bensínbíla náði hámarki árið 2007 með 172.784 bílum en 

minnkaði á árunum 2007-2010 um 4% (Umferðarstofa, e.d.h).  

Dísilbílar 

Fjöldi dísilbíla jókst um 121% á árunum 2001-2010, en meðalhlutfall þeirra af heildarfjölda á 

þessu tímabili var 15%. Dísilbílum hefur því fjölgað hlutfallslega meira en bensínbílum, en 

hlutfall þeirra er þó heldur lágt miðað við bensínbíla þar sem í desember 2010 var hlutfall 

dísilbíla aðeins 18% og bensínbíla 82% (Umferðarstofa, e.d.i). Fjöldi dísilbíla náði hámarki 

árið 2010 þegar skráðir voru um 37.752 bílar á landinu  og hélst sú tala nánast óbreytt á 

árunum 2008-2010, en skýringin kann að vera sú að fleiri útfærslur eru nú í boði af minni og 

sparneytnari dísilbílum en áður og einnig nýta dísilvélarnar olíuna mun betur en áður 

(Reykjavíkurborg, 2008c).  

Tvinnbílar (Bensín/rafmagn) 

Árið 2008 hófst innflutningur til landsins en fjöldi þeirra hefur haldist nánast óbreyttur á 

árunum 2008-2010. Tvinnbílar voru 504 árið 2008, 517 árið 2009 og 545 árið 2010 

(Umferðarstofa, e.d.j). 

Rafmagnsbílar 

Fjöldi rafmagnsbíla hefur nánast staðið í stað á árunum 2001-2010 og er í raun ekki um 

marktæka aukningu um að ræða þar sem að fjöldi rafmagnsbíla var sjö árið 2001 og 14 árið 

2010 (Umferðarstofa, e.d.k).  
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4.2 Þróun á orkugjöfum fólksbíla 
 

 

Mynd 16 – Þróun eftir orkugjöfum 2001-2010 miðað við heildarfjölda fólksbíla (Umferðarstofa, e.d.l). 

 

Hlutfall bensínbíla á árunum 2001-2010 minnkaði úr 89% í 81%, en á sama tíma jókst 

hlutfall dísilbíla úr 11% í 18% (Umferðarstofa, e.d.m).  

Þróunin á fólksbílamarkaðinum á Íslandi virðist því vera í þá átt að hlutfall dísilbíla er að 

aukast á meðan hlutfall bensínbíla er að minnka. Þó er þessi þróun óveruleg þar sem aukning 

á tvinnbílum hefur verið lítil síðan þeir birtust í tölum Umferðarstofu árið 2008 og fjöldi 

rafmagnsbíla hefur frá upphafi verið afar lítill. 
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5 Innflutningur á jarðeldsneyti  

5.1 Innflutningsmagn jarðeldsneytis 

 

Mynd 17 - Innflutningur á jarðeldsneyti til Íslands 2001-2010 í tonnum (Hagstofa Íslands, e.d.a). 

 

Innflutningur á jarðeldsneyti til Íslands í tonnum á árunum 2001-2010 dróst saman um 7%. 

Innflutningur dróst saman um 19% á árunum 2008-2010 eftir að efnahagshrunið átti sér stað 

og gengið veiktist. Minni innflutningur í tonnum er einnig í takti við hækkun á 

heimsmarkaðsverði á olíu. Árið 2008 minnkaði innflutningur um 7% og árið 2010 um 11% 

(Hagstofa Íslands, e.d.b). Á sama tíma hækkaði heimsmarkaðsverð á olíu um 38% árið 2008 

og 29% árið 2010 (U.S. Energy Information Administration, e.d.a).  

 

Mynd 18 - Meðalverð á olíutunnu í dollurum (U.S. Energy Information Administration, e.d.b). 
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Þar sem innkaupsverð olíufélaganna var 39% af verði til neytenda í mars 2011, þá hafa 

hækkanir á heimsmarkaðsverði mikil áhrif á verð og eftirspurn eftir bensíni á Íslandi 

(Runólfur Ólafsson, e.d.a). 

  

Mynd 19 - Meðaltal af gengi íslensku krónunnar (Landsbankinn, e.d.a). 

 

Gengi íslensku krónunnar veiktist á árunum 2001-2010 um 60%. Á árunum 2007-2010 

veiktist gengið um 83%. Gengið veiktist um 40% árið 2008, 35% árið 2009 en styrktist um 

3% árið 2010 (Landsbankinn, e.d.b). 

5.2 Innflutningsverðmæti jarðeldsneytis 

 

Mynd 20 - Innflutningur á jarðeldsneyti 2001-2010 CIF í milljónum króna  á verðlagi ársins 2010 

(Hagstofa Íslands, e.d.a).  

  

0% 
-3% 

-6% 
-2% 

-10% 

12% 

-3% 

40% 
35% 

-3% 

-20%

0%

20%

40%

0

50

100

150

200

250

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

G
e

n
gi

sv
ís

it
al

a 

Ár 

GVT/ISK miðgengi

% Breyting

0 

-14% 

-6% 

39% 

21% 21% 

-4% 

48% 

-24% 

8% 

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

M
ill

jó
n

ir
 k

ró
n

a
 

Ár 

Þotu- og flugvélaeldsneyti

Svartolía

Gasolía

Bensín

% Breyting



29 

 

Þróun á innflutningi á jarðeldsneyti frá efnahagshruni 

Eftirfarandi upphæðir eru á verðlagi ársins 2010. 

 

Árið 2008 

Þrátt fyrir að árið 2008 hafi innflutningur í tonnum minnkað um 7% (Hagstofa Íslands, e.d.c) 

þá hækkaði verðmæti innflutnings í milljónum króna um 48% (Hagstofa Íslands, e.d.b) sem 

má aðallega rekja til veikingar krónunnar sem veiktist um 40% (Landsbankinn, e.d.c) ásamt 

því að heimsmarkaðsverð á olíu hækkaði um 38% (U.S. Energy Information Administration, 

e.d.c). Veik króna og hátt heimsmarkaðsverð olli því að aldrei hefur verið flutt inn 

jarðeldsneyti fyrir hærri upphæð en var gert árið 2008 þegar flutt var inn fyrir 66,3 milljarða 

króna (Hagstofa Íslands, e.d.c). 

 

Árið 2009 

Árið 2009 minnkaði innflutningur í tonnum um 3% (Hagstofa Íslands, e.d.d) og verðmæti 

innflutnings í milljónum lækkaði einnig um 24% (Hagstofa Íslands, e.d.d) þrátt fyrir að 

krónan hafi veikst um 35% (Landsbankinn, e.d.d) sem má aðallega rekja til þess að 

heimsmarkaðsverð á olíu lækkaði um 37% (U.S. Energy Information Administration, e.d.d) 

sem kom sér vel fyrir íslenska neytendur. Það var því lágu heimsmarkaðsverði á olíu að 

þakka að ekki var flutt inn jarðeldsneyti fyrir meira 50,4 milljarða króna árið 2009 (Hagstofa 

Íslands, e.d.e). 

 

Árið 2010 

Árið 2010 minnkaði innflutningur í tonnum um 11% (Hagstofa Íslands, e.d.e) en verðmæti í 

milljónum króna hækkaði um 8% (Hagstofa Íslands, e.d.f) sem má aðallaega rekja til þess að 

heimsmarksverði á olíu hækkaði um 29% (U.S. Energy Information Administration, e.d.e) og 

á sama tíma styrktist íslenska krónan um 3% (Landsbankinn, e.d.e). Þrátt fyrir mikinn 

samdrátt í innflutningi á olíu í tonnum þá olli hátt heimsmarkaðsverð á olíu því að flutt var 

inn jarðeldneyti fyrir 54,7 milljarða króna árið 2010 (Hagstofa Íslands, e.d.g). 
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5.3 Áhrif minni innflutnings jarðeldsneytis á vöruskiptajöfnuð 

Eftirfarandi upphæðir eru á verðlagi ársins 2010. Innflutningur náði hámarki árin 2006 og 

2008, þegar hann var 559 milljarðar króna og útflutningur náði hámarki árið 2010, þegar 

hann var 560 milljarðar króna (Hagstofa Íslands, e.d.h). Vöruskiptajöfnuður á árunum 1989-

2010 var neikvæður upp á 18 milljarða króna að meðaltali. Vöruskiptajöfnuður var 

neikvæðastur árið 2006 þegar hann var 221 milljarðar króna, en jákvæðastur árið 2010, þegar 

hann var 119 milljarðar króna (Hagstofa Íslands, e.d.a). 

 
Mynd 21 – Vöruskiptajöfnuður FOB á verðlagi ársins 2010 (Hagstofa Íslands, e.d.b). 

 

Á árunum 2003-2008 var vöruskiptajöfnuður samfellt neikvæður um 96 milljarða króna að 

meðaltali á ári en árið 2009 var vöruskiptajöfnuður jákvæður upp á 95 milljarða króna og árið 

2010 upp á 119 milljarða króna (Hagstofa Íslands, e.d.c). Þetta má rekja til þess að 

innflutningur minnkaði um 12% árið 2009 en jókst um 2% árið 2010 en á sama tíma 

minnkaði útflutningur um 4% árið 2009 en jókst um 6% árið 2010 (Hagstofa Íslands, e.d.f). 
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5.4 Markmið Evrópusambandsins (ESB) um hlutfall endurnýjanlegrar 

orku í samgöngum 

Á árunum 1999-2009 náði hlutfall jarðeldsneytis á Íslandi lágmarki árið 2003, þegar 

hlutfallið var 7,7% og hámarki árið 2010 þegar hlutfallið var 13,1% af heildarinnflutningi 

FOB. Hlutfall af heildarinnflutningi var 8,8% árið 2007, 12,3% árið 2008, 12,4% árið 2009 

og 13,1% árið 2010 (Hagstofa Íslands, e.d.a) og hefur því verið að aukast undanfarin ár, sem 

má helst rekja til veiks gengis krónunnar og hækkandi heimsmarkaðsverðs á olíu þrátt fyrir 

að innflutt magn í tonnum hafi minnkað.  

Markmiðið innan ESB um hlutfall endurnýjanlegrar orku í samgöngum var 5,75% fyrir árið 

2010. ESB setur sér jafnframt það markmið að árið 2020 muni 10% orku í samgöngum koma 

frá endurnýjanlegum orkugjöfum (Tillaga til þingsályktunar um orkuskipti í samgöngum nr. 

640 /2010i). 

Innflutningur jarðeldsneytis á Íslandi árið 2010 var 58 milljarðar króna af 442 milljarða króna 

heildarinnflutningi FOB eða 13,1% af heildarinnflutningi FOB. Vöruskiptajöfnuður árið 2010 

var jákvæður upp á 119 milljarða króna (Hagstofa Íslands, e.d.b). Ef Ísland hefði fylgt 

fordæmi ESB þá væri hlutfall jarðeldsneytis af heildarinnflutningi FOB talsvert lægra.  

 
 Mynd 22 - Hlutfall innflutts jarðeldsneytis af heildarinnflutningi FOB (Hagstofa Íslands, e.d.c). 

 

Ef flutt hefði verið inn 5% minna af jarðeldsneyti til landsins árið 2010, þá hefði 

innflutningur jarðeldsneytis orðið 55 milljarðar króna af 442 milljarða króna 

heildarinnflutningi FOB eða 12,4% af heildarinnflutningi FOB. Vöruskiptajöfnuður hefði 

orðið jákvæður upp á 121 milljarða króna, eða 2 milljörðum króna jákvæðari en hann var í 

raun, sem hefði þýtt, að hann hefði orðið 2,43% jákvæðari (Hagstofa Íslands, e.d.d). 
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Ef flutt hefði verið inn 10% minna af jarðeldsneytis til landsins árið 2010 þá hefði 

innflutningur jarðeldsneytis orðið 52 milljarðar króna af 442 milljarða króna 

heildarinnflutningi FOB eða 11,8% af heildarinnflutningi FOB. Vöruskiptajöfnuður hefði 

orðið jákvæður upp á 124 milljarða króna, eða 5 milljörðum króna jákvæðari en hann var í 

raun, sem hefði þýtt, að hann hefði orðið 4,87% jákvæðari (Hagstofa Íslands, e.d.e).  

Því má álykta, að aukið hlutfall endurnýjanlegrar orku í samgöngum myndi skipta miklu máli 

varðandi að draga úr innflutningi á jarðeldsneyti til landsins og gera vöruskiptajöfnuð Íslands 

jákvæðari. 
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6 Bensínverð 

6.1 Skipting bensínverðs í kostnaðarliði 

 
Mynd 23 - Bensínverð í mars 2011 samkvæmt útreikningum FÍB (Runólfur Ólafsson, e.d.b). 

Bensínlítrinn, kostaði 228 kr. í sjálfsafgreiðslu í mars 2011 og rann um helmingur þeirrar 

fjárhæðar til íslenska ríkisins, 113 kr. eða 49% af verði hvers bensínlítra (Runólfur Ólafsson, 

e.d.c), þegar allir skattar (vörugjald, flutningsjöfnunarsjóður, kolefnisgjald og 

virðisaukaskattur) eru lagðir saman. Virðisaukaskattur var 20% af hverjum bensínlítra og er 

stærsti einstaki skatturinn og hækkar í takt við hækkanir á öðrum gjaldaliðum. 

Innkaupsverð olíufélaganna var um 39% af verði til neytenda og því skila hækkanir á 

heimsmarkaðsverði sér fljótt í verði til íslenskra neytenda. 
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6.2 Þróun á kostnaðarliðum bensíns í krónum af hverjum bensínlítra 

Eftirfarandi stærðir eru á verðlagi marsmánaðar 2011. Bensínverð á Íslandi til neytenda var 

lægst í mars 2005 þegar það var 150,87 kr./l en hæst í mars árið 2011 þegar það var 228,40 

kr./l (Runólfur Ólafsson, e.d.d). Bensínverð til neytenda hefur að mestu fylgt 

heimsmarkaðsverði á olíu sem hefur sveiflast mikið undanfarin ár.  

 

Mynd 24 - Bensínverð og kostnaðarliðir á verðlagi marsmánaðar 2011 (Runólfur Ólafsson, e.d.e). 

Þar sem bensínverð til neytenda fylgir að mestu leyti innkaupsverði olíufélaganna, þá náði 

innkaupsverð olíufélaganna einnig hámarki í mars árið 2011, þegar það var 88 kr./l eða 36% 

af heildarverði en var minnst í janúar árið 2005, þegar það var 22 kr./l eða 24% af 

heildarverði (Runólfur Ólafsson, e.d.f). 

Innkaupsverð olíufélaganna hefur lækkað ört í nokkur skipti undanfarin ár í takt við 

heimsmarkaðsverð á olíu. Hækkanir á innkaupsverði olíufélaganna virðast byggjast upp á 

lengri tíma en lækkanir virðast vera snarpari. 
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Álagning/flutningskostnaður olíufélaganna náði hámarki rétt fyrir efnahagshrun í nóvember 

árið 2008 þegar hún var 42 kr./l eða 19% af heildarverði en hefur lækkað síðan og var 27 kr./l 

eða 13% af heildarverði í mars árið 2011 (Runólfur Ólafsson, e.d.g).  

 

Athygli vekur að á sama tíma og innkaupsverð olíufélaganna lækkaði um 28% á þremur 

mánuðum frá september til nóvember árið 2005, þá jókst álagning/flutningskostnaður 

olíufélaganna um 7% (Runólfur Ólafsson, e.d.h). 

Á sama tíma og innkaupsverð olíufélaganna lækkaði um 41% á fjórum mánuðum frá júlí til 

október 2006, þá jókst álagning/flutningskostnaður olíufélaganna um 34% (Runólfur 

Ólafsson, e.d.i). 

Á sama tíma og innkaupsverð olíufélaganna lækkaði um 56% á fjórum mánuðum frá júní til 

desember 2008, þá jókst álagning/flutningskostnaður olíufélaganna um 21% (Runólfur 

Ólafsson, e.d.j). 

Það virðist því vera, að íslensk olíufélög hafi hækkað álagningu sína umtalsvert í þau skipti 

þegar innkaupsverð olíufélaganna hefur lækkað mikið vegna mikillar lækkunar á 

heimsmarkaðsverði á olíu. 

 

 

Mynd 25 - Þróun á hlutfalli kostnaðarliða bensíns á verðlagi marsmánaðar árið 2011 (Runólfur Ólafsson, 

e.d.k). 
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6.3 Þróun á föstum og breytilegum skatti í krónum af hverjum bensínlítra 

 

Mynd 26 - Bensínverð og kostnaðarliðir á verðlagi marsmánaðar árið 2011 (Runólfur Ólafsson, e.d.l). 
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olíu (Runólfur Ólafsson, e.d.m). Því virðast stjórnvöld hafa magnað áhrifin á hækkunum á 

heimsmarkaðsverði á olíu fyrir íslenska neytendur með því að hækka fastan skatt samtímis. 

Sem dæmi um hækkun á föstum skatti má nefna kolefnisgjald sem tekið var upp í ársbyrjun 

2010 (Lög um umhverfis- og auðlindaskatta nr. 129/2009). 

 

Breytilegur skattur 

Eini breytilegi skatturinn er virðisaukaskattur sem er 20% af verði bensínlítrans og breytist í 

krónum talið í takt við breytingar á öðrum gjaldaliðum bensínlítrans. 

Virðisaukaskattur hefur hækkað jafnt og þétt á undanförnum árum. Á árunum fyrir 

efnahagshrun má aðallega rekja hækkun á virðisaukaskatti til hækkunar á innkaupsverði 

olíufélaga ásamt hækkandi álagningu/flutningskostnaðar olíufélaga, en hækkanir eftir hrun 

má aðallega rekja til hækkunar á innkaupsverði olíufélaga ásamt hækkun á föstum skatti. 

Virðisaukaskattur var 30 kr./l í janúar árið 2005 en 46 kr./l í mars árið 2011 og hækkaði á 

þessu tímabili um 55% (Runólfur Ólafsson, e.d.n). 

 

Heildarskattur (fastur skattur + breytilegur skattur) 

Ríkið fékk fæstar krónur af hverjum bensínlítra rétt eftir efnahagshrun í desember árið 2008 

þegar það fékk 81 kr./l af hverjum bensínlítra. Ríkið fékk flestar krónur af hverjum 

bensínlítra í mars árið 2011 þegar ríkið fékk 113 kr./l Tekjur ríkisins á hvern bensínlítra á 

tímabilinu eftir hrun hafa því hækkað um 40% (Runólfur Ólafsson, e.d.o). 

Ástæðan fyrir því að ríkið fékk aðeins 81 kr. af hverjum bensínlítra í desember árið 2008 má 

helst rekja til þess að heimsmarkaðsverð á olíu féll þannig að innkaupsverð olíufélaga var 73 

kr. á hvern bensínlítra í september 2008 en lækkaði niður í 35 kr./l í desember 2008 sem 

þýðir að á þessu tímabili lækkaði innkaupsverð olíufélaga um 52%. Lækkun á innkaupsverði 

er ein helsta ástæða þess að virðisaukaskattur á hvern bensínlítra lækkaði einnig á þessu 

tímabili um 20%, þegar hann fór úr 38 kr./l í september árið 2008 í 31 kr./l í desember árið 

2008 (Runólfur Ólafsson, e.d.p). 

Eins og áður sagði þá virðist vera að olíufélögin hafi nýtt sér þessa miklu lækkun á 

heimsmarkaðsverði á olíu og hækkað álagningu/flutningskostnað, sem var 33 kr. á hvern 

bensínlítra í september árið 2008 en fór í 40 kr./l í desember árið 2008 og hækkaði þar með 

um 20% (Runólfur Ólafsson, e.d.r). 
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Ríkissjóður fékk flestar krónur af hverjum bensínlítra eftir hrun í mars árið 2011 þegar ríkið 

fékk 113 kr. af hverjum bensínlítra, sem er 40% meira en í desember árið 2008 þegar ríkið 

fékk fæstar krónur af hverjum bensínlítra eða 81 kr./l. Ástæðu fyrir þessari hækkun má 

aðallega rekja til mikillar hækkunar á heimsmarkaðsverði á olíu sem skilaði sér í hækkun á 

innkaupsverði olíufélaganna og einnig hækkun á föstum skatti. 

Eftirfarandi er þróun kostnaðarliða frá desember 2008 til mars 2011: 

 Innkaupsverð olíufélaga: Hækkaði úr 35 kr./l í 88 kr./l eða um 51%.  

 Heildarskattur (fastur skattur + breytilegur skattur): Hækkaði úr 81 kr./l í 113 

kr./l eða um 39%. 

 Fastur skattur (bensíngjald, vörugjald, kolefnisgjald, flutningsjöfnunarsjóður): 

Hækkaði úr 51 kr./l í 67 kr./l eða um 32%. 

 Breytilegur skattur (virðisaukaskattur): Hækkaði úr 31 kr./l í 47 kr./l eða um 51%.  

 Álagning/flutningskostnaður olíufélaga: Lækkaði úr 40 kr./l í 27 kr./l eða um 32%.  

 

(Runólfur Ólafsson, e.d.s). 

6.4 Þróun á kostnaðarliðum bensíns sem hlutfall af heildarverði til 

neytenda 

 

Mynd 27 - Þróun gjalda miðað við heildarkostnað bensínlítrans á verðlagi marsmánaðar árið 2011 

(Runólfur Ólafsson, e.d.t). 
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Ef litið er þróunina á hlutfalli kostnaðarliða af heildarverði til neytenda undanfarin ár þá má 

sjá að fastur skattur lækkaði mikið fyrir hrun árið 2008, þegar hann fór úr 40% í 28% af 

heildarverði, en hefur hækkað síðan frá hruni og farið úr 28% í 30% af heildarverði. 

Hlutfall innkaupsverðs olíufélaga af heildarverði, vegna hækkunar á heimsmarkaðsverði á 

olíu,  hefur hækkað stöðugt og hefur farið úr 24% árið 2005 í 36% árið 2011 af heildarverði 

og hefur aldrei verið hærra (Runólfur Ólafsson, e.d.u). 

Hlutfall álagningar/flutningskostnaðar olíufélaga af heildarverði hækkaði reglulega árin fyrir 

hrun og var 16% árið 2005 en 19% árið 2008. Eftir hrun hefur álagning olíufélaga lækkað og 

farið úr 19% árið 2008 í 13% af heildarverði árið 2011 (Runólfur Ólafsson, e.d.v). 

Leiða má af því líkur að möguleg ástæða minnkandi hlutfalls álagningar af heildarverði eftir 

hrun sé aukin verðsamkeppni olíufélaganna í kjölfar minnkandi eftirspurnar. Eins áður kom 

fram þá dróst innflutningsmagn á árunum 2008-2010 saman um 19% (Hagstofa Íslands, 

e.d.g). 
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7 Tekjur ríkisins af bensíni og kostnaður til vegamála 
 

7.1 Tekjur ríkisins af bensíni 

Tafla 7  - Bensínsala í milljónum lítra (Vegagerðin, 2011). 

