Þingskjal 1706 — 879. mál.

Tillaga til þingsályktunar
um samgönguáætlun fyrir árin 2015–2026.
(Lögð fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi 2015–2016.)

Alþingi ályktar, sbr. lög um samgönguáætlun, nr. 33/2008, að fram til ársins 2026 skuli
unnið að samgöngumálum í samræmi við áætlun þessa sem felur í sér:
a. stefnumótun í samgöngumálum og helstu markmið sem vinna skal að,
b. skilgreiningu á grunnneti samgöngukerfisins sem nær til alls landsins og er ætlað að
tryggja landsmönnum greiðar samgöngur,
c. áætlun um fjáröflun til samgöngumála,
d. yfirlit um útgjöld til allra helstu þátta í rekstri samgöngustofnana, svo og viðhalds,
öryggismála og nýframkvæmda á sviði flugmála, siglingamála og vegamála.
Fjárhæðir eru á verðlagi fjárlaga fyrir árið 2016 í milljónum króna.
1. STEFNUMÓTUN
1.1 Markmið um greiðar samgöngur.
Aðgengi fólks að þjónustu og vörum verði aukið og hreyfanleiki bættur.
Búsetugæði verði aukin með því að bæta samgöngur innan skilgreindra vinnusóknarsvæða og stækka þau þar sem hægt er.
Uppbygging og rekstur samgangna stuðli að eflingu atvinnulífs innan og milli landshluta.
Gáttir landsins verði skilgreindar og styrktar.
Samgöngukerfið verði lagað að hröðum vexti ferðaþjónustu, m.a. vegna markmiða um
dreifingu ferðamanna um landið.
Áherslur til að ná þessum markmiðum:
a. Litið verði á samgöngukerfið sem eina samþætta heild sem þjóni íbúum og atvinnulífi
sem best.
b. Við uppbyggingu í grunnneti samgangna verði tillit tekið til eflingar vinnusóknarsvæða.
c. Leitast verði við að styrkja samgöngur þannig að sem flestum landsmönnum sé kleift
að nálgast nauðsynlega opinbera þjónustu á sem stystum tíma.
d. Þjónusta í grunnnetinu verði bætt.
e. Lokið verði við endurbyggingu allra helstu stofnleiða á landi og tengingu þeirra með
bundnu slitlagi og viðunandi burðarþoli við þéttbýli með fleiri en 100 íbúa.
f. Gert verði sérstakt átak við lagningu á bundnu slitlagi á umferðarlitla vegi sem hafa
viðunandi burðarþol þrátt fyrir að veghönnun sé að einhverju leyti ábótavant.
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g. Hugað verði sérstaklega að þörfum ferðaþjónustu við uppbyggingu og rekstur samgöngukerfisins og vegum að fjölsóttum ferðamannastöðum.
h. Hreyfanleiki og aðgengi íbúa verði aukið með því að styðja við almenningssamgöngur
milli þéttbýlisstaða með fleiri en 100 íbúa.
i. Stuðlað verði að því að upplýsingar um allar almenningssamgöngur verði aðgengilegar
á þjónustugátt.
j. Aðgengi fatlaðs fólks að mannvirkjum og þjónustu samgöngukerfisins verði eins og
best verður á kosið.
k. Almenningssamgöngur verði endurskoðaðar samhliða setningu nýrra laga um farþegaflutninga á landi. Skipulag miðist við heildstætt kerfi og gætt verði jafnræðis í stuðningi
ríkisins við framkvæmdaraðila.
l. Áfram verði unnið að auknum forgangi almenningssamgangna í umferðinni með gerð
sérreina, forgangi á umferðarljósum og öðrum aðgerðum.
m. Uppbygging og viðhald innviða fyrir innanlandsflug sé tryggt.
n. Leitað verði leiða til að efla innanlandsflug sem öruggan og umhverfisvænan ferðamáta
sem tryggi aðgengi að nauðsynlegri grunnþjónustu og skili umtalsverðum þjóðhagslegum ábata.
o. Viðræðum ríkisins og Reykjavíkurborgar verði fram haldið með það að markmiði að
Reykjavíkurflugvöllur geti áfram þjónað innanlandsflugi á fullnægjandi hátt.
p. Leitast verði við að gera hjólreiðar og göngu að greiðum og öruggum ferðamáta. Lög
og reglugerðir sem varða hjólandi og gangandi vegfarendur verði skoðuð sérstaklega,
með öryggi að leiðarljósi, og lokið verði skilgreiningum á grunnneti hjólreiðastíga
innan helstu þéttbýliskjarna og á vinsælustu ferðamannaleiðum.
q. Aðstaða á Keflavíkurflugvelli verði bætt til að mæta mikilli fjölgun farþega og aðstaða
á öðrum alþjóðlegum flugvöllum bætt.
r. Áfram verði unnið að fjölgun opinna og gagnkvæmra loftferðasamninga.
s. Skilgreind verði viðmið fyrir ríkisstyrki til hafna í samstarfi við sveitarfélög.
t. Rannsóknir sem varða hafnir og siglingaleiðir verði efldar.
u. Flutningaleiðir á landi verði skilgreindar með áherslu á nægjanlegt burðarþol allt árið,
næga breidd og bundið slitlag. Fyrir þennan hluta grunnkerfisins verði sett markmið um
hraða uppbyggingu vega til að þjóna atvinnulífinu með viðunandi hætti auk þess að
stuðla að auknu umferðaröryggi.
v. Samgönguyfirvöld fylgist áfram náið með þróun á þjóðhagslegri hagkvæmni land-,
loft- og strandflutninga. Áfram verði leitast við að færa sem mest af flutningum á sjó.
w. Samgönguyfirvöld fylgist grannt með tækniþróun og innleiðingu tæknilausna í viðmiðunarlöndum okkar og stuðli að innleiðingu þegar þær verða hagkvæmar.
x. Farnetssamband verði á fjölsóttum ferðamannastöðum og helstu ferðamannaleiðum og
það nýtt til að miðla upplýsingum um aðstæður.
y. Innviðir styðji nýtingu upplýsingatækni við til að mynda umferðarstjórnun, miðlun
upplýsinga um aðstæður, innheimtu notenda- og veggjalda, samskipti milli ökutækja og
við innviði, þ.e. V2V og V2I o.fl.
z. Farið verði í gagngera skoðun á lagaumhverfi og innviðum með tilliti til sjálfkeyrandi
ökutækja.
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1.2 Markmið um hagkvæmar samgöngur.
Hagkvæmni í uppbyggingu og rekstri samgöngukerfisins verði aukin. Áhersla verði lögð
á að leita hagkvæmustu lausna til að ná markmiðum samgönguyfirvalda. Verðlagning á
samgöngum verði gagnsæ og endurspegli þann kostnað sem þeim fylgir.
Litið verði á samgöngukerfið sem eina heild. Nýir innviðir verði skipulagðir og þeim forgangsraðað með hliðsjón af faglegri greiningu.
Stutt verði við aðgerðir sem stuðla að breyttum ferðavenjum til að draga úr þörf á uppbyggingu umferðarmannvirkja í þéttbýli.
Litið verði á almenningssamgöngur á sjó, landi og lofti sem samofna heild þar sem
styrkleikar mismunandi samgöngumáta nýtist við að ná fram hagkvæmustu og skilvirkustu
þjónustu við almenning og atvinnulíf.
Áherslur til að ná þessum markmiðum:
a. Til að nýta fjármuni á sem skilvirkastan hátt verði beitt viðurkenndum greiningar- og
matsaðferðum við forgangsröðun.
b. Gagnsæi í gjaldtöku og samgöngukostnaði ríkisins verði aukið.
c. Upplýsingatækni og nýjar tæknilausnir verði innleiddar með hagkvæmni að leiðarljósi.
d. Aukin verði áhersla á rafræna stjórnsýslu og sjálfsafgreiðslu í þjónustu, svo sem „mínar
síður“, til hagsbóta fyrir notendur.
e. Upplýsingasöfnun og miðlun á haggögnum um samgöngur verði bætt.
f. Áfram verði unnið að greiningu og rannsóknum með það að markmiði að aðkoma
ríkisins í útgjöldum og skattlagningu stuðli að auknu jafnræði milli flutningsmáta.
g. Rekstrarfyrirkomulag innanlandsflugvalla verði endurskoðað.
h. Áfram verði unnið að greiningu og tillögum að hliðrun á opnunartíma stórra opinberra
stofnana sem dragi úr álagstoppum í morgunumferð og lengi fleytitíð.
i. Stutt verði við aðgerðir sem fjölga valkostum um ferðamáta, m.a. til að draga úr þörf á
uppbyggingu rýmisfrekra umferðarmannvirkja í þéttbýli.
j. Skoðaðar verði fjölbreyttar leiðir til fjármögnunar stórra framkvæmda, m.a. í samstarfi
við einkaaðila og með innheimtu veggjalda sé slíkt mögulegt.
k. Fjarskiptakerfi í eigu og rekstri opinberra aðila verði kortlögð með hagkvæmni í rekstri
og þjónustu að leiðarljósi.
l. Á áætlunartímabilinu verði kannaðar leiðir að breyttu fyrirkomulagi gjaldtöku vegna
notkunar á vegum þannig að hún endurspegli að hluta til ekna vegalengd, óháð orkugjafa. Gjöldin taki mið af álagi og umhverfisáhrifum sem ökutækið veldur.
1.3 Markmið um öruggar samgöngur.
Lagt verði til grundvallar öllum ákvörðunum og aðgerðum í samgöngumálum að hámarka öryggi og vernda mannslíf.
Í flugi, siglingum og samgöngum á landi verði sama stefna lögð til grundvallar, þ.e. að
vinna að samræmdum öryggisáætlunum allra samgöngugreina og samanburðarhæfri skráningu slysa og atvika. Markmið allra aðgerða er að útrýma alvarlegum slysum og banaslysum
og standa jafnfætis þeim ríkjum er fremst standa í öryggismálum.
Til að auka öryggi verði tryggð góð miðlun rauntímaupplýsinga og viðvarana til vegfarenda um veður og aðstæður, svo sem vind, úrkomu og flóð, snjóflóðahættu, hálku eða
aðrar aðstæður á vegum.
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Helstu áherslur til að ná markmiðum um öruggar samgöngur:
a. Stefnt verði markvisst að því að auka öryggi í samgöngum og unnið að því að draga
verulega úr líkum á alvarlegum slysum og banaslysum. Gerðar verði aðgerðaáætlanir í
því skyni á öllum sviðum samgangna með mælanlegum undirmarkmiðum sem miði að
því að ná yfirmarkmiðinu. Aðgerðaáætlanir verði hluti af hverri fjögurra ára samgönguáætlun og því endurskoðaðar á tveggja ára fresti.
b. Unnið verði mat á öryggishlutverki flugvalla og hafna, m.a. með tilliti til ófyrirséðra
atburða.
c. Gerð verði úttekt á flutningsgetu samgöngukerfisins komi til rýmingar landsvæða
vegna ófyrirséðra atburða, svo sem náttúruhamfara, með áherslu á höfuðborgarsvæðið.
d. Markvisst verði unnið að því að innleiða öryggisstjórnunarkerfi fyrirtækja á öllum
sviðum samgangna þar sem þau eru ekki lögð til grundvallar í atvinnustarfsemi.
e. Áfram verði leitast við að bæta miðlun rauntímaupplýsinga um veður, sjólag og færð
eða aðrar hættur sem kunna að steðja að veg- og sjófarendum.
f. Tryggðar verði réttar skráningar farartækja og að skírteini stjórnenda séu í samræmi við
