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Nefndarálit Norrænu sjálfbærninefndarinnar um 

þingmannatillögu um samstarf um fjölgun eldsneytisstöðva 

 

Tillaga 

Norræna sjálfbærninefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til ríkisstjórnar Noregs um 

að stækka, í samstarfi við ríkisstjórnir hinna Norðurlandanna, NOBIL-

gagnagrunninn svo hann nái líka til áfyllingarstöðva fyrir aðra vistvæna 

orkugjafa. 

 

Norðurlandaráð beini tilmælum til ríkisstjórna Danmerkur og Íslands um 

að gerast aðilar að samkomulagi við Noreg, Finnland og Svíþjóð um samstarf 

um skráningu áfyllingarstöðva fyrir vistvænar bifreiðar í NOBIL-

gagnagrunninn. 

 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

að hún eigi frumkvæði að verkefni sem styður þróun og samræmingu áætlana 

í löndunum og fjármögnun við fjölgun áfyllingarstöðva fyrir vistvænar 

bifreiðar meðfram þjóðvegum sem tengja Norðurlöndin; 

 

að hún láti hefja úttekt á því hvort og ef svo er hvernig Norðurlöndin geti sér 

til gagns átt samstarf um sameiginlega norræna lausn/staðal um 

rafhleðslustöðvar fyrir hraðhleðslu þeirra samgöngutækja, sem eru ekki 

rafbifreiðar (skip, ferjur, aðrar bifreiðar, vörubifreiðar, hópferðabifreiðar) 

með tilliti til víðtæks evrópsks samstarfs. 

Aðdragandi 

Flokkahópur jafnaðarmanna leggur til að Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til 

Norrænu ráðherranefndarinnar að hún; a) kortleggi hvaða aðgerðum löndin hvert í 

sínu lagi hafa hrint í framkvæmd eða ráðgera að hrinda í framkvæmd til að draga úr 

losun frá samgöngum, hér á meðal gjaldastefnu, til þess að veita hvert öðru 

hvatningu; b) kortleggi hvar og hvers konar áfyllingarstöðvar fyrir vistvænar bifreiðar 

(þ.e.a.s. rafbifreiðar, vetnisbifreiðar, hugsanlega aðra tækni), sem til eru í dag á 
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Norðurlöndum og útbúi yfirlit sem má birta þar um; c) eigi frumkvæði að verkefni á 

árunum 2017 og 2018 þar sem hvert landanna leggur fram fjármagn til fjölgunar 

áfyllingarstöðva fyrir vistvænar bifreiðar meðfram þjóðvegum í löndunum 

(hleðslustöðvar/eldsneytisstöðvar); d) þrói sameiginlega norræna lausn/staðal fyrir 

rafhleðslustöðvar til hraðhleðslu ólíkra samgöngutækja (skipa, ferja, bifreiða, 

vörubifreiða, hópferðabifreiða) með tilliti til víðtæks norræns samstarfs, eins og 

orkuhópur Norðurlandaráðs leggur til í skýrslunni um græna orku „Grønn energi i 

Norden“. 

 

Tillagan er rökstudd með að samgöngur standi að baki um það bil 30% losunar 

gróðurhúsalofttegunda á Norðurlöndum. Mikilvæg eftirfylgni Parísarsamkomulagsins 

frá 2015 eru aðgerðir sem geta dregið úr losun frá samgöngum. Að stuðla að 

framleiðslu og notkun vistvænna bifreiða er aðgerð sem við á Norðurlöndum getum 

stutt. Rammaskilyrði vistvænna bifreiða eru ólík á Norðurlöndunum og það er ekki 

endilega markmið okkar að samræma þau, en kannski fremur að hljóta hvatningu og 

læra hvert af öðru og samræma sameiginlegar aðgerðir. Ef Norðurlöndin vilja stuðla 

að framleiðslu, kaupum og notkun vistvænna bifreiða á Norðurlöndum er mikilvægt 

að sjá til þess að bifreiðaeigendur hafi tryggingu fyrir því að til staðar séu 

áfyllingarstöðvar á Norðurlöndunum.  

 

Norðurlandaráð hefur ekki áður fjallað um tillögu um samstarf um hleðslustöðvar. 

Árið 2012 samþykkti Norðurlandaráð tilmæli um m.a. að semja samnorræna stefnu 

um þróun og fjárfestingar í grunnkerfum í samgöngum á sjó og landi þar sem 

sameiginlegir norrænir hagsmunir eru í húfi. Hins vegar hefur samstarf um vistvænar 

bifreiðar verið á dagskrá Norrænu ráðherranefndarinnar. Í skýrslu hér að lútandi árið 

20141 stendur: „a fully established database was implemented in part of the Nordic 

region, and setup to the NOBIL-database“.  