Ár Bensínsala í milljónum lítra 

2005 200,3 

2006 210,5 

2007 219,1 

2008 207,4 

2009 208,5 
 

 
Mynd 28 - Áætlaðar skatttekjur ríkissjóðs af bensínsölu á verðlagi marsmánaðar árið 2011 (Runólfur 

Ólafsson, e.d.x). 

Virðisaukaskatt af bensínsölu á Íslandi er ekki hægt að sjá beint út frá neinum reglulegum 

mælingum eða talningum sem liggja fyrir í opinberum gögnum og þarf að gefa sér forsendur 

við að áætla hann samkvæmt Elínu Guðjónsdóttur (munnleg heimild, 11. mars 2011). 

Ef bensínsala í milljónum lítra er margfölduð með einstökum gjaldaliðum á bensíni má sjá 

áætlaðar tekjur ríkissjóðs á hverju ári. 

Eftirfarandi upphæðir eru á verðlagi marsmánaðar árið 2011. Eins og áður hefur komið fram 

þá náði heildarskattur ríkisins, í krónum af hverjum bensínlítra,  lágmarki árið 2008 og 

áætlaðar tekjur ríkissjóðs virðast einnig hafa náð lágmarki það ár, þegar tekjur ríkisins af 

bensínsölu voru 18 milljarðar króna.  

Heildarskattur ríkisins hækkaði um 4,23 kr./l að meðaltali á árunum 2008 til 2009 eða um 

5%. Þessi hækkun á sköttum ríkisins, ásamt því að aukning á sölu bensíns á árunum 2008 til 
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2009 voru 1,1 milljón bensínlítrar, voru helstu áhrifavaldar þess að tekjur ríkisins af 

bensínsölu hækkuðu frá árinu 2008 til 2009 um 5% og námu 19 milljörðum árið 2009 

(Runólfur Ólafsson, e.d.y). 

  

 
Mynd 29 – Hlutfall af áætluðum skatttekjum ríkissjóðs af bensínsölu á verðlagi marsmánaðar árið 2011 

(Runólfur Ólafsson, e.d. þ). 

 

Breytilegur skattur (virðisaukaskattur) virðist vera að afla ríkissjóði sífellt hærra hlutfalli 

heildartekna af bensínsölu og má álykta  að ástæðan sé sú að virðisaukaskattur hækkar í 

krónum talið við hækkanir á öðrum gjaldaliðum bensínlítrans. Einnig hafa tekjur ríkisins af 

vörugjaldi aukist en tekjur minnkað af bensíngjaldi og flutningsjöfnunarsjóði. 

Á árunum 2005 til 2009 hækkuðu tekjur ríkisjóðs af bensínsölu af vörugjaldi um 9%, frá 

flutningsjöfnunarsjóði minnkuðu tekjur um 48%, frá bensíngjaldi minnkuðu tekjur um 14% 

og frá virðisaukaskatti hækkuðu tekjur um 18%.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009

H
lu

tf
al

l a
f 

h
e

ild
ar

sk
at

tt
e

kj
u

m
 a

f 
b

e
n

sí
n

i 

Ár 

Virðisaukaskattur

Bensíngjald

Flutningsjöfnunarsjóður

Vörugjald



42 

 

 
Mynd 30 – Hluti skatta ríkisins af bensíni og dísilolíu á verðlagi ársins 2009 (Fjármálaráðuneytið, 2011a). 

Vörugjöld af ökutækjum drógust mikið saman á árunum 2008 til 2009 eða um 79% 

(Fjármálaráðuneytið, 2011b). Ástæðuna má rekja til þess, að árið 2008 voru 9.028 fólksbílar 

nýskráðir, árið 2009 voru 2.211 fólksbílar nýskráðir og árið 2010 voru 3.095 fólksbílar 

nýskráðir (Umferðarstofa, e.d.n). 
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7.2 Kostnaður ríkisins til vegamála 

 

Mynd 31 - Fjárveitingar til Vegagerðarinnar 2001-2011 á meðalverðlagi ársins 2010 miðað við 

byggingarvísitölu (Hannes Már Sigurðsson, e.d.a). 

 

Fjármagn til vegagerðarinnar náði hámarki árið 2008 með 35 milljörðum króna, á 

meðalverðlagi ársins 2010 miðað við byggingarvísitölu, en hefur á árunum 2008 til 2011 

minnkað samtals um 55% og var árið 2011 aðeins 16 milljarðar króna (Hannes Már 

Sigurðsson, e.d.b). 

 

 

Mynd 32 – Áætlaðar tekjur ríkisins af bensínsölu á verðlagi marsmánaðar árið 2011 (Runólfur Ólafsson, 

e.d.). Einnig fjárveitingar til Vegagerðarinnar á verðlagi marsmánaðar árið 2011 (Hannes Már 

Sigurðsson, e.d.c). 

Ef aðeins eru skoðaðar áætlaðar tekjur ríkisins af bensínsölu (tekjur ríkisins af sölu dísilolíu 

ekki meðtaldar) þá voru þær svipaðar og framlög til vegamála á árunum 2005 til 2006. Hins 
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vegar virðast framlög til vegamála hafa aukist umfram áætlaðar tekjur af bensíni á árunum 

2007 til 2009 (Runólfur Ólafsson, e.d.æ)(Hannes Már Sigurðsson, e.d.d). 

Árið 2005 voru framlög til vegamála 5% hærri en áætlaðar tekjur af bensínsölu, árið 2006 

voru framlög til vegamála og áætlaðar tekjur þær sömu, árið 2007 voru framlög til vegamála 

27% hærri en áætlaðar tekjur, árið 2008 voru framlög til vegamála 91% hærri en áætlaðar 

tekjur og árið 2009 voru framlög til vegamála 58% hærri en áætlaðar tekjur ríkisins af 

bensínsölu (Runólfur Ólafsson, e.d.ö)(Hannes Már Sigurðsson, e.d.e). 

Þar sem hlutfall orkugjafa fólksbíla í desember 2010 var 81% bensín og 18% dísil má áætla 

að 81% af tekjum ríkisins frá fólksbílum hafið komið frá sölu bensíns (Umferðarstofa, e.d.o).  

Því má leiða að því líkum að framlög ríkisins til vegamála hafi verið of há á árunum 2007 til 

2009 miðað við tekjur ríkisins af bensínsölu. 
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8 Spurningakönnun – Hefur almenningur áhuga á öðrum 

orkugjöfum fyrir bíla en bensíni og dísilolíu? 

 

Í ljósi þess hve bensínverð hefur hækkað mikið undanfarin ár þá vildum við kanna áhuga 

fólks á að fá sér rafmagnsbíl og kanna einnig aðra vistvæna kosti eins metanbílinn. Við 

könnuðum jákvæðar og neikvæðar skoðanir fólks á rafmagnsbílnum og hvort þær skoðanir, 

ásamt vegalengd aksturs, hefðu áhrif á val á orkugjafa fyrir næsta nýja bíl. Einnig könnuðum 

við hvort almenningur gerir sér almennt grein fyrir árlegum rekstrarkostnaði á fólksbíl sem 

gengur fyrir bensíni. Við könnuðum einnig meðalakstur almennings og bárum saman við 

akstursdrægni rafmagnsbíla til athuga hvort að þeir uppfylli þarfir fólks.  

Könnunin var samin með eftirfarandi rafmagnsbíl og tengiltvinnbíl í huga: 

Tengiltvinnbíllinn Chevrolet Volt var valinn bíll ársins 2011 í bandaríkjunum (Los Angeles 

Times, 2011). Volt er tengiltvinnbíll sem hægt er að stinga í samband og þegar raforkan 

klárast og tekur þá bensínvél við. Volt er hægt að aka 56 km á einni hleðslu í blönduðum 

akstri við mismunandi veðurskilyrði (Chevrolet VoltAge, 2010). 

Nissan Leaf var valinn bíll ársins 2011 í Evrópu og var fyrstur rafmagnsbíla til að hljóta þann 

titil (Car Of The Year, 2010). Leaf er hefðbundinn rafmagnsbíll sem er að aka 117 km í 

blönduðum akstri og við mismunandi veðurskilyrði (Green Car Congress, 2010). 

 

8.1 Aðferð 

Aðferðin, sem við notuðum, var hentugleikaúrtak þar sem notað var kvótaúrtak til að tryggja 

að jafnt svarhlutfall karla og kvenna. Rökin fyrir þessari aðferð er að þýði flokkast á ákveðinn 

hátt og er með ákveðna eiginleika. Ef úrtak er með sömu dreifingu og þýði þá er líklegra að 

úrtak sé einkennandi fyrir þýði varðandi aðrar breytur sem við höfum ekki stjórn á. 

Mannfjöldi 1. janúar árið 2011 var 318.452 manns (Hagstofa Íslands, 2011). Af þeim voru 

160.006 karlmenn og 158.446 konur. Hlutfall karla á Íslandi var 160.006 /318.452 = 50,24% 

og hlutfall kvenna var 158.446 /318.452 = 49,76%. Til þess að úrtakið væri sem líkast þýði 

þá takmörkuðum við könnunina við 50% karla og 50% kvenna. Bílprófsaldur á Íslandi er 17 

ára. Því takmörkuðum við könnunina einnig við 17 ára og eldri. Mælitækið var spurningalisti 

sem var lagður fyrir 120 manns, 60 konur og 60 karla,  laugardaginn 5.mars 2011 í 

Kringlunni. Til að tryggja jafnan kynjakvóta þá merktum við fyrirfram aftan á hverja 
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spurningakönnun kyn þátttakanda, það er hvort um var að ræða karl eða konu, og gættum 

þess að þátttakendur fengju réttan spurningalista. Úrtakið var fólk, sem átti erindi í 

verslunarmiðstöðina Kringluna þennan dag og var það valið af handahófi svo lengi sem það 

uppfyllti það skilyrði að vera 17 ára eða eldra og að spurningablöðin væru ekki uppurin. 

Spurningakönnunin innihélt 16 spurningar, þar af fimm bakgrunnsspurningar þar sem spurt 

var um aldur, búsetu, menntun, tekjur og stjórnmálaskoðanir. Spurningalistinn samanstóð af 

flokkastikum með tveimur valmöguleikum eða fleiri sem útilokuðu hver annan og 

fjölvalsspurningum þar sem aðeins mátti velja einn svarmöguleika. Notaður var fimm til sjö 

punkta Likert-kvarði þar sem þátttakendur gáfu til kynna hversu mikið þeir voru sammála eða 

ósammála einhverri staðhæfingu. 
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8.2 Tilgátur - Helstu niðurstöður 
 

8.2.1 Tilgáta 1 - Er marktækur munur á því hversu mikið eða lítið þátttakendur keyra 

að meðaltali á hverjum degi eftir því hvort viðkomandi sé karl eða kona? 

 

Mynd 33 – Spurning 2: Hvað keyrir þú að meðaltali marga kílómetra á hverjum degi? 

 

Eins áður hefur komið fram, þá getur tengiltvinnbíllinn Chevrolet Volt keyrt 56 km og 

rafmagnsbíllinn Nissan Leaf 117 km á einni hleðslu í blönduðum akstri og við mismunandi 

veðurskilyrði má gera ráð fyrir að báðir bílarnir ættu að geta mætt almennri daglegri 

akstursþörf. Tengiltvinnbíllinn Chevrolot Volt ætti því að geta uppfyllt kröfur 83% 

þátttakenda  og rafmagnsbíllinn Nissan Leaf 98% þátttakenda um daglega akstursdrægni á 

rafmagni samkvæmt könnuninni.  

Samkvæmt t-prófi (Independent-Samples T Test) er marktækur munur á meðaltölum hópanna 

milli kynja. Karlar keyra meira en konur að meðaltali á hverjum degi (sjá tilgátu 1 í viðauka 

A). 
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8.2.2 Tilgáta 2 - Eru þátttakendur meðvitaðir um raunverulegan  eldsneytiskostnað á 

ári fyrir meðalfjölskyldubíl? 

 

Mynd 34 – Spurning 9: Hversu hár eða lágur heldur þú að eldsneytiskostnaður sé fyrir 

meðalfjölskyldubíl á ári? 

 

Meðaleyðsla á hvern bíl árið 2009 var 1.168 lítrar (Vegagerðin, 2011). Miðað við 228 kr./l 

bensínverð, daginn sem könnunin var lögð fyrir þátttakendur í Kringlunni, má áætla að 

árlegur meðaleldsneytiskostnaður sé 266.304 kr. 

Samkvæmt t-prófi (Independent-Samples T Test) er marktækur munur á meðaltali hópsins og 

viðmiðunargildinu. Þátttakendur halda, að eldsneytiskostnaður á ári fyrir meðalfjölskyldubíl 

sé hærri en hann er í raun og veru (sjá tilgátu 2 í viðauka A). 
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8.2.3 Tilgáta 3 - Er marktækur munur á eldsneytissparnaði sem jákvæð áhrif á 

ákvörðun um að kaupa rafmagnsbíl eða tengiltvinnbíl eftir því hvort viðkomandi 

sé karl eða kona? 

 

Mynd 35 – Spurning 10a: Hvaða þættir hafa lítil eða mikil jákvæð áhrif á ákvörðun þína um að kaupa 

rafmagnsbíl eða tengiltvinnbíl? -  Hér var spurt um eldsneytissparnað. 

 

Mikill meirihluti þátttakenda, eða 79%, leit á eldsneytissparnað sem frekar eða mjög jákvæð 

áhrif á ákvörðun um að kaupa rafmagnsbíl eða tengiltvinnbíl. 

Samkvæmt t-prófi (Independent-Samples T Test) er marktækur munur á meðaltölum 

hópanna. Konur horfa meira á eldsneytissparnað sem jákvæð áhrif á ákvörðun um að kaupa 

rafmagnsbíl eða tengiltvinnbíl en karlar (sjá tilgátu 3 í viðauka A). 

 

8.2.4 Tilgáta 4 - Er marktækur munur á umhverfisáhrifum sem jákvæð áhrif á 

ákvörðun um að kaupa rafmagnsbíl eða tengiltvinnbíl eftir því hvort viðkomandi 

sé karl eða kona? 

 

Mynd 36 – Spurning 10b: Hvaða þættir hafa lítil eða mikil jákvæð áhrif á ákvörðun þína um að kaupa 

rafmagnsbíl eða tengiltvinnbíl?  -  Hér var spurt um umhverfisáhrif. 
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Mikill meirihluti þátttakenda, eða 74%, leit á umhverfisáhrif sem frekar eða mjög jákvæð 

áhrif á ákvörðun um að kaupa rafmagnsbíl eða tengiltvinnbíl. 

Samkvæmt t-prófi (Independent-Samples T Test) er marktækur munur á meðaltölum 

hópanna. Konur horfa meira á umhverfisáhrif sem jákvæð áhrif á ákvörðun um að kaupa 

rafmagnsbíl eða tengiltvinnbíl en karlar (sjá tilgátu 4 í viðauka A). 

 

8.2.5 Tilgáta 6 - Er marktækur munur á því hversu oft í mánuði þátttakendur keyra 

meira en 120 km á dag eftir því hvort að þeir vilja, ef þeir fengju sér nýjan bíl á 

næstu 12 mánuðum, að næsti nýi bíll þeirra verði bensín/dísilbíll eða gangi fyrir 

öðrum orkugjöfum? 

 
Mynd 37 – Spurning 3: Hversu oft í mánuði, að meðaltali, keyrir þú meira en 120 km á dag? 

 

Eins áður hefur komið fram, þá getur rafmagnsbíllinn Nissan Leaf keyrt 117 km á einni 

hleðslu í blönduðum akstri og við mismunandi veðurskilyrði. Við þessar niðurstöður koma 

gallar rafmagnsbílsins í ljós þar sem hámarksdrægni uppfyllir bara kröfur hjá einum þriðja 

þátttakenda, sem keyra aldrei meira en 120 km á dag að meðaltali. Tveir þriðju þyrftu að eiga 

annan bíl sem hefði annan orkugjafa en rafmagn. 

Samkvæmt t-prófi (Independent-Samples T Test) er marktækur munur á því hversu oft í 

mánuði þátttakendur keyra meira en 120 km á dag eftir því hvort að þeir vilja, ef þeir fengju 

sér nýjan bíl á næstu 12 mánuðum, að næsti nýi bíll þeirra verði bensín/dísilbíll eða gangi 

fyrir öðrum orkugjöfum. Þeir, sem vilja fá sér bensín/dísilbíl, keyra sjaldnar 120 km á dag en 

þeir, sem vilja bíl sem gengur fyrir öðrum orkugjöfum. 

Draga má þá ályktun að þeir, sem keyra oftar lengri vegalengdir, eru líklegri til að vilja fá sér 

bíl sem gengur fyrir öðrum orkugjafa en bensíni og dísilolíu (sjá tilgátu 6 í viðauka A). 
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8.2.6 Tilgáta 7 - Er marktækur munur á því hversu líklegt eða ólíklegt er að 

þátttakendur breyti núverandi bensínbíl eða dísilbíl í bensín/metan eða 

dísil/metan bíl á næstu 12 mánuðum eftir því hvort þeir vilja, ef þeir fengju sér 

nýjan bíl á næstu 12 mánuðum, að næsti nýi bíll þeirra verði bensín/dísil, bensín-

metan/dísil-metan eða rafmagnsbíll/tvinnbíll/tengiltvinnbíll? 

 

Mynd 38 – Spurning 4: Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú breytir núverandi bensínbíl eða dísilbíl í 

bensín-metanbíl eða dísil-metanbíl á næstu 12 mánuðum? 

 

Það kemur á óvart að einungis 15% þátttakenda telja mjög eða frekar líklegt að þeir breyti 

núverandi bensínbíl eða dísilbíl í bensín-metanbíl eða dísil-metanbíl á næstu 12 mánuðum, en 

skýrsluhöfundar telja þann valkost vera hagkvæmastan fyrir neytendur, þar sem eigendur 

metanbíla greiða aðeins virðisaukaskatt af metani og greiða þar með ekki fyrir slit á vegum 

sem metanbílar valda. Gallinn við að breyta bílum á þennan hátt er að koma þarf fyrir 

metankút í skottinu og hann getur vegið allt að 100 kg og ólíklegt er að bílar séu hannaðir 

með það í huga að hafa slíka þyngd í skottinu  samkvæmt framkvæmdastjóra Ingvars 

Helgasonar hf. Skúla K. Skúlasyni (munnleg heimild, 28. mars 2011). 

Samkvæmt dreifigreiningu (ANOVA) er marktækur munur á því hversu líklegt eða ólíklegt 

er að þátttakendur breyti núverandi bensínbíl eða dísilbíl í bensín-metanbíl eða dísil-metanbíl 

á næstu 12 mánuðum eftir því hvort þeir vilja, ef þeir fengju sér nýjan bíl á næstu 12 

mánuðum, að næsti nýi bíl þeirra verði bensínbíll eða dísilbíll, bensín-metanbíll/dísil-

metanbíll eða rafmagnsbíll/tvinnbíll/tengiltvinnbíll. 

Þeir, sem vilja að næsti nýi bíll verði bensín-metanbíll eða dísil-metanbíll, vilja síður breyta 

núverandi bíl í metanbíl (sjá tilgátu 7 í viðauka A). 
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8.2.7 Tilgáta 9 - Er marktækur munur á því hversu líklegt eða ólíklegt er að 

þátttakendur kaupi sér nýjan bíl á næstu 12 mánuðum eftir því hvort þeir vilja 

að næsti nýi bíll þeirra verði bensín/dísilbíll eða gangi fyrir öðrum orkugjöfum? 

 

Mynd 39 – Spurning 5: Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú kaupir þér nýjan bíl á næstu 12 mánuðum? 

 

Lítill áhugi var meðal þátttakenda á að kaupa sér nýjan bíl á næstu 12 mánuðum. Meirihluti 

þátttakenda eða 68% telja frekar eða mjög ólíklegt að þeir kaupi sér nýjan bíl á næstu 12 

mánuðum. Einungis 20% þátttakenda telja frekar eða mjög líklegt að þeir kaupi sér nýjan bíl 

á næstu 12 mánuðum. Draga má þá ályktun að þessi litli áhugi þátttakenda á endurnýjun 

bílaflotans geti hugsanlega hægt á þróun annarra orkugjafa á Íslandi en bensín og dísilolíu. 

Samkvæmt t-prófi (Independent-Samples T Test) er marktækur munur á því hversu líklegt 

eða ólíklegt er að þátttakendur kaupi sér nýjan bíl á næstu 12 mánuðum eftir því hvort þeir 

vilja að næsti nýi bíll þeirra verði bensín/dísilbíll eða gangi fyrir öðrum orkugjöfum. 

Þeir, sem vilja fá sér bensín/dísilbíl, eru líklegri til að fá sér nýjan bíl en þeir sem vilja bíl sem 

gengur fyrir öðrum orkugjöfum (sjá tilgátu 9 í viðauka A). 
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8.2.8 Tilgáta 10 - Er fylgni á milli aukinna tekna  þátttakenda og áhuga á að fá sér 

nýjan bíl á næstu 12 mánuðum? 

 

Mynd 40 – Spurning 16: Hverjar eru mánaðartekjur þínar (fyrir skatt)? 

 

Það er ekki fylgni á milli aukinna tekna þátttakenda og áhuga á að fá sér nýjan bíl á næstu 12 

mánuðum (sjá tilgátu 10 í viðauka A). 

 

8.2.9 Tilgáta 11 - Er fylgni milli aukinna tekna þátttakenda og áhuga á að breyta 

núverandi bensín/ dísilbíl í bensín/metanbíl eða dísil/metanbíl á næstu 12 

mánuðum? 

Það er ekki fylgni á milli aukinna tekna þátttakenda og áhuga á að breyta núverandi bensínbíl 

eða dísilbíl í bensín/metan eða dísil/metan bíl á næstu 12 mánuðum (sjá tilgátu 11 í viðauka 

A). 
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8.3 Aðrar niðurstöður 

8.3.1 Áhugi almennings á að fá sér nýjan bíl á næstu 12 mánuðum 

 

Mynd 41 – Spurning 6: Ef þú fengir þér nýjan bíl á næstu 12 mánuðum, hvernig bíl myndir þú fá þér? 

Athygli vekur að 61% þátttakenda hefur áhuga á að fá sér bíl sem gengur fyrir öðrum 

orkugjafa en bensíni og dísil í ljósi þess að hlutfall bensín og dísilbíla á Íslandi 31. desember 

2010 var 99,66% (Umferðarstofa, e.d.p). 

Einnig kemur á óvart að einungis 31% þátttakenda vilja að næsti nýi bíll þeirra verði 

bensín/metanbíll eða dísil/metanbíll þar sem skýrsluhöfundar telja þann valkost vera 

hagkvæmastan fyrir neytendur þar sem eigendur metanbíla greiða aðeins virðisaukaskatt af 

metani og greiða þar með ekki fyrir slit á vegum sem metanbílar valda. 
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8.3.2 Verðnæmi varðandi kaup á rafmagnsbíl eða tengiltvinnbíl 

 

Mynd 42 – Spurning 7: Hversu mikið eða lítið myndir þú borga aukalega fyrir rafmagnsbíl tengiltvinnbíl 

umfram hefðbundinn bensín/dísilbíl? 