gildandi reglur og alþjóðlegar skuldbindingar.
g. Eftirlit með samgöngumannvirkjum og rekstri þeirra sé samkvæmt reglum og alþjóðlegum skuldbindingum.
h. Starfsemi þeirra er veita leiðsögu í flugi, siglingum og umferð sé undir eftirliti og í
samræmi við alþjóðlegar kröfur.
i. Alvarlegum slysum og banaslysum í umferð fækki að jafnaði um 5% á ári.
j. Fylgst sé með atvikum í flugi, siglingum og umferð og að alvarlegum atvikum og
slysum fjölgi ekki.
k. Trúverðugleiki Íslands sé tryggður með því að landið standist allar úttektir alþjóðlegra
stofnana á öryggi í samgöngum.
Áherslur öryggisáætlana til stuðnings þessum markmiðum.
Meginmarkmið flugöryggisáætlunar:
a. Að fækka slysum og atvikum í flugi.
b. Að innleiða alþjóðlegar skuldbindingar Íslands, þ.m.t. nýjar kröfur Flugöryggisstofnunar Evrópu (EASA) um flugleiðsögu, flugvelli, flugrekstur, þjálfunar- og skírteinamál,
auk breytinga á kröfum um lofthæfi.
c. Að festa í sessi eftirlitskerfi sem skilgreint er í áætlun um flugöryggi samkvæmt kröfum
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO) og í samsvarandi áherslum frá Evrópu.
d. Að flug sem ekki er fjallað um á alþjóðlegum vettvangi, t.d. fisflug og lendingarstaði
(minni flugvelli), taki mið af þeim þáttum með setningu fyllri innlendra reglna eftir því
sem nauðsyn krefur.
Meginmarkmið um öryggi sjófarenda:
a. Að treysta og auka öryggi íslenskra skipa, áhafna og farþega.
b. Að fækka slysum á sjó og draga úr tjóni vegna þeirra.
c. Að koma í veg fyrir mengunarslys frá skipum.
d. Að öryggi sjófarenda verði eins og best gerist hjá öðrum þjóðum.
e. Að innleiða öryggisstjórnunarkerfi um borð í stærri fiskiskipum.
f. Að Ísland standist öryggisúttektir alþjóðlegra stofnana, t.d. Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO), Siglingaöryggisstofnunar Evrópu (EMSA) og Eftirlitsstofnunar
EFTA.
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g. Að vinna heildstætt regluverk fyrir allar stærðir farþegaskipa í innanlandssiglingum.
h. Að stunda markvissar rannsóknir og þátttöku í starfi alþjóðastofnana á sviði öryggismála svo að tryggt sé að alþjóðlegar reglur taki mið af íslenskum aðstæðum.
Meginmarkmið umferðaröryggisáætlunar eru eftirfarandi:
a. Að fjöldi látinna og alvarlega slasaðra í umferðinni á hverja 100 þúsund íbúa verði ekki
meiri en það sem lægst gerist hjá öðrum þjóðum.
b. Að látnum og alvarlega slösuðum fækki að jafnaði um 5% á ári.
c. Að lagfæra staði þar sem mörg slys hafa orðið og bæta umhverfi vega til að draga úr
hættu á alvarlegum slysum við útafakstur.
d. Hraðamyndavélum verði fjölgað og tekið verði upp sjálfvirkt meðalhraðaeftirlit á tímabilinu.
e. Eftirlit með hraðakstri og ölvunar- og vímuefnaakstri verði aukið.
f. Markvisst eftirlit og áróður verði fyrir notkun öryggisbúnaðar, svo sem bílbelta og
búnaðar fyrir börn.
g. Fræðslu og áróðri verði haldið áfram sem beinist að öðrum þáttum er snerta umferðaröryggi, þar á meðal notkun snjalltækja undir stýri og þreytu við akstur.
h. Sérstaklega verði leitast við að ná til erlendra ferðamanna og erlendra starfsmanna hér á
landi.
i. Rannsóknir á þáttum er varða umferðaröryggi og skráning í slysagagnagrunn verði
samræmd og bætt, m.a. með auknu samstarfi við sjúkrastofnanir og tryggingafélög.
j. Áhersla verði lögð á öryggi óvarinna vegfarenda.
k. Öllum vegfarendum verði tryggt öruggt og heilnæmt umhverfi, óháð ferðamáta.
1.4 Markmið um umhverfislega sjálfbærar samgöngur.
Markmið um sjálfbærar og vistvænar samgöngur verði áfram ítarleg og miði að því að
draga úr hnattrænum, svæðisbundnum og staðbundnum umhverfisáhrifum samgangna. Leitast verði við að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda í samræmi við aðgerðaáætlun íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum. Markvissar aðgerðir og ívilnanir miði að minni notkun
jarðefnaeldsneytis og að samgöngutæki nýti orku sem framleidd er með endurnýjanlegum
orkugjöfum.
Efldar verði rannsóknir sem miða að sjálfbærni í framleiðslu á vistvænum orkugjöfum, m.a.
með stuðningi við þróun og framleiðslu á vistvænu eldsneyti og við uppbyggingu innviða.
Almenningssamgöngur, ganga og hjólreiðar séu raunhæfir valkostir sem dragi úr umhverfisáhrifum, samgöngukostnaði og bæti lýðheilsu ásamt því að draga úr orkuþörf samgangna.
Áherslur til að ná þessum markmiðum:
a. Dregið verði úr losun gróðurhúsalofttegunda frá samgöngum.
b. Áhersla verði lögð á fræðslu, hagræna hvata og skipulagsaðgerðir sem stuðli að breyttum ferðavenjum til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.
c. Kortlagðir verði helstu veikleikar samgöngukerfisins vegna vaxandi afleiðinga gróðurhúsaáhrifa á samgöngur, þ.m.t. hækkandi sjávarstöðu, hopandi jökla og breytinga í
veðurfari.
d. Skipulag og forgangsröðun samgangna í þéttbýli taki mið af umhverfis- og lýðheilsubætandi aðgerðum.
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e. Skilgreiningu á grunnneti hjólreiðastíga innan helstu þéttbýliskjarna verði lokið og fjármagni til göngu- og hjólreiðastíga verði forgangsraðað til helstu stofnstíga.
f. Stuðningi við uppbyggingu almenningssamgöngukerfis á landsvísu verði haldið áfram.
g. Tengingar og flæði bifreiða milli umferðarljósa á álagstímum verði bætt til þess að
draga úr mengun á fjölförnum leiðum.
h. Opinberar stofnanir verði hvattar til að innleiða vistvæna samgöngustefnu sem stuðli að
orkusparnaði og orkuskiptum og verði öðrum til fyrirmyndar.
i. Innleitt verði umhverfisvænt verklag um grænt aðflug og brottflug og vottun á umhverfistjórnunarkerfi flugvalla.
j. Auknar verði rannsóknir á umhverfisvænum orkugjöfum, orkusparnaði og aðgerðum til
að draga úr mengun í samgöngum.
k. Leitað verði leiða til að bæta staðbundin loftgæði og hljóðvist við þjóðvegi í þéttbýli í
samstarfi við sveitarfélögin.
l. Fræðsla um vistakstur verði aukin í þeim tilgangi að draga úr mengun og hávaða frá
bílaumferð.
1.5 Markmið um jákvæða byggðaþróun.
Markmið samgönguáætlunar um jákvæða byggðaþróun felist fyrst og fremst í að bæta
samkeppnishæfni svæða og búsetugæði, þ.e. að samgöngur séu eins greiðar, áreiðanlegar,
hagkvæmar og öruggar og kostur gefst, með sérstakri áherslu á skilgreinda landshluta og
byggðakjarna innan þeirra, auk samþættingar við aðra opinbera áætlanagerð.
Við forgangsröðun framkvæmda verði tekið mið af þörfum einstakra svæða fyrir bættar
samgöngur til að efla sveitarfélög, styrkja svæði og landið allt.
Stefnt verði að styttingu ferðatíma, uppbyggingu vega með bundnu slitlagi og gerð jarðganga, sem komi í stað erfiðra fjallvega, til að styrkja búsetugæði og vinnusóknarsvæði.
Framtíðarsýn fyrir alla landshluta miðist við leiðir til að efla atvinnulíf, búsetugæði og
hámarka hagkvæma nýtingu á samgöngumannvirkjum og þjónustu þeirra.
Unnið verði að opnun fleiri gátta til og frá landinu.
Áherslur til að ná þessum markmiðum:
a. Við forgangsröðun framkvæmda verði tekið tillit til sóknaráætlana landshluta og óska
viðkomandi landshlutasamtaka sveitarfélaga.
b. Vinnusóknarsvæði verði ákvörðuð á grundvelli faglegra greininga á vinnu- og skólasókn.
c. Atvinnulífi verði skapað aðgengi að greiðum og hagkvæmum vöruflutningum.
d. Unnið verði að styttingu flutningaleiða.
e. Unnið verði að heildstæðri samræmingu almenningssamgangna á landi og í lofti.
f. Hugað verði sérstaklega að þörfum ferðaþjónustu við uppbyggingu og rekstur samgöngukerfisins með tilliti til dreifingar ferðamanna um landið allt árið.
g. Skilgreindar verði ferðaleiðir sem tengja saman fjölsótta ferðamannastaði og þarfnast
sérstakrar þjónustu umfram þarfir íbúa.
h. Mótuð verði stefna og skilgreint hvernig hönnun ferðamannavega á hálendi skuli háttað
í samráði við hagsmunaaðila, útivistar- og náttúruverndarsamtök.
i. Upplýsingamiðlun verði aukin, m.a. með snjalltækjum.
j. Stefna verði mótuð um veg- og fræðsluskilti og bættar merkingar.
k. Leitað verði leiða til að fjölga farþegum í innanlandsflugi, þ.m.t. erlendum ferðamönnum, og styrkja þannig tekjugrunn flugvalla.
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l. Vinna þarf að millilandaflugi um fleiri gáttir þ.e. Akureyrar- og Egilsstaðaflugvelli með
markvissu markaðsstarfi og uppbyggingu á innviðum þeirra.
2. GRUNNNETIÐ
2.1 Skilgreining
Grunnnet vegakerfisins eru stofnvegir eins og þeir eru skilgreindir í 8. gr. vegalaga: „Til
stofnvega teljast vegir sem tengja saman byggðir landsins. Við það vegakerfi sem þannig
fæst skal tengja þéttbýlisstaði með um það bil 100 íbúa eða fleiri. Til stofnvega teljast einnig
umferðarmestu vegir sem tengja saman sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. Einnig vegir á
hálendinu sem mikilvægir eru fyrir flutninga og ferðaþjónustu. Þar sem stofnvegur endar í
þéttbýli skal hann ná að fyrstu þvergötu sem tilheyrir gatnakerfi þéttbýlisins og enda þar. Þó
er heimilt að láta stofnveg ná til flugvalla og hafna sem mikilvæg eru fyrir ferðaþjónustu og
flutninga.“
Til grunnnetsins teljast einnig allir áætlunarflugvellir og helstu flugleiðir og helstu hafnir,
ferju- og siglingaleiðir með fram ströndinni og inn á hafnir. Á sama hátt teljast siglingaleiðir
og flugleiðir til og frá landinu til grunnnets samgöngukerfisins.
Flug
Flugvellir í grunnneti skulu vera:
Keflavík
Reykjavík
Bíldudalur
Ísafjörður
Gjögur
Akureyri