 

Gagnagrunninum NOBIL var upphaflega komið á fót af Transnova, sem var hluti af 

Vegagerð ríkisins í Noregi og hefur í dag verið yfirtekið af ENOVA2, sem fjármagnar 

reksturinn.  NOBIL er gagnagrunnur til skráningar á hleðslustöðvum fyrir rafknúnar 

bifreiðar (EV og PHEV).  Þetta er opinn gagnagrunnur þar sem hægt er að skrá allar 

gerðir hleðslustöðva, fjölda hleðslutækja, staðla og staðsetningu. Samkvæmt norsku 

vegagerðinni er hægt á einfaldan hátt að stækka gagnagrunninn til þess að skrá líka 

og sýna grunnnet annarra orkugjafa en rafmagns, til dæmis áfyllingarstöðvar vetnis. 

Norska vegagerðin greindi frá því að í dag liggi fyrir samningar við Finnland og 

Svíþjóð um notkun gagnagrunnsins til skráningar gagna og til að sýna hvar 

hleðslustöðvar sé að finna.  Fyrirtækið Ladestasjoner AS í Noregi3 hefur útbúið kort til 

að sýna núverandi hleðslustöðvar. Með smáforriti má finna hleðslustöðvar fyrir 

rafbifreiðar í Noregi og Finnlandi, margar í Svíþjóð og fáeinar í Danmörku.  

 

                                                                    
1
 Sjá bls. 23 í skýrslunni: Energy and Transport, Key results and recommendations, Nordic Council of Ministers 2014.  

2 Enova er ríkisfyrirtæki sem var komið á fót af norska Stórþinginu árið 2001 til þess að vera í fararbroddi í átt að samfélagi  með lítilli 

losun gróðurhúsalofttegunda. 

3
 http://www.ladestasjoner.no/nedlasting/mobil 
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Umsagnir 

Tillagan hefur ekki verið til umsagnar, en skrifstofan hefur bæði verið í sambandi við 

Norrænar orkurannsóknir og norsku vegagerðina í tengslum við afgreiðslu málsins. 

Ennfremur hefur verið beint fyrirspurnum til hlutaðeigandi ríkisstjórna til að varpa 

ljósi á aðstæður eins og þær eru í dag. 

 

Sjónarmið nefndarinnar 

Nefndin vill leggja áherslu á að tillagan beinist að vistvænum orkugjöfum almennt 

séð, sem hægt er að nota í samgöngum. 

 

Fyrsti málsliður 

Samkvæmt fyrsta málslið tillögunnar er lýst eftir kortlagningu á því hvaða aðgerðum 

hvert landanna hefur hrint í framkvæmd eða ráðgerir að hrinda í framkvæmd til að 

draga úr losun frá samgöngum, hér á meðal um gjaldastefnu. Rannsókn á starfsemi á 

vegum Norrænu ráðherranefndarinnar sýnir að fram hafa farið eða eiga að fara fram 

margar greiningar og rannsóknir á stýritækjum Norðurlandanna til að stuðla að 

samgöngum án jarðefnaeldsneytis. Meðal annars gefur Norræna ráðherranefndin 

reglulega út skýrsluna „The Use of Economic Instruments in Nordic Environment 

Policy“. Ennfremur kom út ný skýrsla vorið 2017; Recent developments in CO2 

emissions from passenger cars in the Nordic countries and potential economic 

incentives to regulate them. Skýrslurnar veita í ákveðnum mæli þá yfirsýn yfir 

stýritæki í samgöngum sem fyrsti málsliður beinist að. Margar skýrslur eru í 

undirbúningi, m.a. um deilihagkerfið og samgöngur og um gjöld á vöruflutninga á 

vegum. Nefndin telur því að fyrsta málslið tillögunnar sé nú þegar nokkuð vel fyrir 

komið og að því sé engin ástæða til að leggja til frekari aðgerðir.  

 

Annar málsliður 

Eins og kemur fram hér að ofan er margt nú þegar frágengið til þess að geta haft 

norrænt yfirlit um áfyllingarstöðvar fyrir vistvænar bifreiðar og koma á fót góðri 

notendaþjónustu. Ef Danmörk tæki líka þátt í NOBIL-samstarfinu væru Norðurlöndin 

langt komin með sameiginlegan gagnagrunn. Það gæfi möguleika á góðri norrænni 

lausn og gæti stuðlað að auðveldum ökuferðum í vistvænum bifreiðum milli 

landanna. Nefndin sér ekki þörf á frekari kortlagningu eins og lýst er eftir í 

þingmannatillögunni, en mælir með að hlutaðeigandi lönd geri samning við Noreg 

um notkun gagnagrunnsins og að gagnagrunnurinn verði stækkaður og nái til 

vistvænna orkugjafa almennt séð. Nefndin leggur því til að málsliðnum verði breytti í 

að beina tilmælum til: 

 

 ríkisstjórnar Noregs, í samstarfi við ríkisstjórnir hinna Norðurlandanna, um að stækka 

NOBIL-gagnagrunninn svo hann nái líka til áfyllingarstöðva fyrir aðra vistvæna 

orkugjafa; 

 

 ríkisstjórna Danmerkur og Íslands um að gerast aðilar að samkomulagi við Noreg, 

Finnland og Svíþjóð um samstarf um skráningu áfyllingarstöðva fyrir vistvænar bifreiðar 

í NOBIL-gagnagrunninn. 
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Þriðji málsliður 