Eftirfarandi upphæðir eru reiknaðar miðað við miðgengi Bandaríkjadollars sem var 117 kr. 

hjá Seðlabanka Íslands 27. mars 2011 (Seðlabanki Íslands, e.d.a). Ef verð á tengiltvinnbílnum 

Chevrolet Volt er borið saman við verð á sambærilegum bílum í sama stærð- og gæðaflokki 

má sjá, að Chevrolet Volt kostar 4.712.760 kr. ($40.280) en meðalverð helstu samkeppnisbíla 

er 3.974.490 kr. ($33.979) (U.S. News Rankings and Reviews, e.d.). Mismunurinn er eða 

737.212 kr. ($6.301). 

Athygli vekur að 93% þátttakenda er ekki tilbúinn að greiða hið aukalega verð sem 

tengiltvinnbíll kostar samanborið við helstu samkeppnisbíla sem ganga fyrir bensíni eða 

dísilolíu. Jafnvel þótt 61% þátttakenda hafi áhuga á að fá sér bíl, sem gengur fyrir öðrum 

orkugjafa en bensíni og dísilolíu þá eru aðeins 7% tilbúnir að greiða hið aukalega verð sem 

tengiltvinnbíll kostar. Draga má þá ályktun að með lækkandi verði á rafmagnsbílum og 

tengiltvinnbílum muni eftirspurn almennings aukast þar sem 53% þátttakenda gæti hugsað sé 

að kaupa rafmagnsbíl eða tengiltvinnbíl ef hann myndi kosta 0 - 299.999 kr. meira en 

hefðbundinn bensín eða dísilbíll. 
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8.3.3 Áhugi almennings á að leigja rafhlöðu fyrir rafmagnsbíl til að lækka 

innkaupsverð 

 

Mynd 43 – Spurning 8: Hversu mikinn eða lítinn áhuga hefðir þú á að leigja rafhlöðu fyrir rafmagnsbíl 

eða tengiltvinnbíl ef það myndi lækka innkaupsverðið? 

Ingvar Helgason umboðsaðili rafmagnsbílsins Nissan Leaf, fyrirhugar að bjóða neytendum að 

leigja rafhlöður í bílinn til að lækka innkaupsverð hans samkvæmt framkvæmdastjóra Ingvars 

Helgasonar hf. Skúla K. Skúlasyni (munnleg heimild, 28. mars 2011). 28% þátttakenda hefur 

frekar eða mjög mikinn áhuga á þessu rekstrarformi sem gæti liðkað fyrir kaupum 

almennings á rafmagnsbíl í framtíðinni. 
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9 Helstu hvatar þjóða til að rafbílavæðast 

9.2 Þróunin í Bandaríkjunum og helstu hvatar 
Ein leið til að koma hreyfingu á rafbílavæðingu hérlendis er að koma fyrir hvötum svo að 

fólk sjái hag í því að kaupa rafmagnsbíl í stað hefðbundins bensínbíls. Víða um lönd hefur 

verið mörkuð opinber stefna í þessum málum. Þó að Bandaríkjamenn séu þar í broddi 

fylkingar má greina mikla vakningu í Evrópu á málaflokknum. Í Bandaríkjunum er  boðið 

uppá hvata í formi skattaafsláttar til þeirra, sem kaupa rafmagnsbíla, sem uppfylla eftirfarandi 

skilyrði : 

 Rafhlaðan í bílnum þarf að hafa geymslugetu fyrir orku sem er ≥ 4kWh 

 Hleðslutæki notar utan að komandi aflgjafa við hleðslu rafhlöðunnar 

 Rafmagnsbíllinn þarf að vera ≤ 7 tonn 

 Uppfylla þarf ákveðin skilyrði varðandi mengun 

(Alternative Fuels and Advanced Vehicles Data Center, 2009a)  

Eftirfarandi upphæðir eru reiknaðar miðað við miðgengi Bandaríkjadollars, sem var 117 kr. 

hjá Seðlabanka Íslands 27. mars 2011 (Seðlabanki Íslands, e.d.b). Skattaafsláttur í 

Bandaríkjunum til þeirra, sem kaupa rafmagnsbíla er að lágmarki 290.000 kr. ($2.500) og að 

hámarki  870.000 kr. ($7.500). Hversu hár skattaafslátturinn er veltur á stærð rafhlaðna og 

þyngd bíls. Skattaafsláttur fellur niður á næsta ársfjórðungi eftir að viðkomandi framleiðandi 

hefur náð því marki að selja yfir 200.000 rafmagnsbíla. Þessar skattareglur eru í gildi í 

Bandaríkjunum frá og með 1. janúar 2010. Skattaafsláttur er að hámarki 464.000 kr. ($4000)  

eftir 31. desember 2011 (Alternative Fuels and Advanced Vehicles Data Center, 2009b) . 

Einstök ríki Bandaríkjanna hafa boðið til viðbótar ofangreindum  skattaafslætti 117.000 kr. 

($1.000) - 587.000 kr. ($5.000) . Skattaafsláttur er reiknaður þannig að fyrst er grunnafsláttur 

290.000 kr. ($2.500) og síðan bætast 48.000 kr. ($417) við fyrstu 5kWh (geymslugeta 

rafhlöðu) og 48.000 kr. ($417) á hverja kWh umfram það.  Sem dæmi þá er  Nissan Leaf með 

24 kWh rafhlöðu $2.500+$417+(19 x $417) = $10.840 (1.268.280 kr.) sem þýðir að kaupandi 

fær fullan skattaafslátt upp á 870.000 kr. ($7.500), sem er hámarksafsláttur (NissanUSA, 

2011b). Skattaafsláttur er einnig veittur vegna kaupa á hleðslubúnaði, raflagnavinnu  og 

uppsetningar sem nemur um 117.000 kr. ($1.000) fyrir einstaklinga og allt að 3.500.000 kr. 

($30.000) fyrir fyrirtæki (Teslamotors, 2010). 
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9.3   Þróunin í Evrópu og helstu hvatar. 

URBACT II er verkefni  þar sem 300 borgir í Evrópu í 29 löndum með yfir 5000 

þátttakendum vinna saman að lausnum á umhverfistengdum vandamálum sem steðja að 

stórborgum innan  Evrópu (Urbact, 2010). Alls eru 44 minni verkefni unnin í tengslum við 

Urbact II og er eitt þeirra EVUE-verkefnið (Electric Vehicles in Urban Europe). EVUE-

verkefnið er sameiginlegt verkefni tíu stórborga víðsvegar um Evrópu sem er leitt af 

borgarstjórn Westminister í London. Í verkefninu, sem fær fjárstuðning frá ESB, vinna 

borgirnar hver að sínu markmiði sem öll eiga það sameiginlegt að stuðla að sjálfbærri þróun á 

sviði umferðarmála í viðkomandi borgum og ýta undir almenna notkun einstaklinga og 

fyrirtækja á umhverfisvænni orkugjöfum. Meginhugmyndin með því að sameinast í þessari 

vinnu er að koma upp upplýsinganeti sem er sameiginlegur vettvangur til að koma fram með 

lausnir á vandamálum sem allar þessar borgir standa frammi fyrir. 

Grunnmarkmið verkefnisins eru eftirfarandi: 

 Uppbygging innviða borga svo að innleiðing rafmagnsbílsins geti hafist að fullu, 

sérstaklega þar sem borgirnar eru hvað þéttastar og mengunin mest. Hér er horft til 

hleðslunets fyrir rafmagnsbíla í miðborgum bæði á götum, á almennum 

bílastæðum og bílastæðum fyrirtækja. 

 Móta stefnu, sem styður við markmið einstakra borga: hvatar,  bílastæði með 

hleðslueiningum  og stýring á hleðsluneti. 

 Markaðssetning , fræðsla og almenn vitundarvakning. 

(Kneeshaw,  2010b)  

Sem dæmi um þau markmið, sem einstakar þjóðir hafa sett sér, þá hafa Bretar skuldbundið 

sig til að minnka losun gróðurhúsalofttegunda um 80%  fyrir árið 2050 frá því sem það var 

árið 1990 og um 34% fyrir árið 2020. Til að ná því markmiði hafa bresk yfirvöld sett sér það 

markmið að vera komin með 1,7 milljón rafmagnsbíla fyrir árið 2020 og 6,4 milljónir 

rafmagnsbíla fyrir árið 2030 og hafa um €19 milljónir, í London einni, verið teknar frá í 

fyrsta áfanga þessa verkefnis (World Wide Fund For Nature, 2011a).  Ef þessar tölur eru 

yfirfærðar á Ísland, þyrftu um 10 þúsund rafmagnsbílar að vera komnir í umferð árið 2020 og 

um 40 þúsund rafmagnsbílar árið 2030, en heildarfólksbílafjöldi á Íslandi 31.desember 2010 

var 204.736 og af þeim voru14 rafmagnsbílar, eða um 0,0068% (Umferðarstofa, e.d.r). Hér er 

um ónákvæma útreikninga að ræða þar sem fólksfjöldi í löndunum tveimur er notaður sem 

útgangspunktur og er aðeins ætlað að gefa mynd af umfangi verkefnisins . 
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9.3.1 Helstu aðgerðir og markmið nokkurra þeirra borga sem taka þátt í EVUE-

verkefninu 

Land-borg  Almennar aðgerðir   Staðan 2010 

Markmið  2011-

2020 Hvatar 

Bretland                            

London           

Engin bifreiðagjöld  á rafmagnsbíla 

hvort sem um einstaklinga eða 

fyrirtæki er að ræða. Skattar á 
bifreiðahlunnindi felldir niður sé 

um rafmagnsbíl að ræða. Aðgangur 

að orkupóstum víða um Bretland. 
Til skoðunar er að setja á sérstakan 

raforkuskatt til að fjármagna 

uppsetningu á orkupóstum víðs 
vegar um Bretland. (Schulze, 

2011a) 

London :231 

orkupóstar  og  

2.000 rafmagnsbílar 
(Kneeshaw,  2010c) 

London: Settar verða €19 

milljónir í að byggja upp 

hleðslunet í borginni þannig 
að 7.500 orkupóstar verði 

komnir upp  árið 2013 og 

25.000 orkupóstar og 100.000 
rafmagnsbílar árið 2015. 

(Greater London Authority, 

2011) 
 

Bretland:Markmið að  1,7 

milljón rafmagnsbíla  verði á 
götunum árið 2020 og 6,4 

milljónir árið 2050. (WWF, 

2011c) . 

London:Frítt að aka inní miðborg 

London en  kostar aðra bíleigendur 

um €1.675 á ári.  Frítt í bílastæði.  
 

Bretland: Kaupendur rafmagnsbíla 

fá €2256 til €5600 í skattaafslátt. 
Bifreiðagjöld af  rafmagnsbílum 

felld niður en þau eru €22 á aðrar 

tegundir bíla (Kneeshaw, 2010d). 

    

Þýskaland 

Frankfurt 

Aðgangur að yfir 700 orkupóstum 
víða um landið. Rafmagnsbílar eru 

undanþegnir bifreiðasköttum í 

fimm ár eftir kaup. Eftir það er 
bifreiðaskatturinn €39 á ári ( 

Madrid – Moving on up, 2011). 
€130 milljónir hafa verið settar í 

stuðning við þá aðila sem eru að 

vinna að rannsóknum og þróun á 
rafmagnsbílnum í Þýskalandi 

(Kneeshaw, 2010e). 

11 orkupóstar á 
vegum 

borgarinnar.  Fjöldi 

rafmagnsbíla 
óþekktur en eru  í 

notkun hjá nokkrum 
fyrirtækjum 

(Kneeshaw, 2010f). 

Frankfurt tekur þátt í 
verkefninu "Electric Mobility 

in Germany" en ekki liggur 

fyrir hver markmið Frankfurt 
eru í tengslum við það 

verkefni (Kneeshaw, 2010g). 

Lægri bifreiðagjöld eru á 
rafmagnsbílum en hefðbundnum 

bensínbílum í Þýskalandi. 

Bifreiðagjöld á rafmagnsbíla  eru 
€11,25 fyrir hver 200 kg,  sé bíll 

undir 2 tonnum, €12,02 á  hver 200 
kg upp að 3 tonnum og  €12,78 

fyrir hver 200 kg, sé bíll  þyngri en 

3 tonn. Að öðru leyti hafa yfirvöld í 
Þýskalandi ekki hug á að koma að 

innleiðingu rafmagnsbíla í gegnum 

neytendur. Hins vegar hefur 
ríkisstjórnin ákveðið að styðja við 

bakið á þeim fyrirtækjum sem hafa 

hug á að fara útí rannsóknir og 
þróun á rafmagnsbílnum með 

fjárhagslegum stuðningi (Blau, 

2011). 

 

   

Noregur         

Osló 

Rafmagnsbíll er undanþeginn 

bifreiðasköttum, virðisaukaskatti og 

innflutningsgjöldum. 

130 orkupóstar  og  

1.735 rafmagnsbílar 

(Kneeshaw, 2010i). 

200.000 rafmagnsbílar á 

landsvísu  fyrir 2020 og fjöldi  

orkupósta í Osló árið 2011 
verði komin í 400 (Kneeshaw, 

2010j). 

Vörugjöld og virðisaukaskattur er 

ekki á rafmagnsbílum. Mjög lág 

bifreiðagjöld. Frítt í öll bílastæði. 
Engir vegatollar. Frítt í ferjur sem 

eru reknar af ríkinu. Heimild til að 
nota sérmerktar leiðir ætlaðar 

strætisvögnum í Osló (Kneeshaw, 

2010k). 

Frjálst aðgengi að akreinum 
strætisvagna. 

 

Rafmagnsbílar undanþegnir 

miðborgargjaldi í Osló og Bergen  

sem er €5-€10 . 

  

Ókeypis í bílastæði í stærri borgum 

og frítt í alla  orkupósta (Kneeshaw, 
2010h). 

  

Svíþjóð 

Stokkhólmur 

Rafmagnsbíll er undanþeginn 
bifreiðagjöldum. Hlunnindaskattur 

á rafmagnsbíla, sem  fyrirtækjabíla, 

lækkaður um 40 % (að lágmarki 
niður í €1.800) (Kneeshaw, 2010l). 

114 orkupóstar  og  
9 rafmagnsbílar. 
(Kneeshaw, 2010m). 

 3.000 rafmagnsbílar í 
Stokkhólmi árið 2013. 

Markmið um fjölda orkupósta 

óljós.  

Lækkun  bifreiðagjalda vegna 
kaupa almennings á rafmagnsbílum. 

Lækka bifreiðagjöld á fyrirtæki sem 

kaupa rafmagnsbíla um 40% . 
Stefna að halda verði á rafmagni 

áfram lágu til notkunar á 

rafmagnsbíla. Sérstök bílastæði 
fyrir rafmagnsbíla (Kneeshaw, 

2010n). 

 

Ekki gert ráð fyrir neinum 

opinberum stuðningi varðandi 

innleiðingu á orkupóstum. 
(Schulze, 2011b). 

Tafla 8- EVUE-verkefni. Yfirlit yfir helstu markmið. 
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Þó svo að megináhersla yfirvalda í einstökum löndum Evrópu sé að lækka kostnað kaupenda 

rafmagnsbíla með skattalækkunum, þá hafa þjóðir, sem eru í framleiðslu á hefðbundnum 

bensínbílum í dag, til dæmis Þjóðverjar og Bretar, einnig lagt áherslu á að styðja við 

innleiðingu rafmagnsbílsins með áherslu á grunnuppbyggingu hleðslukerfisins og 

rannsóknum og þróun á rafmagnsbílum (World Wide Fund For Nature, 2011b) . 
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10 Skattar á bensín- og rafmagnsbíla 

10.1 Leiðir ríkisins til að ná í tapaðar skattatekjur 

Þó svo að rafmagnsbíllinn nái útbreiðslu hér á landi er ljóst að viðhalda þarf vegakerfinu eftir 

sem áður þar sem rafmagnsbíllinn slítur vegakerfinu eins og bensínbíllinn og krafa 

samfélagsins um eflingu samgöngukerfisins verður áfram til staðar þó svo að rafmagnsbíllinn 

verði ráðandi í framtíðinni. Með þeim tekjum, sem ríkið aflar, í gegnum álögur á bensín og 

dísilolíu, er vegakerfinu viðhaldið og það eflt eftir því sem tekjur leyfa.  Ríkið verður af  

þessum tekjum með tilkomu rafmagnsbílsins að öllu óbreyttu og því ljóst að finna þarf aðra 

tekjustofna til að halda uppi sama þjónustustigi í tengslum við vegakerfið eftir sem áður. Ef 

skoðaðar eru tekjur ríkisins af hverjum bensínlítra, sem kostar í dag 216,35 kr. (16. febrúar 

2011), renna um  111,00 kr. (51%) í ríkissjóð eða um 7,92kr/km miðað við að meðaleyðsla 

bifreiðar sé 7,2l/100km. Nisssan Leaf notar um 21,12 kWh/100 km sem gerir 0,212 kWh/km 

(Cole, J, 2010). Í Reykjavík kostar hver kWh 11,96 kr./kWh, miðað við verðskrá OR 15. 

mars 2011 (OR, 2011).  

Tafla 9-Samanburður á skattlagningu á bensíni og  rafmagni. 

  Verð á einingu Meðaleyðsla á 100 km 

Meðaleyðsla á 

km Skattar á km 

Bensín 216,35 kr./l 7,2 lítrar 0,072 l/km 7,93 kr. 

Rafmagn  11,96 kr./kWh 21,25 kWh 0,212 kWh/km 2,55 kr. 

                                                                                                    Munur 

samtals 5,38 kr. 

 

Í dag greiða eigendur bensín- og dísilbíla fyrir viðhald á vegum með sköttum á bensíni og 

dísilolíu. Ef hugmyndin er að sækja fjármuni til viðhalds á vegum og vegagerðar til þeirra, 

sem nota vegina áfram, þó svo rafbílavæðing eigi sér stað, þá þarf að öllum líkindum að 

hækka verð á rafmagni umtalsvert til rafmagnsbílaeigenda. 

Verð á rafmagni á hvern km 15. mars 2011 

Skattar 15.mars 2011 voru annars vegar orkuskattur upp á 0,12 kr./kWh og hins vegar 

virðisaukaskattur, sem er 2,43kr./kWh, samtals 2,55 kr./kWh, sem gera (0,212kWh/km x 

2,55kr./kWh) 0,54 kr./km. 

  

http://nissan-leaf.net/author/statik/
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Hvað þyrfti verð á rafmagni á hvern km að vera hátt til að greiða fyrir slit á vegum? 

Til að greiða fyrir viðhald á vegum þyrfti að hækka skattheimtu af rafmagni um  

34,86kr./kWh ((7.93 kr./km - 0,54 kr./km) / 0,212 kWh/km) eða um 1.367% frá því sem nú 

er. Þessi hækkun myndi þýða að hver kWh kostaði 44,27 kr. miðað við að aðrar stærðir séu 

óbreyttar, en þetta myndi hækka verð hverrar kWh frá OR um 370% . Hér er um ónákvæma 

útreikninga að ræða sem gefa samt mynd af því hvað þetta myndi þýða fyrir skattheimtu á 

raforku í stað þeirrar skattheimtu sem er á bensíni og dísilolíu í dag.  

 

Mynd 44-Samsetning á raforkuverði hjá Orkuveitu Reykjavíkur til almennings (OR, 2011). 

Ekki var skoðaður sá möguleiki að orkufyrirtæki bjóði lægra orkuverð að nóttu til eins og 

víða þekkist í Evrópu, en gera má ráð fyrir að mikill hluti hleðslutíma rafmagnsbíla fari fram 

á nóttinni þegar fáir eru að nota þá raforku sem annars er framleidd en er ekki nýtt. 

Ríkissjóður aflar tekna til að fjármagna viðhald og uppbyggingu vegakerfisins með tvennum 

hætti, í báðum tilvikum er það bíleigandinn sem greiðir.   

 

10.2 Samsetning bifreiðaskatta 

Skattheimta á bíleigendur er með tvennum hætti. Í fyrsta lagi eru innheimt vörugjöld sem 

lögð eru á allar innfluttar bifreiðar. Hér er um að ræða  fast gjald (e. lump-sum fee) og er 

þetta gjald reiknað út frá skráðri losun koldíoxíðs viðkomandi ökutækis, CO2/km. Í öðru lagi 

er breytilegur þáttur, sem er innheimtur í hlutfalli við notkun bíla og er það gjald tekið í 

gegnum skatt, sem lagður er á hvern bensín- eða dísilolíulítra. Það liggur ekki fyrir með 

hvaða hætti ríkið muni bregðast við þeim breytingum á tekjum sem kunna að verða samfara 

komu rafmagnsbílsins á markaðinn og því aðkallandi að mörkuð sé stefna varðandi þessa  

breytingu sem allra fyrst.  
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Mynd 45- Bensínverð og kostnaðarliðir á verðlagi ársins 2011 samkvæmt útreikningum FÍB (Runólfur 

Ólafsson, e.d.ö). 

Allar breytingar, sem kunna að verða á verðlagningu á rafmagni fyrir rafmangsbíla í 

framtíðinni, hafa áhrif á hagkvæmniútreikninga á rafmagnsbílnum og gera um leið 

innleiðingu þeirra mun erfiðari en ella, liggi skýr stefna ekki fyrir. Eitt af því, sem kemur í 

veg fyrir að fyrirtæki á borð við Siemens og Renault taki virkari þátt í rafbílavæðingu í 

Danmörku, er að ekki hafa verið lagðar fram skýrar tillögur um það með hvaða hætti yfirvöld 

hyggjast skattleggja rafmagn fyrir rafmagnsbíla í framtíðinni eða með hvaða hætti verður 

dregið úr  þeim hvötum, sem nú eru í boði (Andersen, 2010).  
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11 Rafmagnsbílamarkaðurinn  

11.1 Rafmagnsbílar koma til sögunnar  

Sögu rafmagnsbílsins má rekja aftur til 1832, en þá kom fram fyrsti rafmagnsbíllinn fram á 

sjónarsviðið og vilja sagnfræðingar eigna Skotanum Robert Anderson heiðurinn af því. Þessi 

fyrsti rafmagnsbíll var ekki með endurhlaðanlegri rafhlöðu og því ekki vænleg markaðsvara. 

Endurhlaðanleg rafhlaða kom fram á sjónarsviðið árið 1865 og var það Frakkinn Gaston 

Plante, sem talið er að hafi fyrstur komið fram með rafhlöðu af þessari gerð (Bellis, 2011a).  

Árið 1881 kom Frakkinn Camille Faure fram með endurbætta útgáfu af rafhlöðu Gaston sem 

söguspekingar líta á sem þá rafhlöðu sem olli hvað mestum straumhvörfum varðandi 

orkubera fyrir rafmagnsbíla. Ástæða þess að fólk keypti frekar rafmagnsbíla en aðrar gerðir 

bíla, var sú staðreynd að þeir hristust minna, menguðu ekki og voru hljóðlausir. Ekki bætti úr 

skák að sú einfalda aðgerð, að okkur finnst í dag,  að skipta um gír á bensínbílum var töluverð 

aðgerð á þessum tíma. Höfuðókostur við gufuknúnu bílanna var að það gat tekið allt að 45 

mínútur að ná upp nægum hita á köldum morgni til að koma nothæfri gufuvinnslu í gang. 