Grímsey
Húsavík
Vopnafjörður
Egilsstaðir
Höfn í Hornafirði
Vestmannaeyjar

Hafnir
Hafnir í grunnneti skulu vera:
Faxaflóahafnir
Reykjavíkurhöfn
Grundartangahöfn
Akraneshöfn
Snæfellsbæjarhafnir
Rifshöfn
Ólafsvíkurhöfn
Grundarfjarðarhöfn
Stykkishólmshöfn (ferjuleið)
Vesturbyggðarhafnir
Brjánslækjarhöfn (ferjuleið)
Bíldudalshöfn
Bolungarvíkurhöfn
Ísafjarðarhöfn
Skagastrandarhöfn
Sauðárkrókshöfn
Siglufjarðarhöfn
Hafnir Dalvíkurbyggðar
Dalvíkurhöfn (ferjuleið)
Árskógssandshöfn (ferjuleið)

Hafnasamlag Norðurlands
Hríseyjarhöfn (ferjuleið)
Akureyrarhöfn
Grímseyjarhöfn (ferjuleið)
Húsavíkurhöfn
Þórshafnarhöfn
Vopnafjarðarhöfn
Seyðisfjarðarhöfn (ferjuleið til Evrópu)
Hafnir Fjarðabyggðar
Norðfjarðarhöfn
Eskifjarðarhöfn
Reyðarfjarðar- /Mjóeyrarhöfn
Fáskrúðsfjarðarhöfn
Djúpavogshöfn
Hornafjarðarhöfn
Vestmannaeyjahöfn (ferjuleið)
Landeyjahöfn (ferjuleið)
Þorlákshöfn (ferjuleið)
Grindavíkurhöfn
Sandgerðishöfn
Reykjaneshöfn
Hafnarfjarðarhöfn
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Vegir
Vegir í grunnneti skulu vera:
Stofnvegir:
1
Hringvegur
22
Dalavegur
26
Sprengisandsleið
Þjórsárdalsvegur–Fjallabaksleið
nyrðri
30
Skeiða- og Hrunamannavegur
31
Skálholtsvegur
32
Þjórsárdalsvegur
33
Gaulverjabæjarvegur
34
Eyrarbakkavegur
35
Biskupstungnabraut
36
Þingvallavegur
37
Laugarvatnsvegur
38
Þorlákshafnarvegur
39
Þrengslavegur
40
Hafnarfjarðarvegur
41
Reykjanesbraut
43
Grindavíkurvegur
44
Hafnavegur
45
Garðskagavegur
Reykjanesbraut–Sandgerðisvegur
47
Hvalfjarðarvegur
49
Nesbraut
50
Borgarfjarðarbraut
51
Akrafjallsvegur
54
Snæfellsnesvegur
56
Vatnaleið
58
Stykkishólmsvegur
60
Vestfjarðavegur
61
Djúpvegur
62
Barðastrandarvegur
63
Bíldudalsvegur
64
Flateyrarvegur
65
Súgandafjarðarvegur
Vestfjarðavegur–Sætún
67
Hólmavíkurvegur
68
Innstrandavegur
72
Hvammstangavegur
74
Skagastrandarvegur
75
Sauðárkróksbraut
76
Siglufjarðarvegur
77
Hofsósbraut
Siglufjarðarvegur–Lindargata
82
Ólafsfjarðarvegur
Hringvegur–Hornbrekka
83
Grenivíkurvegur
85
Norðausturvegur
87
Kísilvegur
92
Norðfjarðarvegur
93
Seyðisfjarðarvegur
94
Borgarfjarðarvegur

