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Loftslagsstefnan - orkuskipti
• Stutt verður við orkuskipti í samgöngum og stuðlað að aukinni 

hlutdeild rafvæddra samgangna í samvinnu við Orkuveitu Reykjavíkur, 
m.a með því að: 
– Standa fyrir uppsetningu hleðslustöðva í bílastæðahúsum borgarinnar. 
– Setja upp hleðslustöðvar við valdar byggingar á vegum borgarinnar fyrir gesti 

og starfsfólk.
– Reykjavíkurborg vinni með OR að hugmyndum um uppsetningu hleðslustöðva í 

hverfum.
– Setja fram áætlun um hvernig strætó og væntanleg borgarlína geti alfarið 

gengið fyrir orkugjöfum sem ekki losa gróðurhúsalofttegundir.
– Regluverk Reykjavíkurborgar og fyrirtækja í eigu hennar verði rýnt með það að 

markmiði að ryðja úr vegi hindrunum fyrir rafvæðingu samgangna og auðvelda 
innleiðingu þeirra.



„Battery electric vehicles will fail due to
infrastructure challenges while fuel cell electric
vehicles are seen as the real breakthrough for 
electric mobility“

KPMG Global Automotive Executive Survey 2017









Heppilegir sem smábílar, þar sem aðgengi að 
hleðslu er gott, hlaðið að nóttu eða í 
vinnunni

Batterísbíll Vetnisbíll

Minni drægni 150-450km Drægni yfir 700km

Hæg áfylling, lágmark 30 mín Áfylling 3-5 mín

Lægra innkaupsverð Hærra innkaupsverð – skemmra á veg 
komið

Byggja þarf upp hleðsluinnviði Innviðir til staðar - bensínstöðvarnar



• Möguleg verkefni sveitarfélaga:

– Opna borgarlandið fyrir þá sem ekki eiga stæði á lóð

– Auðvelda uppsetningu hleðslustöðva í fjöleignarhúsum

– Skilyrða innviði í skipulagi

– Tryggja að dreifikerfi þoli álagið

– Fjölorkustöðvar

– Hagrænir og umferðartengdir hvatar





Samstarfsverkefni með OR

• Fjögur tilrauna og þróunarverkefni

– Hleðslustæði fyrir landlausa

– Skipulagsfyrirmæli um hleðslustæði

– Álagsstýringar á hleðslustæðum

– Hleðlutenglar á ljósastaurum



Reglur fyrir hleðslustæði í borgarlandi

• Opna borgarlandið fyrir 
hleðslustöðvar

• Drög að reglum að 
danskri fyrirmynd send til 
umsagnar

• Ekki rekstrargrundvöllur 
– borgin þarf að taka þátt
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• Um 80% íbúða í Reykjavík eru í fjöleignarhúsum

• Bílastæði á lóð

• „Tilskudd til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier“ -
Osló

• Ágreiningur um kostnað, fjölda stæða, hvaða stæði 
o.s.frv. – Lög um fjöleignarhús

• Tæknilegar lausnir – álagsstýring og greiðslukerfi

Fjöleignarhús



Hvers má vænta frá ríkinu?



Undirbúningur – í vinnslu

Gagnasöfnun úr
miðborgarverkefni og 
tilraunaverkefnum með OR

Samtal við ríkið

Greina stöðu í aðgerðaáætlunar 
frá 2013

Aðgerðaáætlun – byrjun árs 2019

Áætlun um uppbyggingu stöðva 
á borgarlandi og í 
bílastæðahúsum

Stuðningur við fjöleignarhús

Hagrænir hvatar

Skipulag og stjórnvaldsfyrirmæli

…

Framkvæmd - 2019

Útboð á þjónustu og 
uppsetningu hleðslustöðva á 
borgarlandi

Uppbygging hleðslustöðva við 
starfstaði borgarinnar

Stuðningur við fjöleignarhús

Hagrænir hvatar