Einn stóran kost er rétt að nefna hér varðandi rafmagnsbílinn, en ekki þurfti að handsnúa 

honum í gang eins og títt var með bensínbíla á þessum árum (Bellis, 2011b).  

Ástæður  þess að rafmagnsbílinn náði ekki verulegri útbreiðslu voru af þrennum toga:  

 Í fyrsta lagi varð mikil framþróun í vegagerð á þessum árum sem varð til þess að fólk 

gat ferðast lengra jafnvel á milli borga, en drægni rafmagnsbílsins var þá orðið 

vandamál.  

 Í öðru lagi var aðgengi að bensíni aukið til muna samhliða þessum vegabótum.  

 Í þriðja lagi kallaði markaðurinn á aflmeiri vélar og um leið vélar, sem gátu skilað 

fólki á milli staða án vandkvæða. Þessi ár voru það tímabil í sögu rafmagnsbílsins, 

sem urðu til þess að leggja draum þeirra, sem vildu veg hans sem mestan, á hilluna að 

sinni að minnsta kosti (Bedi o.fl., 2011).  
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11.2   Helstu tegundir rafmagnsbíla  

11.2.1   Tvinnbíll (Hybrid electric vehicles) 

Í sinni einföldustu mynd inniheldur tvinnbíllinn tvær vélar, annars vegar sprengihreyfil sem 

annað hvort er bensíndrifinn eða dísildrifinn (ICE-internal combustion engine) og hins vegar 

er um að ræða  rafmótor, sem fær orku frá rafhlöðu.  

Tvinnbíllinn er þekktastur í þremur útfærslum: 

 Hliðtengdur-tvinnbíll (Parallel) - (sjá nánar í viðauka D) 

 Serial-tvinnbíll (Serial) - (sjá nánar í viðauka D) 

 Hliðtengdur/Raðtengdur-tvinnbíll. (Serial-Parallel Hybrid) - (sjá nánar í viðauka 

D) 

(Milnes o.fl., 2010a). 

(TTelectronics, e.d.a) 

 

Tvinnbílinn eru jafnan flokkaðir í þrjá flokka með tilliti til  eldsneytissparnaðar 

 Micro Hybrids (sjá nánar í viðauka D) 

 Mild Hybrids (sjá nánar í viðauka D) 

 Full Hybrids (sjá nánar í viðauka D) 

(Milnes ofl., 2010b). 
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Mynd 46 - Sala á tvinnbílum í Bandaríkjunum 1999 til 2010 (Alternative Fuels and Advanced Vehicles 

Data Center, 2009a). 

 

Toyota Prius er sá bíll, sem telja má að fólk þekki hvað best þegar talað er um tvinnbíla. Prius 

hefur verið á markaði sem tvinnbíll frá árinu 1997 og var fyrsti fjöldaframleiddi tvinnbíllinn. 

Heildarsala Prius tvinnbíla frá Toyota er komin yfir tvær milljónir bíla (Abuelsamid, 2009). 

Reglur í Bandaríkjunum fram til ársins 2007 voru þannig, að allir söluhvatar féllu niður þegar 

ákveðinn framleiðandi hafði framleitt og selt yfir 60.000 bíla. Í Bandaríkjunum, þar sem 

helmingur Toyota Prius bíla er seldur, var lokað fyrir alla söluhvata frá og með 30. september 

2007 þar sem Toyota hafði selt yfir 60.000 bíla af þessari tegund. Frá 1. janúar 2011 hafa allir 

söluhvatar, sem áður komu frá ríkinu vegna tvinnbíla, verið felldir niður (Fueleconomy, 

2011a). 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Þ
ú

su
n

d
ir

  t
vi

n
n

b
íla

 

Porsche Cayenne
Mercedes S400
Mercedes ML450
Mazda Tribute
Honda CR-Z
BMW X6
BMW ActiveHybrid 7
Lexus HS 250h
Mercury Milan
Ford Fusion
Dodge Durango
Chrysler Aspen
Cadillac Escalade
GMC Yukon
Chevy Tahoe
Lexus LS600hL
Nissan Altima
Toyota Camry
Lexus GS 450h
Mercury Mariner
Toyota Highlander
Lexus RX400h
Ford Escape
Honda Civic
Toyota Prius
Honda Insight



67 

 

11.2.2 Helstu kostir og ókostir tvinnbíla 

 Tafla 10 - Helstu kostir og ókostir tvinnbíla. 

Helstu kostir:    Helstu ókostir: 

 Minni eldsneytisnotkun og um leið minni 

eldsneytiskostnaður. 

 Tveir aflgjafar (bensínvél og rafmagnsmótor) 

Betri nýting á eldsneyti Aukin hætta á bilunum þar sem mun fleiri 

íhlutir eru í hverjum tvinnbíl en eru í  

rafmagnsbíl 

Aukin afköst  Orkuþéttni (geymslugeta) rafhlöðunnar ekki 

nægjanleg  

Endurnýting á orku, sem þegar hefur verið 

framleidd af bensínmótornum 

 Hátt innkaupsverð á bílnum 

Notar dreifinet olíufélaganna, sem er þegar til 

staðar 

Framboð á mótorum, bæði raf- og 

bensínmótorum, ekki nægjanleg á markaði í 

dag 

Mengar minna  Verð á rafhlöðunni er hátt 

Frítt í opinber bílastæði (á ekki við í öllum 

löndum) 

Þyngd bílsins, sem rekja má til rafhlöðunnar 

og þess, að bifreiðin er með tvo aflgjafa 

 Skattaafsláttur  (á ekki við í öllum  löndum)  Kraftlausir miðað við hefðbundinn bensínbíl 

 Frítt aðgengi að tollskyldum vegum/göngum 

(á ekki við í öllum  löndum) 

 Kostnaður við förgun er hár 

 Heimild til að aka á sérstökum akreinum (e. 

Carpools) 

  

(Livestrong, 2010) 

(Atkinson, Clark og Mucino, 2000) 

 

11.3   Tengiltvinnbíll (Plug in hybrid electric vehicle)  

Tengiltvinnbíll er bíll, sem gengur fyrst fyrir rafmagni og síðan bensíni þegar rafmagnið er 

uppurið. Tengiltvinnbíll er tvinnbíll með rafhlöðu, sem geymir mun meiri orku en rafhlaða 

hefðbundins tvinnbíls og er um leið hægt að hlaða með því að stinga í samband í næstu 

innstungu eða næstu hleðslustöð og er því í daglegu tali kallaður tengiltvinnbíll. Rafhlaða 

tengiltvinnbíls getur tekið næga hleðslu til að hægt sé að aka allt að 80 km við bestu 

aðstæður. Eftirfarandi upphæðir eru reiknaðar miðað við miðgengi Bandaríkjadollars, sem 

var 117 kr. hjá Seðlabanka Íslands 27. mars 2011 (Seðlabanki Íslands, e.d.c).  Innkaupsverð 

þessara bíla hefur almennt verið hærra en á bílum sem ganga fyrir jarðeldsneyti, en gera má 
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ráð fyrir að tengiltvinnbíll kosti á billinu 100.000 kr. ($855) til 850.000 kr. ($7.265) meira en 

hefðbundnar bensín og dísilbifreiðar (Fueleconomy, 2011b). Bifreiðin á aftur á  móti að skila 

þessum verðmun til baka á 1 til 2 árum. Einna þekktastur er bíll ársins í Bandaríkjunum, 

Chevrolet Volt sem getur farið um 56 km á rafhleðslunni ef rafhlaðan  er fullhlaðin, en 

rafhlaðan í þessum bíl er 16 kWh liþíumrafhlaða.  Þegar rafhlaðan getur ekki veitt næga orku 

skiptir bíllinn sjálfkrafa yfir á bensínmótorinn. Með þessu getur bíllinn, miðað við bestu 

skilyrði, komist 506 km á einum bensíntanki og fullhlaðinni rafhlöðu (Barari, 2011a). Fyrstu 

200.000 einstaklingar, sem kaupa Chevrolet Volt í Bandaríkjunum, fá 877.500 kr. ($7.500) 

skattaafslátt frá yfirvöldum og með afslætti kostar bíllinn 3.932.900 kr. ($33.500). Einnig er 

hægt að taka bílinn á leigu til 36 mánaða og er leiguverð á grunngerðinni um 41.000 kr. 

($350) á mánuði þar sem 19.000 km akstur á ári er innifalinn í verðinu (GM Volt, 2011b). 

11.3.1 Helstu kostir og ókostir tengiltvinnbílsins 

Tafla 11 - Helstu kostir og ókostir tengiltvinnbílsins.

Helstu kostir:    Helstu ókostir:  

Minni eldsneytisnotkun og um leið minni 

eldsneytiskostnaður 

 Tvö orkukerfi (bensín og rafmagn) 

Betri nýting á eldsneyti  Aukin hætta á bilunum þar sem mun fleiri 

íhlutir eru í hverjum tengiltvinnbíl en til dæmis 

í rafmagnsbíl  

Minni mengun  Orkuþéttni (geymslugeta) rafhlöðunnar ekki 

nægjanleg  

Rafhleðsla gefur möguleika á að aka allt að 60 

km án þess að notað sé bensín 

 Hátt innkaupsverð á bílnum 

Notar dreifinet olíufélaganna, sem er þegar til í 

dag, og er um leið góður til að brúa bilið milli 

bensínbíls og rafmagnsbíls 

Framboð á mótorum, bæði raf- og 

bensínmótorum, ekki nægjanleg á markaði í 

dag 

Aukin afköst  Verð á rafhlöðunni er hátt (Dinger o.fl., 

2010e) 

Frítt í opinber bílastæði (á ekki við í öllum 

löndum) 

Þyngd bílsins, sem rekja má til rafhlöðunnar 

og þess að bifreiðin er með tvo aflgjafa. 

Skattaafslættir hærri en á tvinnbílum (á ekki 

við í öllum  löndum) 

Kostnaður við förgun er hár 

Frítt aðgengi að tollskyldum vegum/göngum 

(á ekki við í öllum  löndum) 
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Heimild til að aka á sérstökum akreinum (e. 

Carpools) 

  

Endurnýting á orku sem þegar hefur verið 

framleidd af bílvélinni 

  

(Kwon, Kim, Fallas, Pagerit og Rousseau, 2011) 

(Markel og Simpson, 2006) 

 

11.4   Rafmagnsbílar (Plug-in electric vehicles)  

Rafmagnsbíll er knúinn áfram af rafmagni, sem sótt er í endurhlaðanlega rafhlöðu, sem 

staðsett er í bílnum. Yfirleitt er um frekar fyrirferðamiklar og dýrar rafhlöður að ræða sem 

getur tekið allt að 8 klst. að hlaða (Dinger o.fl., 2010f). 

Hleðslutími á Íslandi getur verið á bilinu 3-4 klst., en er helmingi lengri í Bandaríkjunum þar 

sem netspenna er 120 volt, en á Íslandi er netspennan 230 volt. Hægt er að hraðhlaða (e. 

quick charge) rafhlöðurnar upp í 80 % af heildarhleðslu og tekur það um 30 mín. 

Í dag er rafhlöðutæknin ekki kominn nógu langt á veg til að hægt sé að lofa kaupendum því 

að rafhlaðan endist allan líftíma bílsins. Í dag er gert ráð fyrir að rafhlöðuna þurfi að 

endurnýja á átta til tíu ára fresti, allt eftir því hversu mikið rafhlaðan er notuð, hvernig hún er 

hlaðin upp, og hversu mikil raforka er á rafhlöðunni þegar hún er hlaðin upp (Dinger o.fl., 

2010g). 

Útblástur frá rafmagnsbílnum er enginn, þar sem hann gengur eingöngu fyrir rafmagni, hins 

vegar má færa rök fyrir því, að hann mengi óbeint þar sem víða þarf að brenna olíu eða 

kolum til að framleiða rafmagn,  þó svo það eigi ekki við hér á Íslandi. 

Segja má að sá meðbyr, sem rafmagnsbílar hafa í dag, sé að einhverju leyti tilkominn vegna 

þess að Nissan Leaf var valinn bíll ársins í Evrópu 2011. 

Nissan Leaf er með 24 kWh rafhlöðu og fær kaupandi slíkrar bifreiðar í Bandaríkjunum 

fullan skattaafslátt frá yfirvöldum, sem er 877.500 kr. ($7.500), og með þessum afslætti 

kostar bíllinn 2.960.828kr ($25.220). Bílinn er hægt að fá á leigu til 36 mánaða og er 

leiguverð á grunngerðinni um 44.500 kr. ($379) á mánuði og við það bætist hleðslutæki, sem 

kostar um 6.500 kr. ($56). Samtals gerir mánaðarleiga á Nissan Leaf því um 51.000 kr. 

($435) (NissanUSA, 2011c). 
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11.4.1 Helstu kostir og ókostir rafmagnsbílsins

Tafla 12 - Helstu kostir og ókostir rafmagnsbílsins. 

Helstu kostir:    Helstu ókostir:  

Minni orkukostnaður (án rafhlöðu), talið 

er að hann lækki um allt að 70% miðað 

við bensínbílinn í Bandaríkjunum 

Orkuþéttni (geymslugeta) rafhlöðunnar er 

ekki nægjanleg og því er akstursdrægni á 

hverri hleðslu ekki nægjanleg 

Betri nýting á hverja orkueiningu  Hátt innkaupsverð á bílnum 

Raforka á Íslandi er að langmestu leiti 

framleidd án losunar koldíoxíðs (CO2)  

Verð á rafhlöðunni er hátt og kostnaður 

við förgun einnig þó svo gera megi ráð 

fyrir mikilli lækkun á næstu misserum  

Góður kostur í borgarakstri út frá 

mengunarsjónarmiðum, þegar oft er 

stoppað og tekið af stað  

Líftími rafhlaðna er styttri en líftími 

bílsins. Framleiðendur hafa ekki verið 

tilbúnir til að ábyrgjast rafhlöður lengur en 

3-5 ár. Nissan og Chervrolet hafa þó 

ákveðið að ábyrgast rafhlöður í sínum 

bílum í 10 ár. 

Minna viðhald þar sem meira en helmingi 

færri íhlutir eru í rafmagnsbíl en eru í 

hefðbundnum bensínbíl 

Of langur hleðslutími, en hann er 7-8 klst. 

í Bandaríkjunum, en í löndum  með 230V 

(til dæmis Íslandi) rafdreifingu er þessi 

tími 3-4 klst. 

Mögulegur eftirmarkaður fyrir rafhlöður  Hraðhleðslunet sem almennt keyrir á 

400V/63A-3 fasa ekki í boði á Íslandi í 

dag og því þarf að fara í töluverðra 

fjárfestingar hérlendis ef nægjanleg 

dreifing á að nást.  

Frítt í opinber bílastæði (á ekki við í 

öllum löndum) 

Orkupóstakerfi er ekki til staðar hérlendis í 

dag og því þarf að leggja í fjárfestingar til 

að koma því á.  Hefðbundin stólpi þarf 

400V/32A 3 fasa.  

Skattaafslættir vegna kaupa á nýjum 

rafmagnsbíl (á ekki við í öllum  löndum) 

  

Frítt aðgengi að tollskyldum 

vegum/göngum (á ekki við í öllum  

löndum) 

  

Heimild til að aka á sérstökum akreinum 

(e. Carpools) 

  

Endurnýting á orku, sem þegar hefur 

verið framleidd af bensínvélinni 

  

Hægt að hlaða rafhlöður í heimahúsum   

(NissanUSA, 2011d) 

(Ulrich, 2006) 

(Siuru, e.d.)
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(Dinger o.fl., 2010h)  

(Orkustofnun, 2008) 

11.5   Vandamál við innleiðingu rafmagnsbíla  

Segja má að rafbílaiðnaðurinn standi frammi fyrir þremur stórum vandamálum sem hafa 

komið í veg fyrir að rafmagnsbílar næðu mikilli útbreiðslu:  

 Í fyrsta lagi voru rafmagnsbílar mjög dýrir í verði þar sem fáir bílar voru framleiddir 

og ekki náðist fram sú stærðarhagkvæmni (e. economies of scale) til þess að lækka 

mætti verðið á bílunum niður í samkeppnishæft verð. 

 Í öðru lagi er aðgengi almennings að rafmagnshleðslu fyrir bílana mjög misjafnt eftir 

búsetu og efnahag.  

 Þriðja lagi er vandamál við dragisótta (e. range anxiety), það er að segja ótti við að 

verða rafmagnslaus á rafmagnbíl. Getur hér skipt máli hversu gott aðgengi 

viðkomandi hefur að hleðslueiningu utan heimilis. 

(Gartner og Wheelock, 2010) 

 

11.6 Orkupóstar og hraðorkupóstar  

Margir hafa bent á að það geti verið skynsamlegt að ýta undir að fólk hlaði bílana heima fyrir 

þar sem álag á rafkerfið er minnst að nóttu til. Því mætti stýra með því að hafa hærra verð á 

hleðslu á dagtíma en á næturnar. 

Sú leið, sem hefur verið notuð til þessa við hleðslu á rafmagnsbílum utan heimilis, eru 

svokallaðir orkupóstar (e. public charging). Þar er hægt er að stinga rafmagnsbíl í samband 

rétt eins og í heimahöfn og fullhlaða bílinn í allt að 4 klukkustundir miðað við 230V kerfi 

eins og við búum við á Íslandi. Slíka orkupósta er hægt að setja upp á ýmsum stöðum svo 

sem við fyrirtæki, opinberar stofnanir, verslanir og víðar. Slíkir póstar innihalda sjálfvirkt 

greiðslukerfi og kalla ekki á miklar breytingar á uppbyggingu rafdreifikerfis þar sem afltaka 

er almennt frekar lítil eða á milli  3,0-7,7 kW sem er að öllu jöfnu viðráðanlegt við almennar 

aðstæður, hvort sem er á heimilum eða við fyrirtæki og stofnanir.  

Einnig hafa menn sett upp svokallaða hraðorkupósta þar sem hægt er að hlaða rafhlöðuna á 

15-30 mínútum. Helsta vandamálið við slíkar stöðvar er að það kann að vera erfitt að raffæða 

þær þar sem ekki er næga raforku að hafa, en slíkar stöðvar  þurfa allt að 75 kW. Gert er ráð 

fyrir að árið 2013 komi á markað hraðorkupóstar sem þurfa allt að 250 kW, en með slíkum 

hraðorkupóstum erum við komin í umhverfi sem svipar mjög til bensínstöðva í dag, þar sem 

hægt verður að aka inn að orkustöð og hlaða bílinn á innan við 6 mínútum. 
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Hleðsluaðferð Straumnotkun Hleðslutími Hleðsluafl 

Mögulegt, 

árið 

Slow-1 fasa 10-16 Amp. 10-12 klst. 3 kW 2005 

Medium-3 fasa 13-32 Amp. 1-3 klst. 10-40 kW 2010 

Hraðhleðsla-1 125 Amp. 15-30 mín. 50-75 kW Áætlað  2011 

Hraðhleðsla-2 200-400 Amp. 10 mín. 250 kW Áætlað  2013 

Rafhlöðuskipti   5mín.   2010 
 

Mynd 47 - Hleðsluaðferðir, straumnotkun, hleðslutími og afl (Ensto, 2010). 

Helstu vandamálin við slíka hraðorkupósta er að með þessu er verið að lesta rafkerfið á 

dagtíma þegar önnur notkun er í hámarki og hver hleðsla lestar rafkerfið um allt að 250 kW. 

Slík afltaka, ef umfang er mikið, mun hafa mikil áhrif á dreifikerfi raforku. Eftirfarandi 

upphæðir eru reiknaðar miðað við miðgengi Bandaríkjadollars, sem var 117 kr. hjá 

Seðlabanka Íslands 27. mars 2011 (Seðlabanki Íslands, e.d.d). Reynt hefur verið að leggja 

mat á það hvað orkupóstakerfi  muni kosta á hvern rafmagnbíl og hafa menn áætlað að sá 

kostnaður geti verið á bilinu 116.000 kr. ($1.000) til 232.000 kr. ($2.000) (International 

Energy Agency, 2009b). Hér þyrftu yfirvöld að taka ákvörðun um það hvort rétt sé að láta 

hleðslu í heimahöfn og við einstaka fyrirtæki og stofnanir nægja til þess að koma ásættanlegri 

hreyfingu á innleiðingu rafmagnsbíla, og hvenær rétt væri að fara í stærri framkvæmdir þar 

sem uppsetning á þéttara neti orkupósta og hraðorkupósta væri komið á fót. Rétt er að nefna 

að innleiðing á tengiltvinnbílum ætti að ganga hraðar fyrir sig þar sem eigendur slíkra bíla eru 

ekki eins háðir rafmagni eins og rafmagnsbílaeigendur og því ætti hleðsla í heimahöfn að 

fullnægja þörfum tengiltvinnbílaeigenda í langflestum tilvikum. Það gæti svo orðið til að 

ryðja brautina fyrir rafmagnsbílinn, sem hefur ekki annan orkubera en rafhlöðuna. Telja má 

líklegt á að hægt muni ganga að innleiða rafmagnsbílinn nema farið verði í uppsetningu á  

orkupóstum og hraðorkupóstum við þjóðvegi landsins. 

 

11.7 Orkunýting bifreiða 

Í allri umræðu um hinar ólíku tegundir bíla er rétt að skoða með hvaða hætti við erum að nýta 

þá orku sem við notum á bílana.  
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Mynd 48 - Orkunýting bifreiða (Praëm, 2008a). 

Bensínbílar nýta orku, sem er í bensíni þannig, að 14-30% orkunnar fer í að færa bílinn áfram 

eða aftur á bak, ef svo má segja, en afgangurinn 70-86% fer í hluti, sem ekki eru notaðir til að 

knýja bílinn áfram eða aftur á bak (Praëm, 2008b). Hér er átt við hluti eins og: 

 Mótstöðu (núningur) innan vélar með tilheyrandi varmamyndun 

 Vél í gangi án þess að bifreið sé á hreyfingu 

 Orku sem fer í að knýja vatnsdælu,viftuspaða, loftkælingu, loftræstimótor og  rafala 

 Mótstöðu á milli vegar og hjólbarða 

 Vindmótstöðu, rigningu, snjó 

 Hemlun (sem ekki er nýtt til framleiðslu á rafmagni eins gert er í rafmagnsbílum, 

tvinnbílum og tengiltvinnbílum) 

 Varma, sem fer til umhverfisins, með heitu pústi 

(Praëm, 2008) b 

 

Ef við skoðum dæmi um bensínbíl til að átta okkur á þessum stærðum þá er VW Lupo að 

nota 416 Wh/km en aðeins um 121Wh/km er orka sem knýr bílinn áfram.  Til einföldunar þá 

þýðir þetta að 20 lítrar hverfa í annað en að knýja bílinn áfram eða aftur á bak, ef við setjum 

30 lítra af bensíni í bensíntank bílsins. Þetta þýðir að orkunýting er um 33% (Praëm, 2008c).  