96
97
98
99
205
208
254
261
343
355
359
365
376
379
409
411
413
414
415
418
421
423
424
427
429
450
453
454
458
470
506
509
511
518
573
574
606
607
617

Suðurfjarðavegur
Breiðdalsvíkurvegur
Hringvegur–Sæberg
Djúpavogsvegur
Hafnarvegur
Klausturvegur
Hringvegur–Skaftárvellir
Skaftártunguvegur
Hringvegur–Búlandsvegur
Landeyjahafnarvegur
Fljótshlíðarvegur
Hringvegur–Öldubakki
Álfsstétt
Eyrarbakkavegur–Túngata (eystri
endi)
Reykjavegur
Bræðratunguvegur
Lyngdalsheiðarvegur
Breiðamörk
Hringvegur–Sunnumörk
Hafnarvegur Þorlákshöfn
Fossvogsbraut
Arnarnesvegur
Breiðholtsbraut
Flugvallarvegur Reykjavík
Álftanesvegur
Bústaðavegur
Vogavegur
Miðnesheiðarvegur
Keflavíkurvegur
Suðurstrandarvegur
Sandgerðisvegur
Sundabraut
Sundagarðar
Holtavegur
Brautarholtsvegur
Hringvegur–Hofsgrund
Fjarðarbraut
Grundartangavegur
Akranesvegur
Hvanneyrarvegur
Hálsasveitarvegur
Rifshafnarvegur
Útnesvegur
Hellissandur–Snæfellsnesvegur
Karlseyjarvegur
Reykhólasveitarvegur–Hellisbraut
Reykhólasveitarvegur
Vestfjarðavegur–Karlseyjarvegur
Tálknafjarðarvegur
Bíldudalsvegur–Strandgata 2

9
619
622
623
631
636
731
744
749
767
792
801
808
809
810
819
820
821
823
829
830
842
845
859

Ketildalavegur
Bíldudalsvegur–Langahlíð
Svalvogavegur
Vestfjarðavegur–Flugvallarvegur
Flugvallarvegur Þingeyri
Flugvallarvegur Ísafirði
Hafnarvegur Ísafirði
Svínvetningabraut
Kjalvegur–Hringvegur
Þverárfjallsvegur
Flugvallarvegur Sauðárkróki
Hólavegur
Siglufjarðarvegur–Hólar
Hafnarvegur Siglufirði
Hafnarvegur Hrísey
Árskógssandsvegur
Hauganesvegur
Ólafsfjarðarvegur-Lyngholt
Hafnarvegur Dalvík
Hafnarvegur Akureyri
Flugvallarvegur Akureyri
Eyjafjarðarbraut vestri
Hringvegur–Miðbraut
Miðbraut
Eyjafjarðarbraut eystri
Hringvegur–Miðbraut
Svalbarðseyrarvegur
Hringvegur-Laugartún
Bárðardalsvegur vestri
Aðaldalsvegur
Hafnarvegur Húsavík

Ferjuleiðir og eftirtaldar hafnir eru hluti af grunnnetinu:
Vestmannaeyjar-Landeyjahöfn/Þorlákshöfn,
Hrísey-Árskógsströnd,
Grímsey-Dalvík,
Stykkishólmur-Brjánslækur.

869

Langanesvegur
Norðausturvegur–Flugvallarvegur
870 Sléttuvegur
Norðausturvegur–Kópaskersvegur
870 Kópaskersvegur
871 Flugvallarvegur Þórshöfn
874 Raufarhafnarvegur
Norðausturvegur-Höfðabraut
917 Hlíðarvegur
918 Hafnarvegur Vopnafirði
941 Flugvallarvegur Egilsstöðum
952 Hánefstaðavegur
Seyðisfjarðarvegur á Fjarðaröldu–Seyðisfjarðarvegur við
Ferjubryggju
955 Vattarnesvegur
Ytri vegamót Skólavegar–Suðurfjarðarvegur Fáskrúðsfirði
982 Flugvallarvegur Hornafirði
5033 Hagamelsvegur
Hringvegur-Lækjarmelur
5240 Bifrastarvegur
9572 Mjóeyrarvegur
Stofnvegir um hálendi:
F26 Sprengisandsleið
35
Kjalvegur
F208 Fjallabaksleið nyrðri (hluti nr. 208)
550 Kaldadalsvegur
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3. ÁÆTLUN UM FJÁRÖFLUN, útgjöld og helstu framkvæmdir í grunnneti
Framlög til samgöngumála
Ríkisframlag (án sértekna)
Verðlag fjárlaga 2016 (m.kr.)
Stjórnsýsla, öryggi og eftirlit
Flugvellir og flugleiðsaga
Vegagerð
Hafnir og sjóvarnir
Samtals

1. tímabil
2015–2018

2. tímabil
2019–2022

3. tímabil
2023–2026

Samtals
2015–2026

6.371
8.720
105.937
4.326
125.354

7.068
11.600
118.413
5.230
142.311

7.986
12.420
127.822
5.890
154.118

21.425
32.740
352.172
15.446
421.783

1. tímabil
2015–2018

2. tímabil
2019–2022

3. tímabil
2023–2026

Samtals
2015–2026

6.371
2.213

7.068
3.180

7.986
3.753

21.425
9.146

8.584

10.248

11.739

30.571

8.362
222

9.576
672

10.987
752

28.925

8.584

10.248

11.739

30.571

3.1 Stjórnsýsla samgöngumála
3.1.1 Samgöngustofa, fjármál
Verðlag fjárlaga 2016 (m.kr.)
Tekjur
Ríkisframlag*
Sértekjur
Tekjur samtals
Gjöld
Rekstur, stjórnsýsla og þjónusta
Öryggisáætlanir
Eftirlit með innlendum aðilum
Eftirlit með erlendum aðilum
Rannsóknir og þróun
Rekstur samtals

* Samgöngustofa gerir ráð fyrir ört hækkandi rekstrartekjum vegna vaxandi umsvifa í flugi og
ferðaþjónustu. Ríkisframlag þarf að endurskoðast árlega í ljósi þess.

1.646
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3.2 Flugmál
3.2.1 Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta, fjármál
Verðlag fjárlaga 2016 (m.kr.)
1. tímabil
2015–2018

2. tímabil
2019–2022

3. tímabil
2023–2026

Samtals
2015–2026

Tekjur og framlög
Ríkisframlag
Tekjur og framlög samtals

8.720
8.720

11.600
11.600

12.420
12.420

32.740

Gjöld
Rekstur og þjónusta
Isavia ohf.
Rekstur alls
Viðhald og regluleg endurnýjun búnaðar

6.087
6.087
2.316

6.128
6.128
2.949

6.128
6.128
2.478

18.343

Stofnkostnaður
Flugvellir í grunnneti
Aðrir flugvellir/lendingarstaðir
Sameiginleg verkefni
Samtals stofnkostnaður
Samtals viðhald og stofnkostnaður