Samkvæmt þriðja málslið tillögunnar á að hefja verkefni árin 2017 og 2018, þar sem 

hvert landanna leggur fram fjármagn til fjölgunar áfyllingarstöðva fyrir vistvænar 

bifreiðar meðfram þjóðvegum landa sinna (hleðslustöðvar/eldsneytisstöðvar). Til 

þess að undirbúa afgreiðslu tillögunnar í nefndinni var beint fyrirspurn til norrænu 

ríkisstjórnanna um núverandi áform um fjölgun eldsneytisstöðva fyrir land- og 

sjóflutninga, sem hafa þann tilgang að stuðla að vistvænni tækni. Í svörum 

ríkisstjórnanna kemur fram að pólitísk áhersla er á viðfangsefnið í öllum löndunum. 

Með tilliti til hleðslustöðva (hleðslustaða) kemur m.a. eftirfarandi fram: 

 

Finnland hefur gert framkvæmdaáætlun og áætlun um innviði fyrir nýja orkugjafa 

með markmiði um 2.000 hleðslustöðvar árið 2020 og 25.000 árið 2030. ESB-stöðlum 

er fylgt og þróunin byggir á markaðskjörum að svo miklu leyti sem unnt er. 

Ríkisstjórnin lýsir yfir að norrænt samstarf sé gagnlegt og að í ljósi hraðrar 

tækniþróunar geti orðið viðeigandi að grípa til sérstakra norrænna aðgerða. 

 

Ríkisstjórnin á Íslandi styður sveitarfélög og fyrirtæki út um land við uppbyggingu 

hleðslustöðva fyrir rafmagnsbifreiðar. Einnig eru uppi áform um að efla grunnstoðir 

fyrir notkun endurnýjanlegrar orku í höfnum. Stuðst er við ESB-staðla. Með tilliti til 

hafnanna telur ríkisstjórnin að viðeigandi geti verið að innleiða norrænan staðal.  

 

Ríkisstjórnin í Svíþjóð styður uppbyggingu hleðslustöðva fyrir rafmagnsbifreiðar sem 

á að ná til alls landsins samkvæmt áætlun sem gildir til ársins 2020. 

Ríkisstjórnin í Noregi hefur stutt uppbyggingu nets, sem í dag samanstendur af 

tæplega 9.000 rafhleðslustöðum.  

 

Í ljósi ofangreinds má sjá að Norðurlöndin hvert í sínu lagi eru vel á veg komin með að 

þróa og framkvæma áætlanir um hleðslustaði fyrir rafmagnsbifreiðar. Hins vegar 

kemur ekki fram í svörunum hvaða áform eru uppi um fjölgun áfyllingarstöðva fyrir 

aðrar gerðir vistvænna orkugjafa fyrir vistvænar bifreiðar, eins og til dæmis vetni.  

Ennfremur kemur ekki fram í svörunum frá ríkisstjórnum landanna hvort samræmt 

starf fer fram um þjóðvegi, sem tengja Noreg og Svíþjóð, Danmörku og Svíþjóð, sem 

og Finnland og Noreg. Það getur verið hindrun fyrir þróun vistvænna bifreiða ef ekki 

er hægt að nota þær beggja vegna landamæra norrænna ríkja vegna skorts á 

samræmingu. Því leggur nefndin til að:  

 

 Norræna ráðherranefndin eigi frumkvæði að verkefni sem styður þróun og samræmingu 

áætlana í löndunum og fjármögnun við fjölgun áfyllingarstöðva fyrir vistvænar bifreiðar 

meðfram þjóðvegum sem tengja Norðurlöndin.   

 

Fjórði málsliður 

Samkvæmt fjórða málslið tillögunnar á að þróa sameiginlega norræna 

lausn/norrænan staðal fyrir rafhleðslustöðvar til hraðhleðslu ólíkra samgöngutækja 

(skipa, ferja, bifreiða, vörubifreiða, hópferðabifreiða) með víðtækt evrópskt samstarf 

fyrir augum, eins og orkuhópur Norðurlandaráðs leggur til í skýrslunni um græna orku 

„Grønn energi i Norden“. Í svörunum frá ríkisstjórnum Norðurlandanna við fyrirspurn 

Norðurlandaráðs kemur fram að með tilliti til rafhleðslustöðva fyrir rafmagnsbifreiðar 
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sé tekið mið af ESB-staðli. Norrænt samstarf gæti verið viðeigandi fyrir þróun staðals 

fyrir önnur samgöngutæki svo sem skip, ferjur, vörubifreiðar og hópferðabifreiðar. 

Því leggur nefndin til að: 

 

 Norræna ráðherranefndin hefji úttekt á því hvort og ef svo er hvernig Norðurlöndin geti 

sér til gagns átt samstarf um sameiginlega norræna lausn/staðal um rafhleðslustöðvar 

fyrir hraðhleðslu þeirra samgöngutækja, sem eru ekki rafbifreiðar (skip, ferjur, aðrar 

bifreiðar, vörubifreiðar, hópferðabifreiðar) með tilliti til víðtæks evrópsks samstarfs.  
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