Rafmagnsbíllinn hefur það fram yfir hefðbundinn bensínbíl að hann er að mestu laus við 

ofangreinda þætti. Mesta tapið liggur í vindmótstöðu og tapi í yfirfærslu á raforku frá 

rafhlöðu yfir í rafmagnsmótorinn og að hjóli. Á móti kemur, að rafmagnsbíllinn framleiðir 
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raforku með rafala, sem svo er flutt inn á rafhlöðuna aftur þegar hann dregur úr hraða. Með 

þessu má segja að sú orka sem áður fór frá rafhlöðunni sé sótt til baka þar sem hún var í 

reynd ekki notuð til að knýja bílinn áfram (Praëm, 2008d).  
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12 Niðurstöður 

Markmið með þessari ritgerð var að svara spurningunni: Hvað getur hið opinbera gert til að 

gera kaup á rafmagnsbíl að raunhæfum valkosti fyrir almenning?. 

Á Íslandi árið 2009 var 73% raforku unnin með virkjunum vatnsfalla og 27% með nýtingu 

jarðvarma, sem gerir þjóðinni kleift að stunda sjálfbæran orkubúskap (Orkustofnun, e.d.c). 

Sjálfbærni hefur verið skilgreind af Sameinuðu þjóðunum á eftirfarandi hátt „að mæta þörfum 

nútímans án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að mæta þörfum sínum“ (United 

Nations, 1987b). Þrátt fyrir þennan árangur var hlutfall endurnýjanlegrar orku í samgöngum á 

Íslandi árið 2010 minna en 1% (Þingskjal 640, 2010) f. Markmiðið innan ESB var 5,75% 

fyrir árið 2010, en niðurstaðan varð 5,1% (Stuart, 2011d). 

 

Samkvæmt skýrslu Nicholas Stern „The Economics of Climate Change“ bendir margt þess, 

að heildarkostnaður og áhætta af völdum loftslagsbreytinga muni jafngilda því að tapa að 

minnsta kosti 5% af landsframleiðslu (GPD) ríkja heims á hverju ári nú og til frambúðar, ef 

ekki verður brugðist við (Stern, 2006i). Kostnað við aðgerðir til að draga 

úr losun gróðurhúsalofttegunda og koma í veg fyrir verstu áhrif loftslagsbreytinga er hægt að 

takmarka við um 1% af af landsframleiðslu (GPD) ríkja heims (Stern, 2006j). 

 

Minni innflutningur á eldsneyti til Íslands skilar sér í jákvæðari vöruskiptajöfnuði. Sem dæmi 

hefði 5% minni innflutningur af jarðeldsneyti til Íslands árið 2010 haft í för með sér að 

vöruskiptajöfnuður hefði orðið 2 milljörðum króna jákvæðari (2,43%) og 10% minni 

innflutningur af jarðeldsneyti hefði haft í för með sér að vöruskiptajöfnuður hefði orðið 5 

milljörðum króna jákvæðari (4,87%). 

 

Í spurningakönnun, þar sem tekið var 120 manna hentugleikaúrtak í Kringlunni, kom í ljós 

marktækur munur á kynjunum, þar sem karlar keyra meira en konur að meðaltali á hverjum 

degi. Einnig horfa konur meira, en karlar, á eldsneytissparnað og umhverfisáhrif sem jákvæða 

þætti við ákvörðun um kaup á rafmagnsbíl eða tengiltvinnbíl. 

Þeir, sem keyra oftar 120 km á dag, að meðaltali, eru líklegri til að velja bíl, sem gengur fyrir 

öðrum orkugjöfum en bensíni og dísilolíu. 

Þeir, sem vilja að næsti nýi bíll verði bensín-metanbíll eða dísil-metanbíll, vilja síður breyta 

núverandi bíl í metanbíl. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Stern
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Þeir, sem ætla að fá sér nýjan bíl næstu 12 mánuðina, eru líklegri til að kaupa bensín- eða 

dísilbíl frekar en bíl, sem gengur fyrir öðrum orkugjöfum. 

Einnig halda þátttakendur að meðaleldsneytiskostnaður á ári, fyrir meðalfjölskyldubíl, sé 

hærri en hann er í raun og veru. 

Það er ekki fylgni á milli aukinna tekna þátttakenda og áhuga á að fá sér nýjan bíl á næstu 12 

mánuðum eða á milli aukinna tekna þátttakenda og áhuga á að breyta núverandi bensínbíl eða 

dísilbíl í bensín-metanbíl eða dísil-metanbíl á næstu 12 mánuðum. 

 

Samkvæmt skýrslu forsætisráðuneytisins „Efnahagsleg völd kvenna“ þá sagðist 51% kvenna 

oftast sjá um innkaupin á heimilinu en 16% karla (Forsætisráðuneytið, 2004). Þessi staðreynd 

gefur tilefni til bjartsýni um framtíð rafmagnsbílsins á Íslandi, því að samkvæmt könnun 

skýrsluhöfunda horfa konur meira á eldsneytissparnað og umhverfisáhrif sem jákvæða þætti 

við ákvörðun um kaup á rafmagnsbíl eða tengiltvinnbíl. 

 

Samanburður á eldsneytis/orkukostnaði bensínbíls, metanbíls og rafmagnsbíls leiddi í ljós að 

hagstæðast var að reka metanbíl, þar á eftir kom bensínbíllinn en rafmagnsbíllinn kom lakast 

út í samanburðinum, en litið var á rafhlöðu rafmagnsbílsins sem hluta af orkubera bílsins en 

ekki hluta af staðalbúnaði hans. 

 

Mat okkar er, að rafmagnsbílar verði raunhæfur kostur í framtíðinni, en til þess þarf að koma 

til lækkun á verði rafhlöðunnar og um leið á bílunum sjálfum, en verð á algengum 

liþíumrafhlöðum er 36-59% af heildarverði rafmagnsbílsins. Sú þróun, sem kemur fram í 

spám sérfræðinga um verðþróun á liþíumrafhlöðunni, gefur tilefni til bjartsýni. En þó svo að 

verð á rafhlöðunni fari lækkandi og skili jafnvel rafmagnsbílnum í sama verðflokk og 

hefðbundnum bensínbíl, þá skortir enn töluvert upp á geymslugetu rafhlöðunnar og 

ásættanlegan hleðslutíma (Cheah og Heywood, 2010c). 

 

Metanbíllinn og tengiltvinnbíllinn eru þeir bílar, sem skýrsluhöfundar telja að muni brúa bilið 

þar til rafhlöðuframleiðendur koma fram með rafhlöðu, sem er með nógu mikla geymslugetu 

til að hægt sé að aka bílnum 500 km á einni hleðslu, tekur skamman tíma að hlaða og stuðlar 

að því, að verð rafmagnsbíla verði samkeppnishæft við verð á bensínbílum í sama 

stærðarflokki. Forsvarsmenn metanvæðingar á Íslandi telja, að næg framleiðslugeta sé hjá 

Sorpu til að hægt sé að knýja um 3.000 bíla, til viðbótar þeim 1.000 bílum, sem áætlað er að 

verði komnir í notkun í árslok 2011 (Metan, 2011). 



77 

 

Niðurstaða skýrsluhöfunda er, að stjórnvöld eigi ekki að gera meira en það, sem fram kemur í 

þingsályktunartillögu, sem nú liggur fyrir þinginu, þar sem meginhvatinn liggur í 

niðurfellingu virðisaukaskatts á með enga skráða losun koldíoxíðs (Þingskjal 640, 2010) f. 

Metanbílar og tengiltvinnbílar eru því að okkar mati sú millileið, sem verður farin þar til 

rafmagnsbíllinn verður orðinn að raunhæfum kosti fyrir almenning.  
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Viðauki A: Tilgátur 
 

Útdráttur 

 61% þátttakenda hefur áhuga á að fá sér bíl sem gengur fyrir öðrum orkugjafa en 

bensíni og dísilolíu 

 Karlar keyra meira en konur að meðaltali á hverjum degi 

 Rafmagnsbíllinn Nissan Leaf, bíll ársins í Evrópu, uppfyllir kröfur hjá einum þriðja 

þátttakenda varðandi hámarksakstursdrægni í hverjum mánuði 

 Þeir, sem keyra oftar lengri vegalengdir, eru líklegri til að vilja fá sér bíl sem gengur 

fyrir öðrum orkugjafa en bensíni og dísilolíu 

 93% þátttakenda er ekki tilbúinn að greiða aukalegt verð sem rafmagnsbíll eða 

tengiltvinnbíll kostar samanborið við helstu samkeppnisbíla sem ganga fyrir bensíni 

og dísilolíu 

 68% telja frekar eða mjög ólíklegt að þeir kaupi sér nýjan bíl á næstu 12 mánuðum 

 15% þátttakenda telur mjög eða frekar líklegt að þeir breyti núverandi bensínbíl eða 

dísilbíl í bensín/metan eða dísil/metan á næstu 12 mánuðum 

 Þeir, sem vilja að næsti nýi bíll sé bensín/metanbíll eða dísil/metanbíll, vilja síður 

breyta núverandi bíl í metanbíl 

 28% þátttakenda hefur frekar eða mjög mikinn áhuga á að leigja rafhlöðu fyrir 

rafmagnsbíl ef það myndi lækka innkaupsverðið 

 Þátttakendur halda að eldsneytiskostnaður á ári fyrir meðalfjölskyldubíl sé hærri en 

hann er í raun og veru 

 Konur horfa meira á eldsneytissparnað og umhverfisáhrif sem jákvæð áhrif á 

ákvörðun um að kaupa rafmagnsbíl eða tengiltvinnbíl en karlar 
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Tilgáta 1 

Er marktækur munur á því hversu mikið eða lítið þátttakendur keyra að meðaltali á 

hverjum degi eftir því hvort viðkomandi er karl eða kona? 

Núlltilgáta og móttilgáta 

H0: Það er ekki marktækur munur á því hversu mikið eða lítið þátttakendur keyra að 

meðaltali á hverjum degi eftir því hvort viðkomandi er karl eða kona. 

H1: Það er marktækur munur á því hversu mikið eða lítið þátttakendur keyra að meðaltali á 

hverjum degi eftir því hvort viðkomandi er karl eða kona. 

Aðferð 

Við prófun á tilgátunni var notað tölfræðiprófið Independent-Samples T Test. Þetta t-próf er 

notað til að bera saman meðaltöl tveggja óháðra hópa eins og karla og kvenna.  

T-gildi er 2,332 og p-gildi er 0,022. Staðalfrávik mælir dreifingu gagna frá meðaltali. 

Meðaltal karla er 1,97 og staðalfrávik er 1,313. Meðaltal kvenna er 1,46 og staðalfrávik er 

0,862. Þar sem staðalfrávik kvenna er lægra en hjá körlum, er minni dreifing frá meðaltali hjá 

konum en hjá körlum og þær aka því nær meðaltali sínu á hverjum degi. 

Þar sem að p-gildið er lægra en 0,05 þá er hægt að hafna H0 tilgátunni. Það er því marktækur 

munur á meðaltölum hópanna. 

Niðurstaða 

Það er marktækur munur á meðaltölum hópanna. Karlar keyra meira en konur að 

meðaltali á hverjum degi.  

 

 

Tafla 13 - Munur á því hversu mikið eða lítið þátttakendur keyra að meðaltali á hverjum degi eftir því 

hvort viðkomandi er karl eða kona. 
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Tafla 14 - Munur á því hversu mikið eða lítið þátttakendur keyra að meðaltali á hverjum degi eftir því 

hvort viðkomandi er karl eða kona. 
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Tilgáta 2 

Eru þátttakendur meðvitaðir um raunverulegan  eldsneytiskostnað á ári fyrir 

meðalfjölskyldubíl? 

Útskýring 

Spurningakönnunin var lögð fyrir í Kringlunni laugardaginn 5.mars 2011. Meðalakstur 

fólksbíla árið 2009 var 12.023 km (Umferðarstofa, e.d.) og meðaleyðsla í lítrum á bifreið árið 

2009 var 1.168 lítrar/bifreið (Vegagerðin, 2011). Miðað við 228 kr./l bensínverð daginn sem 

könnunin var gerð má áætla að meðaleldsneytiskostnaður fólksbíls hafi verið 266.304 kr. á 

ári. 

Núlltilgáta og móttilgáta 

H0: Eldsneytiskostnaður á ári fyrir meðalfjölskyldubíl er jafn 3 (200.000 – 299.000).  

H1: Eldsneytiskostnaður á ári fyrir meðalfjölskyldubíl er minni eða stærri en 3 (200.000 – 

299.000). 

Aðferð 

Við prófun á tilgátunni var notað tölfræðiprófið One-Sample T test. Hér er aðeins um einn 

hóp að ræða og meðaltal hópsins er borið saman við eitt fast tölugildi. 

Ef p-gildið er lægra en 0,05, er hægt að hafna H0 tilgátunni og segja að það sé marktækur 

munur á meðaltali hópsins og viðmiðunargildinu. Ef p-gildið er stærra en 0,05, er ekki 

marktækur munur á meðaltali hópsins og viðmiðunargildinu. 

Meðaltal er 4,8. T-gildi er 10,052 og p-gildi er 0,000. Staðalfrávik mælir dreifingu gagna frá 

meðaltali. Staðalfrávik er 1,920, sem sýnir að þátttakendur hafa ólík svör. 

Þar sem p-gildið er lægra en 0,05, er hægt að hafna H0 tilgátunni. Það er því marktækur 

munur á meðaltali hópsins og viðmiðunargildinu. 

Niðurstaða 

Það er marktækur munur á meðaltali hópsins og viðmiðunargildinu. Þátttakendur 

halda, að eldsneytiskostnaður á ári fyrir meðalfjölskyldubíl sé hærri en hann er í raun 

og veru. 
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Tafla 15 - Eru þátttakendur meðvitaðir um raunverulegan  eldsneytiskostnað á ári fyrir 

meðalfjölskyldubíl? 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Hversu hár eða lágur heldur þú 

að eldsneytiskostnaður sé fyrir 

meðal fjöldskyldubíl á ári?  

115 4,80 1,920 ,179 

 
Tafla 16 - Eru þátttakendur meðvitaðir um raunverulegan  eldsneytiskostnað á ári fyrir 

meðalfjölskyldubíl? 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Hversu hár eða lágur heldur þú 

að eldsneytiskostnaður sé fyrir 

meðal fjöldskyldubíl á ári?  

10,052 114 ,000 1,800 1,45 2,15 
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Tilgáta 3 

Er marktækur munur á eldsneytissparnaði sem jákvæð áhrif á ákvörðun um að kaupa 

rafmagnsbíl eða tengiltvinnbíl eftir því hvort viðkomandi sé karl eða kona? 

Núlltilgáta og móttilgáta 

H0: Það er ekki marktækur munur á eldsneytissparnaði sem jákvæð áhrif á ákvörðun um að 

kaupa rafmagnsbíl eða tengiltvinnbíl eftir því hvort viðkomandi sé karl eða kona. 

H1: Það er marktækur munur á eldsneytissparnaði sem jákvæð áhrif á ákvörðun um að kaupa 

rafmagnsbíl eða tengiltvinnbíl eftir því hvort viðkomandi sé karl eða kona. 

Aðferð 

Við prófun á tilgátunni var notað tölfræðiprófið Independent-Samples T Test. Þetta t-próf 

er notað til að bera saman meðaltöl tveggja óháðra hópa eins og karla og kvenna.  

 

T-gildi er -2,003 og p-gildi er 0,048. Staðalfrávik mælir dreifingu gagna frá meðaltali. 

Meðaltal karla er 3,82 og staðalfrávik er 1,418. Meðaltal kvenna er 4,29 og staðalfrávik er 

1,051. Þar sem staðalfrávik kvenna er lægra en hjá körlum er minni dreifing frá meðaltali hjá 

konum en hjá körlum og eldsneytissparnaður, sem jákvæð áhrif á ákvörðun um að kaupa 

rafmagnsbíl eða tengiltvinnbíl, er því nær meðaltali þeirra. 

Þar sem p-gildið er lægra en 0,05 þá er hægt að hafna H0 tilgátunni. Það er því marktækur 

munur á meðaltölum hópanna. 

Niðurstaða 

Það er marktækur munur á meðaltölum hópanna. Konur horfa meira á 

eldsneytissparnað sem jákvæð áhrif á ákvörðun um að kaupa rafmagnsbíl eða 

tengiltvinnbíl en karlar. 
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Tafla 17 - Munur á eldsneytissparnaði sem jákvæð áhrif á ákvörðun um að kaupa rafmagnsbíl eða 

tengiltvinnbíl eftir því hvort viðkomandi sé karl eða kona. 

 

Tafla 18 - Munur á eldsneytissparnaði sem jákvæð áhrif á ákvörðun um að kaupa rafmagnsbíl eða 

tengiltvinnbíl eftir því hvort viðkomandi sé karl eða kona. 
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Tilgáta 4 

Er marktækur munur á umhverfisáhrifum sem jákvæð áhrif á ákvörðun um að kaupa 

rafmagnsbíl eða tengiltvinnbíl eftir því hvort viðkomandi sé karl eða kona? 

Núlltilgáta og móttilgáta 

H0: Það er ekki marktækur munur á umhverfisáhrifum sem jákvæð áhrif á ákvörðun um að 

kaupa rafmagnsbíl eða tengiltvinnbíl eftir því hvort viðkomandi sé karl eða kona. 

H1: Það er marktækur munur á umhverfisáhrifum sem jákvæð áhrif á ákvörðun um að kaupa 

rafmagnsbíl eða tengiltvinnbíl eftir því hvort viðkomandi sé karl eða kona. 

Aðferð 

Við prófun á tilgátunni var notað tölfræðiprófið Independent-Samples T Test. Þetta t-próf 

er notað til að bera saman meðaltöl tveggja óháðra hópa eins og karla og kvenna.  

 

T-gildi er -3,769 og p-gildi er 0. Staðalfrávik mælir dreifingu gagna frá meðaltali. Meðaltal 

karla er 3,56 og staðalfrávik er 1,376. Meðaltal kvenna er 4,41 og staðalfrávik er 1,019. Þar 

sem staðalfrávik kvenna er lægra en hjá körlum er minni dreifing frá meðaltali hjá konum en 

hjá körlum og umhverfisáhrif sem jákvæð áhrif á ákvörðun á að kaupa rafmagnsbíl eða 

tengiltvinnbíl er því nær meðaltali þeirra. 

Þar sem að p-gildið er lægra en 0,05 þá er hægt að hafna H0 tilgátunni. Það er því marktækur 

munur á meðaltölum hópanna. 

Niðurstaða 

Það er marktækur munur á meðaltölum hópanna. Konur horfa meira á umhverfisáhrif 

sem jákvæð áhrif á ákvörðun um að kaupa rafmagnsbíl eða tengiltvinnbíl en karlar. 
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Tafla 19 - Munur á umhverfisáhrifum sem jákvæð áhrif á ákvörðun um að kaupa rafmagnsbíl eða 

tengiltvinnbíl eftir því hvort viðkomandi sé karl eða kona. 

 

Tafla 20 - Munur á umhverfisáhrifum sem jákvæð áhrif á ákvörðun um að kaupa rafmagnsbíl eða 

tengiltvinnbíl eftir því hvort viðkomandi sé karl eða kona. 
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Tilgáta 5 

Er marktækur munur á því hversu oft í mánuði þátttakendur keyra meira en 120 km á 

dag eftir því hvort þeir vilja, ef þeir fengju sér nýjan bíl á næstu 12 mánuðum, að næsti 

nýi bíll þeirra verði bensín/dísil, bensín-metan/dísil-metan eða 

rafmagnsbíll/tvinnbíll/tengiltvinnbíll? 

Núlltilgáta og móttilgáta 

H0: Það er ekki marktækur munur á því hversu oft í mánuði þátttakendur keyra meira 

en 120 km á dag eftir því hvort þeir vilja, ef þeir fengju sér nýjan bíl á næstu 12 

mánuðum, að næsti nýi bíll þeirra verði bensín/dísil, bensín-metan/dísil-metan eða 

rafmagnsbíll/tvinnbíll/tengiltvinnbíll. 

H1: Það er marktækur munur á því hversu oft í mánuði þátttakendur keyra meira en 

120 km á dag eftir því hvort þeir vilja, ef þeir fengju sér nýjan bíl á næstu 12 mánuðum, 

að næsti nýi bíll þeirra verði bensín/dísil, bensín-metan/dísil-metan eða 

rafmagnsbíll/tvinnbíll/tengiltvinnbíll. 

Aðferð 

Við prófun á tilgátunni var notað tölfræðiprófið dreifigreining (ANOVA) þar sem verið er 

að skoða hversu mikið dreifing óháðu breytunnar skýrir dreifingu háðu breytunnar. Notum 

hana til að bera saman meðaltöl hópa, helst þriggja eða fleiri hópa.  

 

Staðalfrávik mælir dreifingu gagna frá meðaltali. Meðaltal bensín/dísil er 1,69 og staðalfrávik 

er 0,680. Meðaltal bensín-metan/dísil-metan er 2,32 og staðalfrávik er 1,430. Meðaltal 

rafmagnsbíls/tvinnbíls/tengiltvinnbíls er 2,30 og staðalfrávik er 1,287. 

Þar sem staðalfrávik bensín/dísil er lægra en hjá hinum hópunum, er bensín/dísil með minni 

dreifingu frá meðaltali sínu en hinir hóparnir.  

 

Líkanið er tölfræðilega marktækt því að úr ANOVA töflunni má lesa að F-gildið er 3,812 og 

p-gildið lægra en 0,05. Þar sem p-gildið er lægra en 0,05, er hægt að hafna H0 tilgátunni. Það 

er því marktækur munur á meðaltölum hópanna. 

Niðurstaða 
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Það marktækur munur á því hversu oft í mánuði þátttakendur keyra meira en 120 km 

á dag eftir því hvort þeir vilja að næsti nýi bíll þeirra verði bensín/dísil, bensín-

metan/dísil-metan eða rafmagnsbíll/tvinnbíll/tengiltvinnbíll. 

 Ekki er þó hægt að greina milli hvaða hópa marktæki munurinn liggur samkvæmt 

ANOVA. 

 

Tafla 21 - Munur á því hversu oft í mánuði þátttakendur keyra meira en 120 km á dag eftir því hvort þeir 

vilja, ef þeir fengju sér nýjan bíl á næstu 12 mánuðum, að næsti nýi bíll þeirra verði bensín/dísil, bensín-

metan/dísil-metan eða rafmagnsbíll/tvinnbíll/tengiltvinnbíll. 

 
 
Tafla 22 - Munur á því hversu oft í mánuði þátttakendur keyra meira en 120 km á dag eftir því hvort þeir 

vilja, ef þeir fengju sér nýjan bíl á næstu 12 mánuðum, að næsti nýi bíll þeirra verði bensín/dísil, bensín-

metan/dísil-metan eða rafmagnsbíll/tvinnbíll/tengiltvinnbíll. 
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Tafla 23 - Munur á því hversu oft í mánuði þátttakendur keyra meira en 120 km á dag eftir því hvort þeir 

vilja, ef þeir fengju sér nýjan bíl á næstu 12 mánuðum, að næsti nýi bíll þeirra verði bensín/dísil, bensín-

metan/dísil-metan eða rafmagnsbíll/tvinnbíll/tengiltvinnbíll. 