161
80
76
317
2.633

2.379
0
144
2.523
5.472

3.670
0
144
3.814
6.292

6.654
14.397

Gjöld alls

8.720

11.600

12.420

32.740

60

1.600
779

60

2.379

140
1.100
2.253
3.493

5.932

Stofnkostnaður
Alþjóðaflugvellir í grunnneti
Reykjavík
Akureyri
Egilsstaðir
Samtals alþjóðaflugvellir í grunnneti
Aðrir flugvellir í grunnneti
Vestmannaeyjar
Ísafjörður
Bíldudalur
Gjögur
Grímsey
Húsavík
Þórshöfn
Vopnafjörður
Hornafjörður
Samtals aðrir flugvellir í grunnneti
Aðrir flugvellir og lendingarstaðir
Sameiginleg verkefni
AIS/GPS/Flugpr./Upplýsingaþjónusta
Til leiðréttinga og brýnna verkefna
Samtals sameiginleg verkefni
Samtals stofnkostnaður

7.743

67
110
101

101
80

0
0

177

278
80

6
70
76

144

144

364

317

2.523

3.814

6.654
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1. tímabil
2015–2018
Viðhald
Yfirborðsviðhald flugbrauta og hlaða
Byggingar og búnaður
Ýmis leiðsögu- og ljósabúnaður og
leiðrétting frávika
Samtals viðhald

2. tímabil
2019–2022

3. tímabil
2023–2026

Samtals
2015–2026

1.094
178

1.215
315

1.122
315

1.045
2.316

1.419
2.949

1.041
2.478

7.743

3. tímabil
2023–2026

Samtals
2015–2026

1.450

32.293
3.498
35.195
1.230
4.325
76.541
3.979

29.396
105.937

4.340
490
125
108.168
118.413
118.413

40
530
140
125.662
127.822
127.822

7.877
7.800
20.280
1.484
381
233.830
275.631
352.172

1.540
40
1.580
107.517

1.540
40
1.580
119.993

1.540
40
1.580
129.402

4.620
120
4.740
356.912

4.326

5.230

5.890

15.446

3.3 Vega- og hafnamál
3.3.1 Vegagerðin
Tekjur og framlög
Verðlag fjárlaga 2016. Fjárhæðir í m.kr.

Markaðar tekjur*
Bensíngjald
Þungaskattur km-gjald
Olíugjald
Vitagjald
Viðskiptahreyfingar
Markaðar tekjur samtals
Framlag til innanlandsflugs
Framlag til almenningssamgangna
á höfuðborgarsvæðinu
Framlag skv. ákv. ríkisstjórnar
Framlag til jarðganga
Framlag til sjóvarna
Framlag til vitabygginga
Önnur framlög úr ríkissjóði
Bein framlög úr ríkissjóði
Greitt úr ríkissjóði samtals

1. tímabil
2015–2018

32.293
3.498
35.195
1.230
4.325
76.541
1.239
3.877
7.800
15.900
464
116

2. tímabil
2019–2022

1.290
4.000

Sértekjur
Almennar sértekjur
Tekjur af Landeyjahöfn
Sértekjur samtals
Til ráðstöfunar alls
Hafnarframkvæmdir
Framlag úr ríkissjóði

Samtals til ráðstöfunar
111.843
125.223
135.292
372.358
* Ekki er gert ráð fyrir mörkuðum tekjustofnum þar sem þeir verða aflagðir samkvæmt lögum um opinber fjármál.
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Skipting útgjalda
06-651 Vegagerðin
Verðlag fjárlaga 2016. Fjárhæðir í m.kr.
.01 Almennur rekstur og vaktstöð siglinga
1.02 Innheimtukostnaður markaðra tekna
1.07 Þjónusta
1.11 Styrkir til ferja og sérleyfishafa
1.12 Styrkir til almenningssamgangna á
höfuðborgarsvæðinu
1.13 Styrkir til innanlandsflugs
1.21 Rannsóknir
1. Rannsóknasjóður
2. Rannsóknir Fjarðarheiðargöng
3. Rannsóknir Grynnslin við Hornafjörð
1.41 Rekstur Landeyjahafnar
5.10 Viðhald
6.10 Framkvæmdir (stofnkostnaður)
6.60 Vitabyggingar
6.80 Sjóvarnargarðar
Afskrift markaðra tekna
Sértekjur
Samtals
06-662 Hafnarframkvæmdir
Almennur rekstur
1.01
Hafnabótasjóður
6.70
Landeyjahöfn
6.72
Húsavíkurhöfn
6.73
Dýpkun utan innsiglingar við Höfn
6.75
Ferjubryggjur
6.76
Samtals
Samtals til ráðstöfunar

1. tímabil
2015–2018
3.384
324
18.207
6.469

2. tímabil
2019–2022
3.870

3. tímabil
2023–2026
4.360

20.800
7.200

23.500
7.650

Samtals
2015–2026
11.614
324
62.507
21.319

3.877
1.239

4.000
1.290

0
1.450

7.877
3.979

586
150

730

820

2.136
150

40
29.200
52.248
125
490

40
30.600
60.312
140
530

-1.580
118.413

-1.580
127.822

5
40
26.200
46.146
118
472
300
-1.580
105.937

5
120
86.000
158.706
383
1.492
300
-4.740
352.172

35
2.430
1.348
471
30
12
4.326

16
4.102
1.100

16
4.760
1.102

12
5.230

12
5.890

67
11.292
3.550
471
30
36
15.446

110.263

123.643

133.712

367.618

252

249

35

34

30

26

22

1

Vegnr
Kaflaheiti

Jökulsá á Sólheimasandi
Um Hellu, hringtorg, stefnugreining
Norðaustan Selfoss, brú á Ölfusá
Selfoss-Hveragerði
Um Hellisheiði

b4

b5

c3

d4-d5

d6

d8
Hringtorg við Heiðarveg

08

01

08

02

Einholtsvegur-Biskupstungnabraut

05

Landeyjavegur

Breikkun brúar á Seljalandsá

Þórsmerkurvegur

Um Geysissvæðið og Tungufljót

Biskupstungnabraut

Hringtorg syðst á Selfossi

Eyrarbakkavegur

Um Stóru Laxá
Flúðir Hringtorg

04

Skeiða- og Hrunamannavegur

Landmannaleið-Þjórsárdalsvegur

Landvegur

05-06

01

Um Gatnabrún

a4

Dalavegur

Fossálar-Hörgsá
Um Breiðbalakvísl

a4

Hringvegur

Undirbúningur verka utan áætlunar

Kaflanr.

Vegheiti

Suðursvæði I

Vísitala áætlana 15.800

Vegáætlun 2015 – 2026 Stofn og tengivegir

Lengd

Óvíst

1

4,4

0,2

0,6

14,2

10

5

0,7

0,5

1,5

0,5

5

kafla [km]

Veg-

C8

C8

C8

C8

C8

C8

C8

B15,5/A22

B15,5

C8

C8

C8

C8

C8

C8

tegund

38

(800)

70

285

100

500

430

30

2.100

5.000

5.500

250

520

350

550

580

600

m.kr.

2027+

38

950

1.800

150

200

285

30

3.200

200

520

580

200

800

70

100

500

430

5.150

250

350

550

200

2015-2018 2019-2022 2023-2026 Framhald

Kostnaður 1. tímabil 2. tímabil 3. tímabil

Ö

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Öryggi

G

U

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Greiðfærni Umhverfi Byggðamál

550

360

355

310

286
Landvegur-Heiðarvegur

Samtals Suðursvæði I

Kaldidalur

Ýrufossvirkjun-Nesjavellir

Grafningsvegur efri

Biskupstungnabraut-Laugarvatnsvegur

Reykjavegur

Um Austurkot

Votmúlavegur

01-02

01

01

01

Akureyjavegur-Grímsstaðavegur

04

Hagabraut

Bakkavegur-Kanastaðir

02

3,5

13

12,5

8

2,2

4

3,4

C7

C8

C7

C8

C7

C7

C7

150

300

600

700

135

235

150

4.138

300

700

150

5.850

300

235

150

8.535

135

+

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

415

411

48

41

40

36

1

Vegnr

Undirbúningur verka utan áætlunar

Kaflaheiti

Skarhólabraut-Hafravatnsvegur
Um Kjalarnes

f3

f5

Sunnan Hafnarfjarðar
Fitjar að flugstöð

14-15

19-22

Rjúpnavegur-Breiðholtsbraut

06

Álftanesvegur

Reykjanesbraut-Fífuhvammsvegur

05

Arnarnesvegur

Hvalfjörður-Þingvallavegur

Kjósarskarðsvegur

Undirgöng í Kópavogi

15

Gatnamót við Bústaðaveg

Reykjanesbraut

Vegamót við Vífilsstaðaveg

Hafnarfjarðarvegur

Í Mosfellsdal, 2 hringtorg og undirgöng

Þingvallavegur

Breiðholtsbraut-Bæjarháls
Bæjarháls-Nesbraut

e3

e2

e3

Hólmsá-Norðlingavað
Norðlingavað-Breiðholtsbraut

e1-e2

Fossvellir-Hólmsá

e1

Hringvegur

Kaflanr.

