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Mál: Frumvarp til laga um samgönguáætlun 384. mál og lagaákvæði er varða 
samgönguáætlun 385. mál, umsögn.

Stjóm Félags íslenskra skipstjómarmanna íjallaði um ofangreind erindi á 10. fundi 
sínum 7. febrúar s.l. og þakkar það tækifæri sem gefið er til að tjá sig um frumvörpin.

Stjóm FSK lýsir sig fylgjandi umræddum frumvörpum og telur það mikla bót að 
samgöngumál landsmanna séu skipulögð sem samstæð heild í stað þeirrar tilhögunar 
sem nú er við líði, að líta á hvem hinna þriggja megin þátta samgangna sem 
afmarkaðar stærðir, skipulagslega og hagrænt. Telur félagið jafnframt sýnt að 
samhliða samræmdum samgönguáætlunum þurfi hverju sinni að fara fram hagrænt 
mat á kostum og göllum þeirra samgönguleiða sem völ er á við flutning á hráefni, 
birgðum og neysluvörum milli landa og innanlands, og að það samanburðarmat muni 
ótvírætt sýna fram á kosti sjóflutninga, en þeir hafa að mestu lagst af innanlands.
Bendir stjómin sérstaklega á þá umræðu sem nú fer fram um vanda landsbyggðar og 
byggðaröskun í landinu, sem að verulegu leiti snýr að háu vöruverði vegna mikils 
flutningskostnaðar, þar sem hagkvæmasti kosturinn er ekki nýttur.

Til umhugsunar og sem fylgigagn með umsögn Félags íslenskra skipstjómarmanna er 
bent á eftirfarandi tvö einfölduð dæmi.

Með því að leggja niður sementsflutninga með Skeiðfaxa milli Akraness og 
Reykjavíkur voru sömu flutningar færðir á vegakerfi landsins. Til að flytja sama magn 
á þeirri tímeiningu sem skipið flutti, þarf lest 10 sementsflutningabíla og er 
orkunotkun þeirra varlega áætluð um 800% meiri en fer til að knýja skipið sömu leið, 
með tilheyrandi aukningu í útblæstri og mengun. Bílalestin leggur slitálag á 49 km. af 
vegakerfl landsins, en skipið notar við sömu störf tvo viðlegukanta, vita og önnur 
leiðarmerki sjófarenda, auk eigin tæknibúnaðar.

Mánafoss minnsta skip Eimskipafélags íslands flytur um 3.300 tonn af vörum. Flytji 
Mánafoss það magn af vörum í órofinni siglingu milli Reykjavíkur og Akureyrar 
tekur það um 27 klst. miðað við meðalastæður. Með því að flytja sama magn á 
vegakerfinu þessa leið, á sama tíma, þurfa 28 fulllestaðir vöruflutningabílar með 
tengivagni að fara 3 ferðir hver, á milli Reykjavíkur og Akureyrar. Er þá miðað við 
hámark í leyfilegum öxulþunga við bestu aðstæður og 60 km. meðalhraða á bíl. Þessi 
“bílalest” leggur, á 27 klst. tímabili, slitálag 84 fullestaðra flutningabíla á 389 km. af 
vegakerfinu. Ef flytja á sama flutningsmagn með flugi sömu leið á sömu tímeiningu 
og sjóflutnigurinn tekur, með meðal stórri flutningaflugvél (C-130), þarf að fara 118 
ferðir milli Reykjavíkur og Akureyrar sem þýðir að 13 slíkar flugvélar þurfa að vera í 
stöðugum ferðum milli þessara staða í umrædda 27 tíma og er þá aðeins reiknað með 
3 klst í hverja ferð fram og til baka.
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Að framansögðu er það mat Félags íslenskra skipstjómarmanna að samræmd 
samgönguáætlun muni sýna fram á mikilvægi sjóflutninga við ísland í framtíðinni og 
stuðla að eflingu þeirra.
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