 

 
Tafla 24 - Munur á því hversu oft í mánuði þátttakendur keyra meira en 120 km á dag eftir því hvort þeir 

vilja, ef þeir fengju sér nýjan bíl á næstu 12 mánuðum, að næsti nýi bíll þeirra verði bensín/dísil, bensín-

metan/dísil-metan eða rafmagnsbíll/tvinnbíll/tengiltvinnbíll. 
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Tilgáta 6 

Er marktækur munur á því hversu oft í mánuði þátttakendur keyra meira en 120 km á 

dag eftir því hvort að þeir vilja, ef þeir fengju sér nýjan bíl á næstu 12 mánuðum, að 

næsti nýi bíll þeirra verði bensín/dísilbíll eða gangi fyrir öðrum orkugjöfum? 

Núlltilgáta og móttilgáta 

H0: Það er ekki marktækur munur á því hversu oft í mánuði þátttakendur keyra meira en 120 

km á dag eftir því hvort að þeir vilja, ef þeir fengju sér nýjan bíl á næstu 12 mánuðum, að 

næsti nýi bíll þeirra verði bensín/dísilbíll eða gangi fyrir öðrum orkugjöfum. 

H1: Það er marktækur munur á því hversu oft í mánuði þátttakendur keyra meira en 120 km á 

dag eftir því hvort að þeir vilja, ef þeir fengju sér nýjan bíl á næstu 12 mánuðum, að næsti nýi 

bíll þeirra verði bensín/dísilbíll eða gangi fyrir öðrum orkugjöfum. 

Aðferð 

Við prófun á tilgátunni var notað tölfræðiprófið Independent-Samples T Test. Þetta t-próf 

er notað til að bera saman meðaltöl tveggja óháðra hópa eins og bensín/dísil og aðra 

orkugjafa.  

 

T-gildi er -2,773 og p-gildi er 0,007. Staðalfrávik mælir dreifingu gagna frá meðaltali. 

Meðaltal bensín/dísil er 1,69 og staðalfrávik er 0,680. Meðaltal annarra orkugjafa er 2,31 og 

staðalfrávik er 1,351. Þar sem staðalfrávik bensín/dísil er lægra en hjá öðrum orkugjöfum er 

bensín/dísil með minni dreifingu frá meðaltali sínu en aðrir orkugjafar.  

Þar sem að p-gildið er lægra en 0,05 þá er hægt að hafna H0 tilgátunni. Það er því marktækur 

munur á meðaltölum hópanna. 

Niðurstaða 

Það er marktækur munur á því hversu oft í mánuði þátttakendur keyra meira en 120 

km á dag eftir því hvort að þeir vilja, ef þeir fengju sér nýjan bíl á næstu 12 mánuðum, 

að næsti nýi bíll þeirra verði bensín/dísilbíll eða gangi fyrir öðrum orkugjöfum. Þeir, 

sem vilja fá sér bensín/dísilbíl, keyra sjaldnar 120 km á dag en þeir, sem vilja bíl sem 

gengur fyrir öðrum orkugjöfum. 
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Tafla 25 - Munur á því hversu oft í mánuði þátttakendur keyra meira en 120 km á dag eftir því hvort að 

þeir vilja, ef þeir fengju sér nýjan bíl á næstu 12 mánuðum, að næsti nýi bíll þeirra verði bensín/dísilbíll 

eða gangi fyrir öðrum orkugjöfum. 

 

Tafla 26 - Munur á því hversu oft í mánuði þátttakendur keyra meira en 120 km á dag eftir því hvort að 

þeir vilja, ef þeir fengju sér nýjan bíl á næstu 12 mánuðum, að næsti nýi bíll þeirra verði bensín/dísilbíll 

eða gangi fyrir öðrum orkugjöfum. 
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Tilgáta 7 

Er marktækur munur á því hversu líklegt eða ólíklegt er að þátttakendur breyti 

núverandi bensínbíl eða dísilbíl í bensín/metan eða dísil/metan bíl á næstu 12 mánuðum 

eftir því hvort þeir vilja, ef þeir fengju sér nýjan bíl á næstu 12 mánuðum, að næsti nýi 

bíll þeirra verði bensín/dísil, bensín-metan/dísil-metan eða 

rafmagnsbíll/tvinnbíll/tengiltvinnbíll? 

Núlltilgáta og móttilgáta 

H0: Það er ekki marktækur munur á því hversu líklegt eða ólíklegt er að þátttakendur breyti 

núverandi bensínbíl eða dísilbíl í bensín/metan eða dísil/metan bíl á næstu 12 mánuðum eftir 

því hvort þeir vilja, ef þeir fengju sér nýjan bíl á næstu 12 mánuðum, að næsti nýi bíll þeirra 

verði bensín/dísil, bensín-metan/dísil-metan eða rafmagnsbíll/tvinnbíll/tengiltvinnbíll. 

H1: Það er marktækur munur á því hversu líklegt eða ólíklegt er að þátttakendur breyti 

núverandi bensínbíl eða dísilbíl í bensín/metan eða dísil/metan bíl á næstu 12 mánuðum eftir 

því hvort þeir vilja, ef þeir fengju sér nýjan bíl á næstu 12 mánuðum, að næsti nýi bíll þeirra 

verði bensín/dísil, bensín-metan/dísil-metan eða rafmagnsbíll/tvinnbíll/tengiltvinnbíll. 

Aðferð 

Við prófun á tilgátunni var notað tölfræðiprófið dreifigreining (ANOVA) þar sem er  verið 

að skoða hversu mikið dreifing óháðu breytunnar skýrir dreifingu háðu breytunnar. Notum 

hana til að bera saman meðatöl hópa, helst þriggja eða fleiri hópa.  

 

Staðalfrávik mælir dreifingu gagna frá meðaltali. Meðaltal bensín/dísil er 4,31 og staðalfrávik 

er 0,975. Meðaltal bensín-metan/dísil-metan er 3,39 og staðalfrávik er 1,476. Meðaltal 

rafmagnsbíls/tvinnbíls/tengiltvinnbíls er 4,21 og staðalfrávik er 1,139. 

Þar sem staðalfrávik bensín/dísil er lægra en hjá hinum hópunum er bensín/dísil með minni 

dreifingu frá meðaltali sínu en hinir hóparnir.  

 

Líkanið er tölfræðilega marktækt því að úr ANOVA töflunni má lesa að F-gildið er 6,054 og 

p-gildið lægra en 0,05. Þar sem að p-gildið er lægra en 0,05 þá er hægt að hafna H0 

tilgátunni. Það er því marktækur munur á meðaltölum hópanna. 

Niðurstaða 
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Það er marktækur munur á því hversu líklegt eða ólíklegt er að þátttakendur breyti 

núverandi bensínbíl eða dísilbíl í bensín/metan eða dísil/metan bíl á næstu 12 mánuðum 

eftir því hvort þeir vilja, ef þeir fengju sér nýjan bíl á næstu 12 mánuðum, að næsti nýi 

bíll þeirra verði bensín/dísil, bensín-metan/dísil-metan eða 

rafmagnsbíll/tvinnbíll/tengiltvinnbíll. 

Marktækur munur á meðaltali er á milli: 

- Bensín-metan/dísil-metan og bensín/dísil (p-gildi minna en 0,05) 

- Bensín-metan/dísil-metan og rafmagn/tvinn/tengiltvinnbíls (p-gildi minna en 

0,05) 

Þeir sem myndu fá sér bensín/dísilbíl, ef þeir fengju sér nýjan bíl á næstu 12 mánuðum, 

eru líklegri til að breyta núverandi bensínbíl eða dísilbíl í bensín/metan eða 

dísil/metanbíl á næstu 12 mánuðum en þeir sem myndu fá sér bensín-metan/dísil-

metanbíl. Marktækur munur á meðaltali er á milli hópanna. 

Þeir sem myndu fá sér rafmagn/tvinn/tengiltvinnbíl, ef þeir fengju sér nýjan bíl á næstu 

12 mánuðum, eru líklegri til að breyta núverandi bensínbíl eða dísilbíl í bensín/metan 

eða dísil/metanbíl á næstu 12 mánuðum en þeir sem myndu fá sér bensín-metan/dísil-

metanbíl. Marktækur munur á meðaltali er á milli hópanna. 

Tafla 27 - Munur á því hversu líklegt eða ólíklegt er að þátttakendur breyti núverandi bensínbíl eða 

dísilbíl í bensín/metan eða dísil/metan bíl á næstu 12 mánuðum eftir því hvort þeir vilja, ef þeir fengju sér 

nýjan bíl á næstu 12 mánuðum, að næsti nýi bíll þeirra verði bensín/dísil, bensín-metan/dísil-metan eða 

rafmagnsbíll/tvinnbíll/tengiltvinnbíll. 
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Tafla 28 - Munur á því hversu líklegt eða ólíklegt er að þátttakendur breyti núverandi bensínbíl eða 

dísilbíl í bensín/metan eða dísil/metan bíl á næstu 12 mánuðum eftir því hvort þeir vilja, ef þeir fengju sér 

nýjan bíl á næstu 12 mánuðum, að næsti nýi bíll þeirra verði bensín/dísil, bensín-metan/dísil-metan eða 

rafmagnsbíll/tvinnbíll/tengiltvinnbíll. 

 

Tafla 29 - Munur á því hversu líklegt eða ólíklegt er að þátttakendur breyti núverandi bensínbíl eða 

dísilbíl í bensín/metan eða dísil/metan bíl á næstu 12 mánuðum eftir því hvort þeir vilja, ef þeir fengju sér 

nýjan bíl á næstu 12 mánuðum, að næsti nýi bíll þeirra verði bensín/dísil, bensín-metan/dísil-metan eða 

rafmagnsbíll/tvinnbíll/tengiltvinnbíll. 
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Tafla 30 - Munur á því hversu líklegt eða ólíklegt er að þátttakendur breyti núverandi bensínbíl eða 

dísilbíl í bensín/metan eða dísil/metan bíl á næstu 12 mánuðum eftir því hvort þeir vilja, ef þeir fengju sér 

nýjan bíl á næstu 12 mánuðum, að næsti nýi bíll þeirra verði bensín/dísil, bensín-metan/dísil-metan eða 

rafmagnsbíll/tvinnbíll/tengiltvinnbíll. 
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Tilgáta 8 

Er marktækur munur á því hversu líklegt eða ólíklegt er að þátttakendur breyti 

núverandi bensínbíl eða dísilbíl í bensín-metanbíl eða dísil-metanbíl á næstu 12 

mánuðum eftir því hvort þeir vilja að næsti nýi bíll þeirra verði bensín/dísilbíll eða 

gangi fyrir öðrum orkugjöfum? 

Núlltilgáta og móttilgáta 

H0: Það er ekki marktækur munur á því hversu líklegt eða ólíklegt er að þátttakendur breyti 

núverandi bensínbíl eða dísilbíl í bensín-metanbíl eða dísil-metanbíl á næstu 12 mánuðum 

eftir því hvort þeir vilja að næsti nýi bíll þeirra verði bensín/dísilbíll eða gangi fyrir öðrum 

orkugjöfum. 

H1: Það er marktækur munur á því hversu líklegt eða ólíklegt er að þátttakendur breyti 

núverandi bensínbíl eða dísilbíl í bensín-metanbíl eða dísil-metanbíl á næstu 12 mánuðum 

eftir því hvort þeir vilja að næsti nýi bíll þeirra verði bensín/dísilbíll eða gangi fyrir öðrum 

orkugjöfum. 

Aðferð 

Við prófun á tilgátunni var notað tölfræðiprófið Independent-Samples T Test. Þetta t-próf 

er notað til að bera saman meðaltöl tveggja óháðra hópa eins bensín/dísil og aðra orkugjafa. 

 

T-gildi er 2,039 og p-gildi er 0,044. Staðalfrávik mælir dreifingu gagna frá meðaltali. 

Meðaltal bensín/dísil er 4,31 og staðalfrávik er 0,975. Meðaltal annarra orkugjafa er 3,81 og 

staðalfrávik er 1,367. Þar sem staðalfrávik bensín/dísil er lægra en hjá öðrum orkugjöfum er 

bensín/dísil með minni dreifingu frá meðaltali sínu en aðrir orkugjafar. Þar sem að p-gildið er 

lægra en 0,05, þá er hægt að hafna H0 tilgátunni. Það er því marktækur munur á meðaltölum 

hópanna. 

Niðurstaða 

Það er marktækur munur á því hversu líklegt eða ólíklegt er að þátttakendur breyti 

núverandi bensínbíl eða dísilbíl í bensín-metanbíl eða dísil-metanbíl á næstu 12 

mánuðum eftir því hvort þeir vilja að næsti nýi bíll þeirra verði bensín/dísilbíll eða 

gangi fyrir öðrum orkugjöfum. Þeir, sem vilja fá sér bensín/dísilbíl, eru síður líklegir til 
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að vilja breyta bílum sínum í metanbíl en þeir, sem vilja bíl sem gengur fyrir öðrum 

orkugjöfum. 

Tafla 31 - Munur á því hversu líklegt eða ólíklegt er að þátttakendur breyti núverandi bensínbíl eða 

dísilbíl í bensín-metanbíl eða dísil-metanbíl á næstu 12 mánuðum eftir því hvort þeir vilja að næsti nýi 

bíll þeirra verði bensín/dísilbíll eða gangi fyrir öðrum orkugjöfum.  

 

Tafla 32 - Munur á því hversu líklegt eða ólíklegt er að þátttakendur breyti núverandi bensínbíl eða 

dísilbíl í bensín-metanbíl eða dísil-metanbíl á næstu 12 mánuðum eftir því hvort þeir vilja að næsti nýi 

bíll þeirra verði bensín/dísilbíll eða gangi fyrir öðrum orkugjöfum. 
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Tilgáta 9 

Er marktækur munur á því hversu líklegt eða ólíklegt er að þátttakendur kaupi sér 

nýjan bíl á næstu 12 mánuðum eftir því hvort þeir vilja að næsti nýi bíll þeirra verði 

bensín/dísilbíll eða gangi fyrir öðrum orkugjöfum? 

Núlltilgáta og móttilgáta 

H0: Það er ekki marktækur munur á því hversu líklegt eða ólíklegt er að þátttakendur kaupi 

sér nýjan bíl á næstu 12 mánuðum eftir því hvort þeir vilja að næsti nýi bíll þeirra verði 

bensín/dísilbíll eða gangi fyrir öðrum orkugjöfum. 

H1: Það er marktækur munur á því hversu líklegt eða ólíklegt er að þátttakendur kaupi sér 

nýjan bíl á næstu 12 mánuðum eftir því hvort þeir vilja að næsti nýi bíll þeirra verði 

bensín/dísilbíll eða gangi fyrir öðrum orkugjöfum. 

Aðferð 

Við prófun á tilgátunni var notað tölfræðiprófið Independent-Samples T Test. Þetta t-próf 

er notað til að bera saman meðaltöl tveggja óháðra hópa eins bensín/dísil og aðra orkugjafa. 

 

T-gildi er -2,005 og p-gildi er 0,047. Staðalfrávik mælir dreifingu gagna frá meðaltali. 

Meðaltal bensín/dísil er 3,57 og staðalfrávik er 1,393. Meðaltal annarra orkugjafa er 4,07 og 

staðalfrávik er 1,295. Þar sem staðalfrávik annarra orkugjafa er lægra en hjá bensín/dísil eru 

aðrir orkugjafar með minni dreifingu frá meðaltali sínu en bensín/dísil. 

 

Þar sem að p-gildið er lægra en 0,05 þá er hægt að hafna H0 tilgátunni. Það er því marktækur 

munur á meðaltölum hópanna. 

Niðurstaða 

Það er marktækur munur á því hversu líklegt eða ólíklegt er að þátttakendur kaupi sér 

nýjan bíl á næstu 12 mánuðum eftir því hvort þeir vilja að næsti nýi bíll þeirra verði 

bensín/dísilbíll eða gangi fyrir öðrum orkugjöfum. Þeir, sem vilja fá sér bensín/dísilbíl, 

eru líklegri til að fá sér nýjan bíl en þeir sem vilja bíl sem gengur fyrir öðrum 

orkugjöfum. 
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Tafla 33 - Munur á því hversu líklegt eða ólíklegt er að þátttakendur kaupi sér nýjan bíl á næstu 12 

mánuðum eftir því hvort þeir vilja að næsti nýi bíll þeirra verði bensín/dísilbíll eða gangi fyrir öðrum 

orkugjöfum. 

 

Tafla 34 - Munur á því hversu líklegt eða ólíklegt er að þátttakendur kaupi sér nýjan bíl á næstu 12 

mánuðum eftir því hvort þeir vilja að næsti nýi bíll þeirra verði bensín/dísilbíll eða gangi fyrir öðrum 

orkugjöfum. 
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Tilgáta 10 

Er fylgni á milli aukinna tekna  þátttakenda og áhuga á að fá sér nýjan bíl á næstu 12 

mánuðum? 

Núlltilgáta og móttilgáta 

H0: Það er ekki fylgni á milli aukinna tekna þátttakenda og áhuga á að fá sér nýjan bíl á 

næstu 12 mánuðum. 

H1: Það er fylgni á milli aukinna tekna þátttakenda og áhuga á að fá sér nýjan bíl á næstu 12 

mánuðum. 

Aðferð 

Við prófun á tilgátunni var notað tölfræðiprófið Bivariate Correlation Analysis til að bera 

saman tvo raðkvarða. Notaður var Pearson correlation coefficient fylgnistuðullinn sem 

mælir styrk og átt tengsla milli tveggja breyta og er frá -1  til +1. 

 

Samkvæmt Burns og Bush er styrkur sambanda eftirfarandi: 

±0,81 - ±1.00 = Sterk fylgni 

±0,61 - ±0,80 = Meðalfylgni 

±0,41 - ±0,60 = Veik fylgni 

±0,21 - ±0,40 = Mjög veik fylgni 

±0.00 - ±0,20 = Engin fylgni 

 

Fylgni er 0,033, p-gildi er 0,743 og fjöldi athugana er 119. 

Fyrst p-gildið er hærra en 0,05 þá getum við ekki hafnað H0 tilgátunni. 

 

Niðurstaða 

Það er ekki fylgni á milli aukinna tekna þátttakenda og áhuga á að fá sér nýjan bíl á 

næstu 12 mánuðum. 
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Tafla 35 - Fylgni á milli aukinna tekna þátttakenda og áhuga á að fá sér nýjan bíl á næstu 12 mánuðum. 
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Tilgáta 11 

Er fylgni milli aukinna tekna þátttakenda og áhuga á að breyta núverandi bensínbíl eða 

dísilbíl í bensín/metan eða dísil/metan bíl á næstu 12 mánuðum? 

Núlltilgáta og móttilgáta 

H0: Það er ekki fylgni á milli aukinna tekna þátttakenda og áhuga á að breyta núverandi 

bensínbíl eða dísilbíl í bensín/metan eða dísil/metan bíl á næstu 12 mánuðum. 

H1: Það er fylgni á milli aukinna tekna þátttakenda og áhuga á að breyta núverandi bensínbíl 

eða dísilbíl í bensín/metan eða dísil/metan bíl á næstu 12 mánuðum. 

Aðferð 

Við prófun á tilgátunni var notað tölfræðiprófið Bivariate Correlation Analysis til að bera 

saman tvo raðkvarða. Notaður var Pearson correlation coefficient fylgnistuðullinn sem 

mælir styrk og átt tengsla milli tveggja breyta og er frá -1  til +1. 

 

Fylgni er -0,126, p-gildi er 0,236 og fjöldi athugana er 106. 

Fyrst að p-gildið er hærra en 0,05 þá getum við ekki hafnað H0 tilgátunni. 

 

Niðurstaða 

Það er ekki fylgni á milli aukinna tekna þátttakenda og áhuga á að breyta núverandi 

bensínbíl eða dísilbíl í bensín/metan eða dísil/metan bíl á næstu 12 mánuðum. 

Tafla 36 - Fylgni milli aukinna tekna þátttakenda og áhuga á að breyta núverandi bensínbíl eða dísilbíl í 

bensín/metan eða dísil/metan bíl á næstu 12 mánuðum. 
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Viðauki B: Spurningakönnun 
 

Spurningakönnun – B.Sc. ritgerð í viðskiptafræði við HR 

Við framsetningu gagna er þess gætt að ekki sé hægt að rekja svör til einstaklinga. 

 

Útskýringar – Vinsamlegast lesið fyrst: 
 

Rafmagnsbíll (electric vehicle)  

Rafmagnsbíll sem er stungið í samband og er drifinn af rafmagni. 

 

Tvinnbíll (gasoline/electric hybrid vehicle)  

Bensínbíll, sem framleiðir rafmagn, þegar bremsað er, og notar það til að spara bensín. 

 

Tengiltvinnbíll (plug-in gasoline/electric hybrid vehicle)  

Rafmagnsbíll/bensínbíll, sem er stungið í samband, og er drifinn af rafmagni. Þegar 

rafmagnið klárast, tekur bensínvél við. 

Spurningar: 

1. Átt þú bíl? 

Merkið aðeins við einn valmöguleika 

 

□ Já 

□ Nei (ef þú merkir við þennan valkost þá vinsamlegast farðu beint í spurningu nr. 5) 

 

2. Hvað keyrir þú að meðaltali marga kílómetra á hverjum degi? 

Merkið aðeins við einn valmöguleika 

 

□ 39 km eða minna 

□ 40 – 59 km 

□ 60 – 79 km 

□ 80 – 99 km 

□ 100 – 119 km 

□ 120 km eða meira 
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3. Hversu oft í mánuði, að meðaltali, keyrir þú meira en 120 km á dag? 

Merkið aðeins við einn valmöguleika 

 

□ Aldrei 

□ 1-2 sinnum 

□ 3-4 sinnum 

□ 5-6 sinnum 

□ 7-8 sinnum 

□ 9 sinnum eða oftar 

 

4. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú breytir núverandi bensínbíl eða dísilbíl í 

bensín/metan eða dísil/metan bíl á næstu 12 mánuðum? 

Merkið aðeins við einn valmöguleika 

 

Bensín/metan bíll: 

Bensínbíll með tvo eldsneytisgeyma. Keyrir fyrst á metani þangað til að það klárast, eftir 

það  

tekur bensínið við. 

 

Dísil/metan bíll: 

Dísilbíll með tvo eldsneytisgeyma. Keyrir á 50/50 blöndu af dísilolíu og metani. 

 

□ Mjög líklegt 

□ Frekar líklegt 

□ Hvorki né 

□ Frekar ólíklegt 

□ Mjög ólíklegt 

 

5. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú kaupir þér nýjan bíl á næstu 12 mánuðum? 

Merkið aðeins við einn valmöguleika 

 

□ Mjög líklegt 

□ Frekar líklegt 

□ Hvorki né 

□ Frekar ólíklegt 

□ Mjög ólíklegt 
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6. Ef þú fengir þér nýjan bíl á næstu 12 mánuðum, hvernig bíl myndir þú fá þér? 