Vegheiti

Suðursvæði II (Reykjavík og Suðvestursvæði)
Lengd

1,3

1,8

13,2

5

9

10

1,8

1

1,2

3,4

5,2

kafla [km]

Veg-

C10

C10

C7

A34

A34

A34

A34

A34

B15,5

A22

A34

A34

A22

A22

tegund

700

700

700

3.500

6.300

320

1.000

350

250

2600

510

291

750

350

2.500

1.100

480

m.kr.

800

400

1.000

400

350

700

510

160

200

300

3.500

5.300

250

1.900

291

160

500

1.000

750

350

2.500

1.100

160

2015-2018 2019-2022 2023-2026

Kostnaður 1. tímabil 2. tímabil 3. tímabil

2027+

+

Framhald

Ö

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Öryggi

G

U

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Hafnarfjarðarvegur–Bessastaðavegur

* Leitað verði leiða til að fjármagna Sundabraut í samstarfi við einkaaðila.

6.402

Göngubrýr og undirgöng

Samtals Suðursvæði II

400
460

Öryggisaðgerðir

120

6

276

140

C7

100

300

276

800

4

C8

C8

A22

Umferðarstýring á höfuðborgarsvæðinu

Sundabraut*

1,3

2,8

4,5

Bætt umferðarflæði, almenningssamgöngur

Skálafellsvegur

Hafnarvegur Grindavík

Norðan Grindavíkur

Suðurstrandarvegur

450

04

434

427

13.861

600

400

160

800

8.840

600

400

160

800

120

100

300

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vegheiti

Kaflanr.

Kaflaheiti

1

Samtals Vestursvæði

Undirbúningur verka utan áætlunar
Hringvegur
g6-g7
Um Borgarnes
h4
Um Heiðarsporð (Biskupsbeygja)
j1
Um Holtavörðuvatn
52
Uxahryggjavegur
05
Ýmsir staðir
54
Snæfellsnesvegur
Fróðárheiði
Skógarströnd
60
Vestfjarðavegur
Um Skriðuland í Saurbæ
25-28
Um Gufudalssveit
31-33
Eiði-Kjálkafjörður
35-37
Dynjandisheiði
61
Djúpvegur
34
Í Hestfirði og Seyðisfirði
35
Um Hattardalsá
36-39
Súðavíkurhlíð, snjóflóðavarnir
63
Bíldudalsvegur
Trostansfjörður-Vestfjarðavegur
68
Innstrandavegur
10
Heydalsá-Þorpar
612
Örlygshafnarvegur
03
Um Hvallátra
643
Strandavegur
04
Um Bjarnarfjarðarháls
06
Um Veiðileysuháls
Um Litlu Kleif í Norðurfirði
Breikkun brúa á Vestursvæði

Vegnr.

Vestursvæði
Lengd

Veg-

400
1.100

C8
C8

C8
C8
C8
C8
C8
C7
C7
D

10,0
5,0
2,5
3,8
12,0

650
700
30

100

235

1.500

600
230
250

250
7.000
3.850
Óvíst

1.100

C8

C8
C8
C8

1.400
300
950

600

m.kr.

2027+

6.050

650
200

50

250

150

2.750
450
850

500

200

8.995

500
30

100

185

2.000
9.000

1.000

1.650

2.500
450
230

1.000

800

1.400
300
650

200

250
3.250

400
300

600

200

+

+

2015-2018 2019-2022 2023-2026 Framhald

Kostnaður 1. tímabil 2. tímabil 3. tímabil

B15,5
C9
C9

tegund

6,5

3,0
Óvíst
16,1
32,0

4,5
2,5
7,5

kafla [km]

Ö

G

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

U

B

X

X

X

X

X

X

X
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X

Öryggi

862

842

815

711

85

74

1

Vegnr.
Kaflaheiti

Lengd

Veg-

Jökulsá á Fjöllum

r6
Hringvegur-Laxá

Sunnan Brekknaheiðar

31-33

Skriða-Brakandi

02-04

Samtals Norðursvæði

Dettifossvegur vestri-Norðausturvegur

Dettifossvegur

Hringvegur-Sprengisandsleið

Bárðardalsvegur vestri

01-04

01

Hörgárdalsvegur

UmTjarnará

Vatnsnesvegur

Brekknaheiði

27-33

03

Um Skjálfandafljót

02-03

Norðausturvegur

01-02

Skagastrandarvegur

Um Skjálfandafljót

q7

150

30,0

37

4

1,8

7,6

9,5

8,5

2

1,7

C8

C8

C7

C7

C8

C8

C8

C8

C8

C8

C8

Jökulsá á Fjöllum og Skjálfandafljót

3

200

Akureyri öryggisaðgerðir

p6-p7

2.500

1.000

210

180

1.400

1.000

2.000

1.350

2.000

450

40

Göngubrú við Blönduós

85

600

m.kr.

2027+

1.812

1.112

100

50

150

200

200

6.085

1.400

300

600

1.300

2.000

200

85

200

4.780

700

210

180

1.000

2.000

450

40

200

2015-2018 2019-2022 2023-2026 Framhald

Kostnaður 1. tímabil 2. tímabil 3. tímabil

Vegamót við Ólafsfjarðarveg

C9

tegund

p4

0,2

kafla [km]

m0

Hringvegur

Undirbúningur verka utan áætlunar

Kaflanr.

Vegheiti

Norðursvæði
Ö

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Öryggi

G

U

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Vegheiti
Kaflanr.
Kaflaheiti

1

Samtals stofn- og tengivegir

Samtals Austursvæði

Undirbúningur verka utan áætlunar
Hringvegur
t3
Lagarfljót
t7
Skriðuvatn-Axarvegur
u4-u5
Um Berufjarðarbotn
u6
Um Búlandsá og Teigarhorn
v3-v4
Um Lón
v6-v9
Um Hornafjarðarfljót
x8
Um Kotá og Virkisá
x9
Virkisá - Morsá
y0
Morsá (Skeiðará)
92
Norðfjarðarvegur
04
Um Grænafell, snjóflóðavarnir
93
Seyðisfjarðarvegur
Öryggisaðgerðir
94
Borgarfjarðarvegur
96
Suðurfjarðavegur
917
Hlíðarvegur
01
Fossvellir-Hallgeirsstaðir
06
Öxl-Fossárbrú
923
Jökuldalsvegur
01
Gilsá-Arnórsstaðir
931
Upphéraðsvegur
02
Um Ásklif
03
Teigarból-Arnheiðarstaðir
09
Um Strönd
939
Axarvegur
01-02
Hringvegur-Hringvegur
Breikkun brúa á Austursvæði

Vegnr.

Austursvæði

C8
C8
C7
C7
C7
C8
C8

3,4
3,6
3,1
0,9
18,6

2.400

180
175
50

135

345
250

1.700

100
850
2.200

22.040

3.638

100
250

39.788

4.997

300
800

135

600
500

44.265

13.110

2.100
2.000

180
175
50

345
250

440
1.500
500
700
940

C8
C8

2.262

1.738

230

200

350
770

180

1.850

200

180

200

C9

200

1.850
350
970
440
3.035
4.500
700
940
430

600

+

+

Kostnaður 1. tímabil 2. tímabil 3. tímabil 2027+
2015-2018 2019-2022 2023-2026 Framhald
m.kr.

C10
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C8

Vegtegund

6,5
3,5

4,5
6,0
4,7
4,5
16,0
18
5,1
7
3,1

Lengd
kafla [km]

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ö
Öryggi

X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

G
U
B
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Vegnr.

Kaflanr.

Vegheiti
Lengd

Vegm.kr.

2027+

3.771

5.000

180
210
7.516
29.556

Smábrýr
Girðingar

Samtals sameiginlegt og óskipt
Samtals stofnkostnaður

47.908

8.120

300

200

60.272

16.007

300

200

240

300

300

240

240

200

Reiðvegir

600

Styrkvegir

600

400

80

1.200

487

480

Landsvegir utan stofnvegakerfis

400

80

1.000

Ferðamannaleiðir

80
320

Viðbót í fjárlögum 2016

Héraðsvegir

235

Hjóla- og göngustígar
Annað
Samgöngurannsóknir

800
1.000

Breikkun brúa

1.000

4.000

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2015-2018 2019-2022 2023-2026 Framhald

Kostnaður 1. tímabil 2. tímabil 3. tímabil

1.200

tegund

6.000

kafla [km]

Styrking flutninga- og ferðamannaleiða

Stofn- og tengivegir
Tengivegir, malbik

Kaflaheiti

Sameiginlegt og óskipt
Ö

X

X

X

X

X

Öryggi

G

U

B

X

X

X

X

X
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Sameiginlegur jarðgangakostnaður

Seyðisfjarðargöng

Seyðisfjarðarvegur

Norðfjarðargöng

Norðfjarðarvegur

Dýrafjarðargöng

Vestfjarðavegur

02-03

09

39

13,5

16,0

11,8

T9,5

T8,5

T8,5

Samtals jarðgangaáætlun

Samtals stofnkostnaður og jarðgöng

Samtals utan þjóðvegakerfis

Jarðgöng Bakki

Utan þjóðvegakerfis

93

92

60

Jarðgangaáætlun:

3.100

(22.000)

12.500

9.200

46.146

3.010

3.010

13.580

40

210

8.230

5.100

52.248

4.340

40

200

4.100

60.312

40

40
+

+

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Athugasemdir við þingsályktunartillögu þessa.
Inngangur
Gott og skilvirkt samgöngukerfi tryggir aðgengi að nauðsynlegri þjónustu og flutningum
innan og á milli svæða, sinnir þörfum íbúa og atvinnulífs, byggðarlaga og samfélagsins alls.
Í samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnar Íslands frá júní 2013 kemur fram að ríkisstjórnin muni
vinna að samgöngubótum með áherslu á tengingu byggða og tryggja aðgengi allra landsmanna að nauðsynlegri grunnþjónustu. Almennt sýna rannsóknir að hreyfanleiki og aðgengi
skipta sköpum við val á búsetu, atvinnu, menntun og afþreyingu, ekki síst í byggðum sem
fjærst eru höfuðborgarsvæðinu.1
Við stefnumótun samgönguáætlunar 2015–2026 er byggt á meginmarkmiðum laga nr.
33/2008, um samgönguáætlun: Að samgöngur séu greiðar, hagkvæmar, öruggar og umhverfislega sjálfbærar, auk þess að stuðla að bættum búsetugæðum. Leitast skal við að ná
fram samræmdri forgangsröðun, skipulagi og stefnumótun samgöngugreina, fyrirtækja og
stofnana, og stuðla að hagkvæmri notkun fjármagns. Þá er tekið mið af áherslum ráðherra
við stefnumótun og forgangsröðun.
Lög um samgönguáætlun
Í lögum nr. 33/2008, um samgönguáætlun, segir að innanríkisráðherra leggi fram á
Alþingi á fjögurra ára fresti tillögu til þingsályktunar um samgönguáætlun þar sem mörkuð
skal stefna og markmið fyrir allar greinar samgangna næstu tólf árin. Fjögurra ára áætlun
skal vera hluti af og innan ramma tólf ára samgönguáætlunar og skal endurskoða hana á
tveggja ára fresti.
Samgönguáætlun tekur til fjáröflunar og útgjalda til allra greina samgangna, þ.e. flugmála, vegamála og siglingamála, þ.m.t. almenningssamgangna, hafnamála, sjóvarna, öryggismála og umhverfismála samgöngugreina. Þar á að skilgreina það grunnkerfi sem ætlað er
að bera meginþunga samgangna og gera grein fyrir ástandi og horfum í samgöngum. Við
gerð samgönguáætlunar skal m.a. byggja á þeim meginmarkmiðum að samgöngur séu greiðar, hagkvæmar, öruggar og umhverfislega sjálfbærar auk þess sem þær stuðli að jákvæðri
byggðaþróun.
Við gerð samgönguáætlunar skal jafnframt taka mið af eftirfarandi markmiðum:
a. Að setja fram samræmda forgangsröð og stefnumótun.
b. Að ná fram hagkvæmri nýtingu fjármagns og mannafla.
c. Að samræma skipulag samgöngugreina og samstarf stofnana ráðuneytisins og fyrirtækja á þess vegum.
Lögð skal áhersla á að fjármunir ríkissjóðs nýtist sem best og skal forgangsröðun byggjast á mati á þörf fyrir samgönguframkvæmdir í landinu í heild og í einstökum landshlutum.
Áður en áætlun er unnin leggur ráðherra fram stefnu sína í helstu málaflokkum, auk fjárhags- og tímaramma, fyrir samgönguráð. Tillögur byggðar á þeirri stefnu skulu unnar í
stofnunum og fyrirtækjum samgöngumála fyrir ráðið. Samgönguráð undirbýr og semur tillögu að samgönguáætlun og leggur fyrir ráðherra til endanlegrar afgreiðslu og ákvörðunar.
Áherslur ráðherra
Í bréfi innanríkisráðherra dagsettu 2. febrúar 2015 til samgönguráðs eru rakin meginmarkmið samgönguáætlunar, sbr. framangreind atriði úr lögum nr. 33/2008. Þar undirstrikar
1