Merkið aðeins við einn valmöguleika 

 

□ Bensín 

□ Bensín/metan 

□ Dísil 

□ Dísil/metan 

□ Rafmagnsbíl (electric vehicle) 

□ Tvinnbíll (gasoline/electric hybrid vehicle)  

□ Tengiltvinnbíl (plug-in gasoline/electric hybrid vehicle)   

□ Annar orkugjafi  ______                                                          ___ 

 

7. Hversu mikið eða lítið myndir þú borga aukalega fyrir rafmagnsbíl (electric vehicle) 

eða tengiltvinnbíl (plug-in gasoline/electric hybrid vehicle) umfram hefðbundinn 

bensín/dísil bíl? 

Merkið aðeins við einn valmöguleika 

 

□ Lægra verð 

□ 0 – 99.999 kr. 

□ 100.000 – 299.999 kr. 

□ 300.000 – 599.999 kr. 

□ 600.000 – 899.999 kr. 

□ 900.000 – 1.199.999 kr. 

□ 1.200.000 kr. eða meira 

 

8. Hversu mikinn eða lítinn áhuga hefðir þú á að leigja rafhlöðu fyrir rafmagnsbíl 

(electric vehicle) eða tengiltvinnbíl (plug-in gasoline/electric hybrid vehicle) ef það 

myndi lækka innkaupsverðið? 

Merkið aðeins við einn valmöguleika 

 

□ Mjög mikinn 

□ Frekar mikinn 

□ Hvorki né 

□ Frekar lítinn 
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□ Mjög lítinn 

 

9. Hversu hár eða lágur heldur þú að eldsneytiskostnaður sé fyrir meðalfjöldskyldubíl 

á ári?  

Merkið aðeins við einn valmöguleika 

 

□ 100 þúsund eða minna 

□ 100 – 199 þúsund  

□ 200 – 299 þúsund  

□ 300 – 399 þúsund  

□ 400 – 499 þúsund  

□ 500 – 599 þúsund  

□ 600 – 699 þúsund  

□ 700 – 799 þúsund  

□ 800 þúsund eða meira 

 

10. Hvaða þættir hafa lítil eða mikil jákvæð áhrif á ákvörðun þína um að kaupa 

rafmagnsbíl (electric vehicle) eða tengiltvinnbíl (plug-in gasoline/electric hybrid 

vehicle)? 

Merkið aðeins við einn valmöguleika 

 

a) Eldsneytissparnaður  

Mjög lítil Frekar lítil  Hvorki né Frekar mikil  Mjög mikil 

 □ □ □ □ □ 

 

b) Umhverfisáhrif 

Mjög lítil Frekar lítil  Hvorki né Frekar mikil Mjög mikil 

 □ □ □ □ □ 

 

c) Hvatar frá stjórnvöldum 

Mjög lítil Frekar lítil  Hvorki né Frekar mikil Mjög mikil 

 □ □ □ □ □ 
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11. Hvaða þættir hafa lítil eða mikil neikvæð áhrif á ákvörðun þína um að kaupa 

rafmagnsbíl (electric vehicle) eða tengiltvinnbíl (plug-in gasoline/electric hybrid 

vehicle)? 

Merkið aðeins við einn valmöguleika 

 

a) Aðgangur að hleðslustöðvum  

Mjög lítil Frekar lítil  Hvorki né Frekar mikil Mjög mikil 

 □ □ □ □ □ 

 

b) Verð  

Mjög lítil Frekar lítil  Hvorki né Frekar mikil Mjög mikil 

 □ □ □ □ □ 

 

c) Akstursdrægni á hleðslu  

Mjög lítil Frekar lítil  Hvorki né Frekar mikil Mjög mikil 

 □ □ □ □ □ 

 

d) Áreiðanleiki/þjónusta  

Mjög lítil Frekar lítil  Hvorki né Frekar mikil Mjög mikil 

 □ □ □ □ □ 

 

e) Tækniúrelding  

Mjög lítil Frekar lítil  Hvorki né Frekar mikil Mjög mikil 

 □ □ □ □ □ 

 

12. Ef kosið yrði til Alþingis í dag, hvaða flokk eða lista myndir þú líklega kjósa? 

Merkið aðeins við einn valmöguleika 

 

□ Besti flokkurinn 

□ Framsóknarflokkurinn 

□ Hreyfingin 

□ Hægri grænir 

□ Samfylkingin 

□ Sjálfstæðisflokkurinn 

□ Vinstrihreyfingin – grænt framboð 

□ Vil ekki svara 

http://is.wikipedia.org/wiki/Hreyfingin
http://is.wikipedia.org/wiki/Samfylkingin
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□ Annað______                                                          ___ 

 

13. Aldur 

Merkið aðeins við einn valmöguleika 

 

□ 17-24 ára 

□ 25-34 ára 

□ 35-44 ára 

□ 45-54 ára 

□ 55-74 ára  

□ 75 ára eða eldri 

 

14. Búseta 

Merkið aðeins við einn valmöguleika 

 

□ Reykjavík 

□ Nágrannasveitarfélög Reykjavíkur 

□ Önnur sveitarfélög 

 

15. Menntun 

Merkið aðeins við einn valmöguleika 

 

□ Grunnskólapróf 

□ Grunnskólapróf og viðbót 

□ Framhaldsskólapróf 

□ Háskólapróf 

 

16. Hverjar eru mánaðartekjur þínar (fyrir skatt)?  

Merkið aðeins við einn valmöguleika 

 

□ 100 þúsund eða minna 

□ 100 – 199 þúsund 

□ 200 – 299 þúsund 

□ 300 – 399 þúsund 

□ 400 – 499 þúsund 

□ 500 – 599 þúsund 
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□ 600 – 699 þúsund 

□ 700 þúsund eða meira 

□ Vil ekki svara 
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Viðauki C: Niðurstöður spurningakönnunar 
 

1. Átt þú bíl? 

 

Meðaltal 1,09 

Staðalfrávik 0,29 

Hér var spurt um bílaeign, 109 þátttakendur áttu bíl eða 91% en 11 áttu ekki bíl eða samtals 

9%. Meðaltalið var 1,09 og staðalfrávikið 0,29 þar sem dreifing svara frá meðaltali var mjög 

lítil. 

 

2. Hvað keyrir þú að meðaltali marga kílómetra á hverjum degi? 

 

Meðaltal 1,73 

Staðalfrávik 1,152 

Þegar spurt var um ekna kílómetra kom í ljós að góður meirihluti, samtals 64 manns eða sem 

nemur 59%,  keyrði undir 39 km á dag. Hér var meðaltalið 1,73 og staðalfrávikið 1,152 sem 

segir að dreifingin svara frá meðaltali var frekar lítil.  

3. Hversu oft í mánuði, að meðaltali, keyrir þú meira en 120 km á dag? 
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Meðaltal 2,07 

Staðalfrávik 1,176 

Hér kom í ljós að mikill meirihluti þátttakenda keyrði að meðaltali tvisvar sinnum í mánuði 

eða sjaldnar meira en 120 km á dag eða samtals 85 manns sem gera 78%. Hér var meðaltalið 

2,07 og staðalfrávikið 1,176 sem segir að dreifing svara frá meðaltali var frekar lítil. 

 

4. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú breytir núverandi bensínbíl eða dísilbíl í 

bensín/metan eða dísil/metan bíl á næstu 12 mánuðum? 

 

Meðaltal 4,01 

Staðalfrávik 1,246 

Þegar skoðað var hvort þátttakendur ætli sér að breyta núverandi bílum sínum kom í ljós að 

samtals 79 manns eða 75% fannst það frekar eða mjög ólíklegt. Hér var meðaltalið 4,01 og 

staðalfrávikið 1,246 sem segir að dreifing svara frá meðaltali var frekar lítil. 
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5. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú kaupir þér nýjan bíl á næstu 12 mánuðum? 

 

Meðaltal 3,87 

Staðalfrávik 1,35 

Þegar skoðað var hvort þátttakendur ætli sér að kaupa nýjan bíl á næstu 12 mánuðum kom í 

ljós að 57 eða 48% þátttakenda fannst það mjög ólíklegt. Hér var meðaltalið 3,87 og 

staðalfrávikið 1,35 sem segir að dreifing svara frá meðaltali var frekar lítil. 
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6. Ef þú fengir þér nýjan bíl á næstu 12 mánuðum, hvernig bíl myndir þú fá þér? 

 

Meðaltal 3,12 

Staðalfrávik 2,039 

Þegar þátttakendur voru spurðir að því hvernig bíl þeir myndu fá sér kom í ljós að bensínbílar 

voru enn líklegasti kosturinn. Þó er greinilegt að þátttakendur eru farnir að leiða hugann að 

annrskonar orkugjafa. Hér var meðaltalið 3,12 og staðalfrávikið 2,039 sem segir að dreifing 

svara frá meðaltali var frekar mikil. 
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7. Hversu mikið eða lítið myndir þú borga aukalega fyrir rafmagnsbíl (electric 

vehicle) eða tengiltvinnbíl (plug-in gasoline/electric hybrid vehicle) umfram 

hefðbundinn bensín/dísil bíl? 

 

Meðaltal 2,67 

Staðalfrávik 1,296 

Kannað var hvort þátttakendur myndu borga aukalega fyrir vistvæna bifreið umfram 

hefðbunda. Niðurstöður sýna að svo er. Meðaltalið var 2,67 og staðaldreifing uppá 1,296 sem 

segir að dreifing svara frá meðaltali var frekar lítil. 

 

8. Hversu mikinn eða lítinn áhuga hefðir þú á að leigja rafhlöðu fyrir rafmagnsbíl 

(electric vehicle) eða tengiltvinnbíl (plug-in gasoline/electric hybrid vehicle) ef það 

myndi lækka innkaupsverðið? 

 

Meðaltal 2,78 

Staðalfrávik 1,40 
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Hér kom í ljós að það voru skiptar skoðanir um það hvort þátttakendur vildu leigja eða eiga 

rafhlöðu ef um rafmagnsbíl var að ræða. Meðaltalið var 2,78 og staðalfrávikið 1,40 sem segir 

að dreifing svara frá meðaltali var frekar lítil. 

 

9. Hversu hár eða lágur heldur þú að eldsneytiskostnaður sé fyrir meðal 

fjöldskyldubíl á ári? 

 
Meðaltal 4,80 

Staðalfrávik 1,92 

Þátttakendur virtust vera með á nótunum þegar kemur að eldneytiskostnaði fjölskyldubílsins, 

hér var meðaltalið 4,80 og staðalfrávikið 1,92.  Dreifingin var normaldreifð sem segir að 

dreifing svara frá meðaltali var frekar mikil. 
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10a. Hvaða þættir hafa lítil eða mikil jákvæð áhrif á ákvörðun þína um að kaupa 

rafmagnsbíl (electric vehicle) eða tengiltvinnbíl (plug-in gasoline/electric hybrid 

vehicle)?  - Hér var spurt um eldsneytissparnað. 

 

Meðaltal 4,06 

Staðalfrávik 1,27 

Hér má glöggt sjá að eldsneytissparnaður spilar stóra rullu þegar kemur að bifreiðakaupum, 

hér sögðu samtals 91 þátttakandur eða 79% að eldsneytissparnaður hafi frekar og mjög mikil 

jákvæð áhrif. Hér var meðaltalið 4,06 og staðlfrávikið 1,27 sem segir að dreifing svara frá 

meðaltali var frekar lítil. 

 

10b. Hvaða þættir hafa lítil eða mikil jákvæð áhrif á ákvörðun þína um að kaupa 

rafmagnsbíl (electric vehicle) eða tengiltvinnbíl (plug-in gasoline/electric hybrid 

vehicle)?  - Hér var spurt um umhverfisáhrif. 

 
Meðaltal 3,99 

Staðalfrávik 1,28 

Einnig skiptu umhverfisáhrif þátttakendur talsvert miklu máli. Hér var meðaltalið 3,99 og 

staðalfrávikið 1,28 sem segir að dreifing svara frá meðaltali var frekar lítil. 
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10c. Hvaða þættir hafa lítil eða mikil jákvæð áhrif á ákvörðun þína um að kaupa 

rafmagnsbíl (electric vehicle) eða tengiltvinnbíl (plug-in gasoline/electric hybrid 

vehicle)?  - Hér var spurt um hvata frá stjórnvöldum. 

 

Meðaltal 2,39 

Staðalfrávik 1,17 

Hér virtust þorra þátttakenda standa á sama um hvata frá stjórnvöldum eða skiptir þá mjög 

litlu máli. Hér var meðaltalið 2,39 og staðalfrávikið 1,17 sem segir að dreifing svara frá 

meðaltali var frekar lítil. 
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11a. Hvaða þættir hafa lítil eða mikil neikvæð áhrif á ákvörðun þína um að kaupa 

rafmagnsbíl (electric vehicle) eða tengiltvinnbíl (plug-in gasoline/electric hybrid 

vehicle)? - Hér var spurt um aðgang að hleðslustöðvum. 

 

Meðaltal 3,54 

Staðalfrávik 1,20 

Hér var meðaltalið 3,54 og staðalfrávikið 1,20 sem segir að dreifing svara frá meðaltali var 

frekar lítil. 

 

11b. Hvaða þættir hafa lítil eða mikil neikvæð áhrif á ákvörðun þína um að kaupa 

rafmagnsbíl (electric vehicle) eða tengiltvinnbíl (plug-in gasoline/electric hybrid 

vehicle)? - Hér var spurt um verð. 

 

Meðaltal 3,62 

Staðalfrávik 1,14 

Hér var meðaltalið 3,62 og staðalfrávikið 1,14 sem segir að dreifing svara frá meðaltali var 

frekar lítil. 
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11c. Hvaða þættir hafa lítil eða mikil neikvæð áhrif á ákvörðun þína um að kaupa 

rafmagnsbíl (electric vehicle) eða tengiltvinnbíl (plug-in gasoline/electric hybrid 

vehicle)? - Hér var spurt um aksturdrægni á hleðslu. 

 

Meðaltal 3,46 

Staðalfrávik 1,17 

Hér var meðaltalið 3,46 og staðalfrávikið 1,17 sem segir að dreifing svara frá meðaltali var 

frekar lítil. 

 

11d. Hvaða þættir hafa lítil eða mikil neikvæð áhrif á ákvörðun þína um að kaupa 

rafmagnsbíl (electric vehicle) eða tengiltvinnbíl (plug-in gasoline/electric hybrid 

vehicle)? - Hér var spurt um áreiðanleika/þjónustu. 

 

Meðaltal 3,54 

Staðalfrávik 1,14 

Hér var meðaltalið 3,54 og staðalfrávikið 1,14 sem segir að dreifing svara frá meðaltali var 

frekar lítil. 
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11e. Hvaða þættir hafa lítil eða mikil neikvæð áhrif á ákvörðun þína um að kaupa 

rafmagnsbíl (electric vehicle) eða tengiltvinnbíl (plug-in gasoline/electric hybrid 

vehicle)? - Hér var spurt um tækniúreldingu. 

 

Meðaltal 3,40 

Staðalfrávik 1,11 

Hér var meðaltalið 3,40 og staðalfrávikið 1,11 sem segir að dreifing svara frá meðaltali var 

frekar lítil. 

 

12. Ef kosið yrði til Alþingis í dag, hvaða flokk eða lista myndir þú kjósa/líklega 

kjósa? 

 

Meðaltal 6,33 

Staðalfrávik 2,477 
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Hér var áberandi hversu margir kusu að svara ekki spurningunni. Rannsakendur fengu einnig 

að heyra hversu óánægðir þátttakendur voru með það sem var í boði. Hér var meðaltalið 6,33 

og staðalfrávikið 2,477 sem segir að dreifing svara frá meðaltali var frekar mikil. 

 

13. Aldur 

 

Meðaltal 3,43 

Staðalfrávik 1,30 

Meirihluti af þátttakendum var á aldursbilinu 35 – 74 ára. Hér er um normaldreifingu að ræða 

sem er skekkt til vinstri. Meðaltalið var 3,43 og staðalfrávik 1,30 sem segir að dreifing svara 

frá meðaltali var frekar lítil. 
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14. Búseta 

 

Meðaltal 1,57 

Staðalfrávik 0,70 

Þorri þátttakenda bjó í Reykjavík eða Nágrannasveitafélögum Reykjavíkur eða samtals 88%. 

Meðaltalið var 1,57 og staðalfrávik 0,70 sem segir að dreifing svara frá meðaltali var frekar 

lítil. 

 

15 Menntun 

 

Meðaltal 3,09 

Staðalfrávik 0,94 

Stærsti hluti þátttakenda hafði lokið háskólaprófi, hér var meðaltalið 3,09 og staðalfrávikið 

0,94 sem segir að dreifing svara frá meðaltali var frekar lítil. 
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16. Hverjar eru mánaðartekjur þínar (fyrir skatt)? 

 

Meðaltal 4,95 

Staðalfrávik 2,383 

Þegar tekjur þátttakenda eru skoðaðar kemur í ljós ágæt dreifing, meðaltalið var 4,95 og 

staðalfrávik 2,383 sem segir að dreifing svara frá meðaltali var frekar mikil. 
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Viðauki D: Uppbygging rafmagnsbílsins 

Þrjár útfærslur á grunnuppbyggingu tvinnbíla (hybrid):  

Hliðtengdur-tvinnbíll (Parallel) 

 Hér er átt við að ICE(bensínvélin) og  rafmótorinn eru báðir tengdir við drifkerfi bílsins 

þannig að báðar vélarnar geta veitt afli samtímis að drifkerfinu. Tengiltvinnbílar þessarar 

gerðar eru yfirleitt með lítinn rafmótor ekki stærri en 20kw og rafhlöðu sem orkubera fyrir 

hann og þá frekar stóra bensínvél. Í hliðtengdu-útgáfunni er rafmótorinn er ekki hugsaður 

sem megin aflgjafi bílsins heldur aðeins til að aðstoða við erfiðustu skilyrðin.  

 

                    
 

Raðtengdir-tvinnbílar (Serial) 

 Þessi bílar vinna hins vegar þannig að aðeins rafmótorinn drífur bílinn áfram og ICE er 

eingöngu hugsuð til að framleiða rafmagn inná rafhlöðuna sem svo sér um að veita rafmagni 

inná rafmótorinn eða ICE sér um að framleiða rafmagn beint inná rafmótorinn. Í serial-

útgáfunni er minni ICE vél en í hliðtengdu útgáfunni en um leið er stærri rafhlaða í serial-

útgáfunni en er í þeirri hliðtengdu. Vegna þessa er serial-útgáfan mun dýrari en hliðtengda-

útgáfan. Þessi virkni gerir serial-útgáfan mun sparneytnari í borgarakstri (TTelectronics, 

2011b). HEV er fyrst og fremst hugsaður til að virkja þá orku sem öllu jöfnu fer til spillis 

þegar við við drögum úr hraða.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

         

                                         Rafafl 

                                         Vélarafl                                      

 Bensín 

Bensínvél 

Rafali    Rafhlaða 
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Uppbygging Serial-tvinnbíla (Serial)  

 

Hugmyndin er í megin atriðum  sú að minnka mengun, auka nýtingu þeirri orku sem 

sprengihreyfilinn framleiðir og  þá um leið að auka afl bílsins með því að virkja það afl sem 

verður til þegar bíllinn fer niður brekkur eða dregur úr hraða eða bremsar.  Til að þetta sé 

gerlegt hefur verið komið fyrir rafala sem sér um að virkja þetta afl sem áður var nefnt og 

koma því afli yfir á rafhlöðuna, þaðan er raforkan færð yfir á rafmótorinn samkvæmt fyrir 

fram ákveðinni forskrift sem stýrt er af tölvu. Segja má að rafmótorinn  framleiði viðbótar afl  

þegar þörf er á, til að mynda þegar bílnum er ekið upp brekkur eða þegar auka þarf hraðan 

snögglega. Í sumum útgáfum tvinnbifreiða er hægt að aka á raforku eingöngu en þá við bestu 

mögulegu aðstæður þar sem krafa um hraða eða gott viðbragð eru ekki miklar (Fueleconomy, 

2011c). 

Hliðtengdur/Raðtengdur-tvinnbíll. (Serial-Paral Hybrid) 

 Þessi útgáfa getur virkað bæði sem Serial og sem Hliðtengdur.Þetta gerir það mögulegt að 

aftengla rafdrifna hlutann frá vélinni (ICE) og aka þannig eingöngu á bensíni þegar um meiri 

hraða er að ræða.   

 

 
 

Að sama skapi er hægt að aftengja ICE þegar ekið er á minni hraða og láta rafmótornum eftir 

að drífa bílinn áfram. Stóri munurinn á þessari útgáfu og hliðtengdu útgáfunni er að hér er 

hægt að aftengja bæði ICE og rafmótorinn frá drifbúnaði bílsins (Milnes o.fl., 2010c). 
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Almennt eru tvinnbílar flokkaðir í þrjá flokka þegar horft er til eldsneytissparnaðar: 

Micro Hybrids 

HEV þessara gerðar eru með lítinn rafgeymi sem sér bílnum fyrir svo kallaðri start/stopp 

virkni. Þetta þýðir í grunninn að bílinn framleiðir rafamagn þegar hann dregur úr fer og veitir 

rafmagn þegar hann ekur af stað. Þessi tegund HEV veita ekki viðbótar tog þegar bílinn er 

kominn á ferð. Þessi útfærsla getur sparða allt að 10% af eldsneyti í venjulegum borgarakstri, 

en útfærsluna er nánast eingöngu að finna í léttari bílum sem henta vel í borgarakstri. 

Mild Hybrids 

Þessi tegund er byggð upp á svipaðan hátt og Micro-útgáfan en býður uppá meira tog þegar á 

þarf að halda. Flestir HEV eru þessarar gerðar. Eldsneytissparnaður miðað við þessa útfærslu 

er  10-20% mælt í borgarakstri. 

Full Hybrids 

Í þessari útfærslu er hægt að aka á rafmagni einu sér um skemmri tíma. Með þessari útfærslu 

má segja að en lengra sé gengið í því að virkja það afl sem fer til spillis við almennan akstur. 

Hér er um leið stærri rafgeymir og um leið stærri rafall og rafmótor en í fyrri útfærslum Þessi 

útfærsla getur spara 25-40% í eldsneytiskostnað í borgarakstri. 

(Milnes o.fl., 2010d). 

 

Dæmi um tengiltvinnbíla, tvinnbíla og rafmagnsbíla 

Chevrolet Volt (PHEV) 

Chevrolet Volt er rafmagnsbíll sem getur farið um 56 km á rafhleðslunni ef rafhlaðan  er full 

hlaðin, en rafhlaðan í þessum bíl er 16 kWh liþíumrafhlaða.  Þegar rafhlaðan getur ekki veitt 

næga orku skiptir bílinn sjálfkrafa yfir á bensínmótorinn. Með þessu getur bílinn , miðað við 

bestu skilyrði komist 506 km á einum bensíntank og fullhlaðinni rafhlöðu (Barari, 2011b). 

Grunnhugmyndin með þessari skiptingu á milli orkugjafa í  Chevrolet Volt er sú að 56km 

hleðsla er að mati fyrirtækisins nægjanleg til að fullnægja daglegum akstursþörfum stærstum  

hluta markaðarins en meðalakstur fólksbíla á degi hverjum er um 33 mílur eða um 53 km á 

dag í Bandaríkjunum (Wysaski, 2009). Til gamans má geta þess að á Íslandi er meðal akstur 

um 32,94 km á dag miðað við hefðbundin bensíndrifin fólksbíl (Umferðarstofa, 2010).  Með 

því að hlaða geyma Volt upp á nóttunni eða þegar bílinn er ekki í notkun á dagtíma, má því 

leiða líkur að því að akstur á raforku verði að mestu  reyndin þegar árið er gert upp. Ef 
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notendur ætlar hins vegar að fara í lengri ferðalög er því hægt að nýta sér kosti þess að geta 

skipt yfir á bensínmótorinn þegar raforkan er á þrotum. Eftirfarandi upphæðir eru reiknaðar 

miðað við miðgengi Bandaríkjadollars sem var 117 kr. hjá Seðlabanka Íslands 27. mars 2011 

(Seðlabanki Íslands, e.d.e). Fyrstu 200.000 einstaklingar sem kaupa Chevrolet Volt í 

Bandaríkjunum fá $7.500 skattaafslátt frá yfirvöldum og þannig má reikna sig niður á 

innkaupsverð uppá 3.932.900 kr. ($33.500). Einnig er hægt að taka bílinn á leigu hjá 

söluaðilum til 36 mánaða og er leiguverð á grunngerðin um 41.000 kr. ($350) innifalið er 

19.000km akstur á ári (GM Volt, 2011c).  

 

Tafla 37 - Upplýsingar um Chevrolet Volt 2011 - Bíll ársins í Bandaríkjunum. 

Chevrolet Volt 2011-Bíll ársins í Norður Ameríku 

Blandaður akstur (km)-Meðalakstur á Íslandi (Bensínbílar) 12.023 

Lítrar / 100km * (bensín) 6,4 

Lítrar / 100km ** (rafmagn) 2,5 

Orkunotkun kWh/100 22,4 

Orkuberi Bensín og Rafmagn 

Verð á litra  (Meðalverð á bensíni 16/2 2011) 219,0 

Verð á rafmagni (kr/ KWh)   (Meðalverð á bensíni 16/2 2011) 11,96 

Kostnaður á ári ef eingöngu er ekið á bensíni 168.514 

Kostnaður á ári ef eingöngu er ekið á rafmagni (kr.) 32.210 

Mengun (CO2) Tonn*** 2,3 

Vélarstærð (KWh) 111 

Grunnverð  (US dollarar) 41.000 

Gengi dollars (kr.) 117,4 

Skattaafsláttur 7.500 

Verð í kr. 3.932.900 kr. 

 

* Blandaður akstur byggir á 45% jöfnum akstri í dreifbýli og 55% í borgarakstri mið er tekið 

af íslenskum aðstæðum varðandi meðalakstur er um 12.023 km á bensín fólksbíl.                             

** Mælieining á mengun er tonnum af koltvíoxíð (CO₂) á ári. Hér er rétt að taka fram að um 

er að ræða heildarmengun, ekki aðeins frá bílnum sjálfum, heldur er einnig tekið tillit til 

mengunar við að framleiða og dreifa eldsneytinu. Hér er um bandarísk viðmið að ræða en 

þeir framleiða sjálfir um helming af öllu því eldsneyti sem notað er í landinu. 
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***Rétt er að taka fram að ekki er hægt að áætla mengun á rafmagnshluta bifreiðar þar sem 

framleiðsluhlutinn raforku er misjafn eftir því hvar og hvenær rafhlaða bílsins er hlaðin 

(Fueleconomy, 2011d). Bílinn sjálfur mengar ekki en framleiðsluhlutinn er óljósastærðin hér. 

Á Íslandi væri ekki hægt að tengja neina slíka mengun við Nissan Leaf ef rafmagnið er 

framleitt með vatnsorku nema ef vera skyldi svifryksmengun.  

 

Toyota Prius (tvinnbíll) 

Toyota Prius er sá bíl sem telja má að fólk þekki hvað best þegar talað er um tvinnbíla. 

Ástæðan er einkum tvær, annars vegar hefur Prius verið á markaði sem tvinnbíll í frá árinu 

1997 og hins vegar er hann fyrsti tvinnbílinn sem er fjöldaframleiddur. Heildarsala Prius 

tvinnbíla frá Toyota er komin yfir tvær milljónir bíla (Abuelsamid, 2009). Reglur í 

Bandaríkjunum fram til ársins 2007 voru þannig að þegar ákveðin framleiðandi hafði 

framleitt og selt yfir 60.000 eintök þá féllu allir söluhvatar niður. Með öðrum orðum þá líta 

yfirvöld svo á sú kynning sem er slíkri dreifingu og sölu samfara geri það að verkum að þær 

bifreiðar sem komnar eru á götuna eigi að ýta undir enn frekari sölu á bifreiðinni sjálfri. Í 

Bandaríkjunum, þar sem helmingur Toyota Prius bíla er seldur var lokað fyrir alla söluhvata 

frá og með 30 september 2007 þar sem Toyota hafði selt yfir 60.000 bíla af þessari tegund. 

Frá 1 janúar 2011 hafa allir söluhvatar vegna tvinnbíla, sem áður koma frá ríkinu, verið 

felldir niður (Fueleconomy, 2011e). 

Toyota hefur verði leiðandi á „tvinnmarkaði“ og hafa aðrir framleiðendur tvinnbíla þurft að 

hugsa aðrar leiðir í hönnun til að komast inná markaðinn. Toyota nýtur góðs af því að vera 

svo kallaður “first mover” inná þennan markað, en með því hafa  þeir lagt línurnar varðandi 

stöðlun á flestu því sem við kemur tvinnbílum og eru með einkaleyfi á ákveðnum íhlutum og 

sem dæmi hafa bæði Nissan og Ford gert samning við Toyota um að fá að nota þeirra 

hugmyndir til að komast áfram með þróun á sínum bílum. Honda hefur hins vegar farið þá 

leið að leggja áherslu á hliðtengda tvinnbíla en á þeim markaði sem Toyota hefur ekki lagt 

eins ríka áherslu á og eru þar á vissan hátt að marka ákveðna braut á þeim markaði. 

Hliðtengdu kerfin eru í þeirra nýjustu tvinnbílum eins og Civic og Accord og tilheyra þeir um 

leið Mild hybrid flokki þar sem Toyota hefur ekki verið ráðandi (Arman, 2009). Með þessu 

hefur Honda fundið sína markaðssyllu og hefur verið að ná ágætum árangri síðustu tvö árin. 

Tafla 38 - Upplýsingar um Toyota Prius tvinnbíl. 

Toyota Prius 2011 
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Blandaður akstur (km)-Meðalakstur á Íslandi 

(Bensínbílar) 12.023 

Lítrar / 100km * (bensín) 4,7 

Orkuberi Bensín 

Verð á pr líter  (kr) 219 

Kostnaður á ári (kr) 123.753 

Mengun (CO₂) Tonn** 0 

Vélarstærð 1,8 

Grunnverð  (US dollarar) 23.050 

Gengi dollars 117,4 

Skattaafsláttur frá yfirvöldum 0 

Verð í kr 2.706.070 kr. 

 

 

* Blandaður akstur byggir á 45% jöfnum akstri í dreifbýli og 55% í borgarakstri mið er tekið 

af íslenskum aðstæðum varðandi meðalakstur er um 12023 km á bensín fólksbíl.                             

** Mælieining á mengun er í tonnum af koldíoxíð (CO2) á ári. Hér er rétt að taka fram að um 

er að ræða heildar mengun, ekki aðeins frá bílnum sjálfum, heldur er einnig tekið tillit til 

mengunar við að frameiða og dreifa eldsneytinu. Hér er um bandarísk viðmið að ræða en þeir 

framleiða sjálfir um helming af öllu því eldsneyti sem notað er í landinu. 

(Fueleconomy, 2011f). 

 

Nissan Leaf  (rafmagnsbíll) 

Telja má líklegt að sá meðbyr sem rafmagnsbílar hafa í dag sé að einhverju leiti tilkomin 

vegna þess að Nissan Leaf var valin bíll ársins í Evrópu 2011 . Valið fer þannig  fram að 

blaða menn frá 57 helstu bíltímaritum frá 23 Evrópulöndum velja bíl ársins í Evrópu   

(europeanmotornews, 2010). Það sem er athyglisvert við þessi verðlaun er að þetta er í fyrsta 

skiptið sem rafmagnsbíll vinnur þessi verðlaun í þau 47 ár sem verðlaunin hafa verið veitt. 

Akstursdrægni bílsins ræðst mjög af akstursskilyrðum. Samkvæmt upplýsingum frá 

framleiðanda á bílinn að komast 160km í blönduðum akstri (NissanUSA, 2011e). Hinsvegar 

eru mjög skiptar skoðanir meðal þeirra sem gefa sig út fyrir að prófa slíkt og hafa sést tölur 

frá 117 uppí 180 km. allt eftir því hvaða fyrirkomulag er á prófunum. Helsti munur á þessum 

prófum liggur í  eftirfarandi þáttum, notkun á kælikerfi/miðstöð, mismunandi hraða, 

aksturslagi og hversu margir farþegar eru í bílnum og þyngd  farangurs (NissanUSA, 2011f). 

Eftirfarandi upphæðir eru reiknaðar miðað við miðgengi Bandaríkjadollars sem var 117 kr. 
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hjá Seðlabanka Íslands 27. mars 2011 (Seðlabanki Íslands, e.d.f). Nissan Leaf er með 24kWh 

rafhlöðu og fær kaupandi fullan skattaafslátt  sem er $7500  og þannig má reikna sig niður á 

innkaupsverð uppá 2.960.828 kr. ($25.220).  Bílinn er hægt að fá á leigu hjá söluaðilum til 36 

mánaða og er leiguverð á grunngerðin um 44.500 kr. ($379) á mánuði og við það bætist 

hleðslutæki sem kostar um 6500kr ($56) samtals gerir mánaðarleiga því um 51.000kr 

(NissanUSA, 2011g). 

Tafla 39 - Upplýsingar um Nissan Leaf rafmagnsbíl – Bíll ársins í Evrópu árið 2011. 

Nisssan Leaf 2011-Bíll ársins í Evrópu 

Blandaður akstur (km)-Meðalakstur á Íslandi (Bensínbílar) 12.023 

Lítrar / 100km * (rafmagn) 2,5 

Orkunotkun kWh/100 21,1 

Orkuberi Rafmagn 

Verð á rafmagni (kr. KWh) 11,96 kr. 

Kostnaður á ári ef eingöngu er ekið á rafmagni (kr.) 30.341 kr. 

Mengun (CO2) Tonn** 0 

Vélarstærð (Kw) 80 

Lithium-ion rafhlaða(kWh) 24 

Grunnverð  (US dollarar) $33.720 

Gengi dollars (kr.) 117,4 

Skattaafsláttur $7.500 

Verð í kr 3.078.228 kr. 

* Blandaður akstur byggir á 45% jöfnum akstri í dreifbýli og 55% í borgarakstri mið er tekið 

af íslenskum aðstæðum varðandi meðalakstur er um 12.023 km á bensín fólksbíl.                             

** Mælieining á mengun er í tonnum af koldíoxíð (CO₂) á ári. Hér er rétt að taka fram að um 

er að ræða heildarmengun, ekki aðeins frá bílnum sjálfum, heldur er einnig tekið tillit til 

mengunar við að frameiða og dreifa eldsneytinu. Hér er um bandarísk viðmið að ræða en þeir 

framleiða sjálfir um helming af öllu því eldsneyti sem notað er í landinu. 

(Fueleconomy, 2011g).   
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Endursöluverð tengiltvinnbíla, tvinnbíla og rafmagnsbíla 

Eitt af því sem hafa verður í huga þegar kemur að kaupum á PHEV og PEV er að 

eftirmarkaður fyrir þessa bíla er nokkuð sem er vart mælanlegur í dag, þegar það er haft í 

huga verða menn að átta sig að verðmyndun á notuðum PHEV og PEV er ekki mjög virk.  Sú 

þróun sem átt hefur sér stað að undanförnu, til dæmis varðandi orkuþéttni og gæði rafhlaðna, 

tækniþróun varðandi stýringar og  endurnýting þeirra orku sem áður var ekki nýtt, gerir það 

að verkum að við stöndum frami fyrir nýrri markaðsvöru og því erfitt að átta sig á hver 

þróunin verður varðandi verðlagningu notaðra rafmagnsbíla. Margt hefur áhrif á 

endursöluverð og rétt í því sambandi að nefna nokkur hér: 

 

 Skattlagning á ökutæki 

 Skattlagning á raforku 

 Skattaafsláttur vegna kaupa á nýjum PHEV og PEV 

 Skattaafsláttur eða annar stuðningur vegna kaupa á hleðslutækjum 

 Rafhleðslukerfið (hleðslustólpar og hleðslutæki á heimilum) 

 Hleðslustöðvar(Þar sem hægt er að aka inn og skipta um rafhlöðu) 

 Þróun á rafhlöðum með tilliti til endingar 

 Ástand rafhlöðu við endursölu 

 Verð á nýjum PHEV og PEV við sölu á notaða bílnum 

 Kostnaður við endurvinnslu rafhlöðunnar 

 Þróun á verði staðkvæmdarvara 

 Þróun á verði annarra orkugjafa en raforku 

 

Eftirfarandi upphæðir eru reiknaðar miðað við miðgengi Bandaríkjadollars sem var 117 kr. 

hjá Seðlabanka Íslands 27. mars 2011 (Seðlabanki Íslands, e.d.g). Hvötum hefur verið komið 

fyrir á markaði í dag til að örva eftirspurn, nánar verður komið inn á það síðar , en sem dæmi 

þá hafa Bandarísk yfirvöld ákveðið að veita skattaafslátt uppá 900.000 kr. (7500$)og nokkur 

ríki hafa bætt um betur og boðið viðbótar skattaafslátt upp allt að 600.000 kr. (5000$) . 

Hvatar eru í boði í þeim tilgangi einum að örva söluna, en ekki liggur fyrir hvenær yfirvöld 

munum draga þessa skattaafslætti til baka en telja má líklegt að eins verði farið að varðandi 

þessa bíla eins og HEV, það er að segja, að við ákveðin sölumörk hvers framleiðanda muni 
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yfirvöld hætta stuðningur við ákveðna framleiðslu í formi skattaafsláttar og láta markaðnum 

eftir að vinna úr stöðunni.   
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Hleðslustöðvar að fyrirmynd Better Place 

Varðandi þann hluta innleiðingar á rafmagnsbíll og PHEV sem snýr að  hleðslunni sjálfri þá 

eru margar hugmyndir uppi  þó almennt sé horft til þess sem að ofan var nefnt. 

Ákvörðun um það hversu hröð uppbygging verður á  heilstæðu hleðsluneti hangir saman við 

þá eftirspurn sem er eftir slíkum stöðvum af hálfu rafmagnsbílaeigenda (PEV). Á móti verða 

ekki til rafmagnsbílaeigendur (PEV) nema til verði heilstætt hleðslunet, vissulega ákveðin 

einföldun en í grunninn má segja að vandinn endurspeglist í þessu tvennu sem segja má að 

togist nokkuð á þessi misserin.  

 

Eftirspurn eftir heilstæðu hleðsluneti stýrist að mestu af eftirfarandi þáttum: 

1. Hversu hröð verður uppbygging á heilstæðu hleðsluneti. 

2. Hversu langan tíma mun það taka að hlaða rafhlöðuna í orkupóstum framtíðarinnar  

3. Hversu vel er raforkukerfið stakk búið að taka við hraðorkupóstum 

4. Hversu mikil er “drægnisótti“ hins dæmigerði rafmagnsbílaeigandi 

 

Hversu hratt neytendur munu skipta yfir í rafmagnsbíl ræðst af eftirfarandi þáttum: 

1. Vilji yfirvalda til að styðja við innleiðingu. 

2. Regluverki fyrir hleðsluumhverfið: Hér er átt við staðla sem framleiðendur og yfirvöld 

þurfa að koma sér saman um. 

3. Tækniþróun í umhverfi rafhlöðunnar m.t.t rýmdar, hleðslutíma og orkuþörf á hleðslutíma. 

4. Hversu oft  þarf að hlaða rafhlöðu 

Það er ljóst að í þessu hleðsluumhverfi sem nauðsynlegt er við innleiðing rafmagnsbílsins 

geta falist mikil viðskiptatækifæri. Fyrirtækið Better Place(PB) er eitt þessara fyrirtækja sem 

hafa komið fram með hugmyndir sem talið er að geti hraða innleiðingu PEV og náð til þeirra 

sem mestar áhyggjur kunna að hafa af því að verða rafmagnslausir. Hugmynd BP gengur út á 

það að bjóða uppá fullhlaðnar rafhlöður og taka við tómum rafhlöðum. Bíleigandinn er þá 

ekki eigandi að rafhlöðunni heldur leigjandi og þarf þá um leið ekki að leggja út fyrir 

rafhlöðunni þegar rafmagnsbíll er keyptur, en hún getur verið allt að 30% af verði 

rafmagnsbíls. Þeir ganga skrefinu lengra en hugmyndin um hraðorkupósta gengur út á þar 

sem rafmagnsbílaeigendur geta með þessu keyrt inná næstu hleðslustöð og skipt um rafhlöðu 

á 3 mín. og það án þess að stíga fæti út úr bílnum þar sem um allsjálfvirka aðgerð er að ræða. 

PB bíður uppá hefðbundna orkupósta eins og fyrir heimili, fyrirtæki og opinbera staði og 

einnig bjóða þeir uppá áður nefndar hleðslustöðvar til að loka hringnum. BP er með 
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innleiðingar verkefni í gangi í Danmörku,Ísrael, Ástralíu, Bandaríkjunum og Japan þar sem 

verið er að setja upp heilstætt hleðslunet þar sem öllum þessum kerfum sem áður hefur verið 

lýst verða komið fyrir af einum og sama aðilanum (Betterplace, 2010).  

Staðkvæmdarvörur rafmagnsbílsins 

Metanbílar (CH4) 

Bílar sem knúnir eru áfram af metangasi hafa verið að sækja í sig verðrið á undanförnum 

árum og má vel stilla upp sem staðkvæmdarvöru rafmagnsbílsins þar sem um 

umhverfisvænan kost er að ræða sem einnig spara gjaldeyri. Verð á metani er 120kr/Nm3, en 

1 Nm3 hefur sama orkuinnihald  1,12 lítrar af 95 oktana bensíni, má segja að 

samanburðarverð á metani, horft til orkuinnihalda, sé  107.14kr á móti 224kr á hvern lítra  95 

oktana bensíns. Talsmenn Metan hf. hafa bent á að einn bensínbíll mengi á við 113 metanbíla 

sem einnig ætti að hafa áhrif á þá sem vilja umhverfinu vel (Metan, 2010a). Í dag eru vel á 

annað hundrað metanbílar á landinu öllu og fer þeim fjölgandi. Miðað við framleiðslugetu hjá 

Sorpu Álfsnesi þá getur fyrirtækið annað eftirspurn um 3000 ökutækja til viðbótar þeim 1000 

sem áætlað er að verði komnar á göturnar í árslok (Metan, 2010b). Flestir bílaframleiðsendur 

í dag eru komnir með slíka bíla í sína framleiðslulínu, en um er að ræða svokallaðar 

tvíbrennivélar sem ganga bæði fyrir metan og bensíni. Bílarnir keyra í fyrstu á metani og 

þegar það er á þrotum sér aksturstölva bílsins sjálfkrafa um að skipta yfir á bensín.  

 

Vetnisbílar (H2)  

Vetnisbíll eru  í grunninn  rafmagnsbíll, þar sem það er rafmótor knýr bílinn áfram. Vetni þarf 

í öllum tilvikum að vinna úr öðrum efnum og er geymt í loftkenndu formi, en algengasta 

aðferðin til þess er að rafgreina vatn, sem er samsett úr vetni og súrefni, en við rafgreiningu 

klofnar vatnið upp í frumefni sín það er að segja súrefni og vetni. Rafgreining fer fram við 

enda raforkukerfisins þannig að í raun væri hægt að gera slíka rafgreiningu í smáum stíl 

heima fyrir ef búnaður væri fyrir hendi til að vinna vetni við slíkar aðstæður. Þegar 

rafgreining hefur farið fram er vetnið sett á geymslutanka en þaðan geta þeir, sem búa svo vel 

að eiga vetnisbíl, sótt sér vetni.  Hér verðu ekki gerð tilraun til að skýra út hvernig svokallaðir 

efnarafalar vinna en efnarafalinn sér um að umbreyta vetni yfir í rafmagn aftur þegar því 

hefur verið komið fyrir í tanki vetnisbílsins. Þaðan er það fært yfir á  rafmótor sem eins og 

áður sagði sér um að knýja bílinn áfram. Efnarafalar eru enn sem komið er mjög dýrir og  því 

er forsenda þess að vetnisbílar verði valkostur í framtíðinni  er sú að verð á efnarafölum lækki 

í framtíðinni (Newenergy, 2011). 
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Lífefnaeldsneyti (Biofuel)  

Lífefnaeldsneyti er unnið úr plöntum eins og repju, sem bændur undir Eyjafjöllum eru nú 

farnir rækta í stórum stíl, einnig kemur slík olía úr steikarfeiti og fiskafgöngum. 

Lífefnaeldsneyti er fyrst og fremst notað sem íblöndunarefni og er það nú þegar flutt inn af 

einu af olíufélögunum í dag sem slíkt (Orkustofnun, 2008). Nokkrar ástæður eru fyrir því að 

menn eru að prófa sig áfram með þennan orkugjafa  

 Sjálfbæra orku sem hægt er að fram leiða hér á landi og  

 Kolefnisjöfnun, þar sem repjan nærist  að mestu á koltvísýringi(CO₂)  

 Minni rykmengun í andrúmsloftinu 

 Minna af krabbameinsvaldandi efnum myndast við bruna 

 Brennisteinsmyndun við brennslu er svo til engin 

(Siglingastofnun,2009) 

Etanol  

Etanól er að mestu framleitt úr maís og sykurreyr en einnig er úr grasi og lúpínu. E85 er 

nokkuð sem auglýst hefur verið af Olís og Brimborg að undanförnu og er hér á ferðinni 

nýjung þar sem  eldsneytið er blandað  85% etanól og 15% bensín. Svíar og Bandaríkjamenn 

eru einnig að nota slíka blöndu en hún þykir henta vel þar sem loftslag er kaldara en víðar á 

suðrænum slóðum. Sem dæmi þá eru allir bílar í Brasilíu svokallaðir fjölorkubílar sem ganga 

fyrir hvaða samsetningu sem er af þessum tveimur orkugjöfum en þó er þar mest notað sem 

100% etanól  það er að segja 100% hreint etanól þar sem engu bensíni er blandað saman við. 

Nokkur bílaumboð á Íslandi hafa hafið innflutning á bílum sem geta unnið úr þessari E85 

blöndu og hefur Olís komið upp einni E85 dælu á einum af sínum sölustöðum og er verð á 

etanól 120kr./l í dag. 