Sjá t.d. Axel Hall, Ásgeir Jónsson og Sveinn Agnarsson, Byggðir og búseta – þéttbýlismyndun á Íslandi,
2002.
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ráðherra mikilvægi þess að við gerð áætlunarinnar verði horft til samþættingar samgöngukerfisins með það að markmiði að kerfið þjóni íbúum og atvinnulífi, þ.m.t. ferðaþjónustu og
ferðamönnum með sem skilvirkustum hætti. Ráðherra leggur áherslu á að áfram skuli leitað
fjölbreyttra leiða til að styrkja núverandi samgöngukerfi og þróa það með hliðsjón af því
margháttaða þjónustu- og öryggishlutverki sem það gegnir. Þá verði hugað að nýjum leiðum
til fjármögnunar á vegakerfinu, í heild og til einstakra framkvæmda.
Samgönguráð og gerð samgönguáætlunar
Samkvæmt lögum skipar ráðherra samgönguráð sem hefur yfirumsjón með gerð tillagna
að samgönguáætlun. Í samgönguráði sitja forstöðumenn þeirra samgöngustofnana sem heyra
undir ráðuneytið. Auk þess situr þar fulltrúi ráðherra sem jafnframt er formaður.
Við gerð tillögu að samgönguáætlun 2015–2026 sátu eftirfarandi aðilar í samgönguráði:
• Birna Lárusdóttir, formaður, skipuð af ráðherra.
• Þórólfur Árnason, forstjóri Samgöngustofu.
• Hreinn Haraldsson vegamálastjóri, forstjóri Vegagerðarinnar.
• Auk þeirra var Björn Óli Hauksson, forstjóri Isavia ohf., áheyrnarfulltrúi.
Með samgönguráði unnu að tillögunni Sigurbergur Björnsson skrifstofustjóri skrifstofu innviða, og Ásta Þorleifsdóttir sérfræðingur, en auk þeirra Friðfinnur Skaftason sérfræðingur á skrifstofunni. Þá hafa m.a. starfsmenn samgöngustofnana og ráðgjafar, fulltrúar
sveitarfélaga, atvinnulífs, háskólasamfélags og ungmenna komið að gerð tillögunnar.
Verkferlið
Mótun og gerð samgönguáætlunar krefst mikillar vinnu og samráðs. Áætlunin er byggð á
stefnu og áherslum ráðherra og ríkisstjórnar. Undirbúningur vinnu við tillögu að samgönguáætlun 2015–2026 hófst árið 2013. Við stefnumótun og forgangsröðun verkefna var leitast
við að hafa gott samráð við heimafólk. Samráðsfundir með landshlutasamtökum sveitarfélaga byggjast á þeirri hugmyndafræði. Víðtækt samráð við landshlutasamtök sveitarfélaga,
atvinnulíf og fulltrúa frjálsra félagasamtaka fór fram vorið 2014. Haldnir voru 11 samráðsfundir víðsvegar um landið í upphafi stefnumótunar. Á fundunum var gerð samgönguáætlunar kynnt, farið yfir stöðu verkefna samkvæmt gildandi áætlun og loks settu fundargestir niður hugmyndir sínar um stefnu í ákveðnum málefnum og um brýnustu framkvæmdir. Þá var forsvarsmönnum ýmissa ungmenna- og æskulýðsfélaga, svo sem ungliðahreyfinga stjórnmálaflokka, ungra umhverfissinna og félaga framhalds- og háskólanema
einnig boðið til samráðsfunda um stefnu og framtíðarsýn.
Samgönguþing var haldið í Hörpu 19. febrúar 2015 og sóttu það tæplega tvö hundruð
manns. Á þinginu voru kynntar helstu áherslur nýrrar samgönguáætlunar, fjallað um framtíðarsýn, mikilvægi samgangna fyrir atvinnulíf, þ.m.t. ferðaþjónustu, fjármögnun framkvæmda og samkeppnishæfni. Kynningar frá þinginu eru aðgengilegar á vefsvæði samgönguáætlunar á vef innanríkisráðuneytisins.
Við vinnslu samgönguáætlunar hefur verið leitað til sérfræðinga úr háskólasamfélaginu,
frá stofnunum, svo sem Byggðastofnun og Skipulagsstofnun og atvinnulífi því áhrifa samgangna gætir m.a. á lífs- og búsetugæði, samkeppnishæfni, atvinnu, aðgengi að þjónustu,
menntun og menningu.
Þá unnu vinnuhópar á vegum samgönguráðs að stefnumótun á tilgreindum sviðum og
skiluðu þeir greinargerðum til ráðsins sem mynduðu uppistöður í viðkomandi köflum í
áætluninni. Þá störfuðu starfshópar skipaðir af ráðherra. Hóparnir fjölluðu um eftirfarandi
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málefni: Flug, öryggi og öryggisáætlanir, almenningssamgöngur, vistvænar samgöngur,
bæði orkuskipti og aðra samgöngumáta, ferðaþjónustu, gjaldtöku, fjármögnun framkvæmda
og framtíðarsýn til 2050. Niðurstöður formlegra starfshópa og annarra vinnuhópa ásamt
fleiri bakgrunnsgögnum er að finna á vefsvæði samgönguáætlunar á vef innanríkisráðuneytisins.
Samgönguáætlun hefur verið unnin með hliðsjón af fjarskiptaáætlun 2015–2026,
kerfisáætlun Landsnets 2015–2024, byggðaáætlun 2014–2017 og landsskipulagsstefnu
2015–2026 sem unnin er af Skipulagsstofnun. Þá hefur verið horft til stefnu í almannavarnaog öryggismálum ríkisins 2015–2017.
Áhrif samgangna á umhverfi eru mikil. Gerð er grein fyrir heildarmati á mögulegum
afleiðingum samgönguáætlunar á umhverfi og samfélag í umhverfisskýrslu sem lögð var
fram til kynningar síðsumars 2015. Skýrslan er aðgengileg á vef samgönguáætlunar.
Á vefsvæði samgönguáætlunar er að finna lög um samgönguáætlun, fyrri samgönguáætlanir, margvísleg gögn, kynningar og skýrslur sem orðið hafa til í samráðsferli og vinnu
starfshópa við undirbúning tillögu að samgönguáætlun 2015–2026. Vefslóðin er eftirfarandi:
http://www.innanrikisraduneyti.is/verkefni/malaflokkar/samgonguaaetlun/
1. Stefna og meginmarkmið samgönguáætlunar 2015–2026
Samgöngur eru ein af grunnforsendum búsetugæða og undirstaða öflugra atvinnu-,
þjónustu- og menntakjarna. Meginmarkmið samgönguáætlunar eru að samgöngur skuli vera
greiðar, hagkvæmar, öruggar, umhverfislega sjálfbærar og að þær stuðli að jákvæðri
byggðaþróun. Samgönguráð vann í hendur ráðherra tillögu að samgönguáætlun 2015–2026 í
samræmi við lög um samgönguáætlun, stefnu ríkisstjórnar, áherslur ráðherra, aðrar áætlanir
hins opinbera, niðurstöður starfshópa, rannsóknir, ábendingar faghópa um samgöngumál og
niðurstöður samráðs með fulltrúum sveitarfélaga, atvinnulífs, frjálsra félagasamtaka og
gildandi samgönguáætlun.
Í samgönguáætlun eru helstu hafnir, flugvellir og stofnvegir skilgreindir sem grunnnet
samgangna. Skilgreindar eru gáttir til og frá landinu og sú opinbera þjónusta sem skal vera í
boði á hverjum stað. Uppbygging og rekstur samgöngukerfisins miðar að því að efla og
styrkja atvinnulíf og auka búsetugæði.
Samgönguáætlun mótast af þeim takmörkuðu fjármunum sem ríkissjóður hefur haft úr að
spila á undanförnum árum, eða allt frá því að fjármálakreppan skall á haustið 2008. Við
forgangsröðun framkvæmda, viðhald og þjónustu, vegur þungt sú þörf íbúa að sækja daglega
vinnu eða skóla, sem og þarfir atvinnulífsins. Ef greiðar samgöngur eru ekki tryggðar er
efnahagsleg afkoma ótrygg og samkeppnishæfni svæða skert. Þá þarf að tryggja aðgengi að
nauðsynlegri opinberri þjónustu, svo sem heilbrigðiskerfi og öðrum þáttum sem varða
öryggi íbúa, sem og aðgengi að verslun og þjónustu, sérfræðiþjónustu, afþreyingu og
menningu. Áhersla er lögð á fjölbreytta samgöngukosti, sérstaklega í þéttbýli. Hraður vöxtur
ferðaþjónustu gerir auknar kröfur til uppbyggingar og þjónustu í öllum samgöngugreinum og
innviðum þeirra um allt land. Loks þarf að tryggja skilvirkar gáttir við umheiminn fyrir
vöru- og fólksflutninga. Þá er rík áhersla lögð á stefnu og verkefni sem stuðla að auknu
öryggi í samgöngum.
Margt hefur áhrif á stefnu í samgöngum. Gangi mannfjöldaspá Hagstofu Íslands eftir
mun landsmönnum fjölga um 28–42 þúsund á tímabilinu 2015–2026. Samgöngukerfið þarf
því að vera í stakk búið til að uppfylla ferðaþörf 340–350 þúsund íbúa árið 2026 auk þess
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sem 3–5 milljónir ferðamanna munu hafa vaxandi áhrif á þjónustu- og framkvæmdaþörf í
samgöngukerfinu.
1.1 Markmið um greiðar samgöngur
Áhersla er lögð á aukinn sveigjanleika, samþættingu samgöngukerfisins og val um fjölbreytta ferðamáta. Skilgreind verða vinnusóknarsvæði í samræmi við sóknaráætlun landshluta og landskipulagsstefnu, leitast við að stytta ferðatíma innan þeirra með samgöngubótum til að styrkja þau og stækka. Þá skal sem flestum gert mögulegt að sækja nauðsynlega opinbera þjónustu til höfuðborgarsvæðisins í dagsferð.2 Greiðar samgöngur
snúast því ekki síður um áreiðanleika en ferðatíma eða vegalengd.
Áhersla
Litið sé á samgöngukerfið sem eina samþætta heild sem þjóni íbúum og atvinnulífi sem best.
Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Vegagerðin og Isavia
1.1.1 Greiðar samgöngur, aðgengi og hreyfanleiki
Í greiðum samgöngum felst gott aðgengi og mikill hreyfanleiki fyrir fólk og vöru.
Hreyfanleiki er mælikvarði á að koma fólki og vörum á sem stystum tíma á milli staða en
aðgengi er almennt notað til að lýsa því hvernig aðgengi að vöru eða þjónustu er háttað.
Aðgengi lýsir því að hvaða marki vara, tækni, þjónusta, vinna, menntun, menning eða
afþreying er í boði fyrir sem flesta. Auka má aðgengi, t.d. með þéttingu byggðar eða blöndun
atvinnustarfsemi og íbúðabyggðar. Hægt er að draga úr þörf fyrir hreyfanleika með bættu
aðgengi, t.d. með því að staðsetja þjónustu nær notendum. Að sama skapi er hægt að draga
úr þörf fyrir aðgengi með bættum hreyfanleika, til að mynda með vegstyttingum eða
almenningssamgöngum á milli staða.
Almennar áherslur snúast m.a. um að lágmarka ferðatíma innan vinnusóknarsvæða,
þ.e. þann tíma sem fólk ver til daglegra ferða til og frá vinnu eða skóla. Með því að bæta
samgöngur innan skilgreindra vinnusóknarsvæða bæði með vegabótum og almenningssamgöngum styttist ferðatími og hagkvæmni eykst þannig að vinnusóknarsvæði stækka.
Megináhersla er á uppbyggingu stofnleiða en einnig endurbætur á tengivegum, þ.m.t.
þeirra sem liggja að fjölförnum ferðamannastöðum. Áhersla er lögð á að styðja við efnahagslegan vöxt og tryggja örugga grunnþjónustu.
Áherslur
a. Uppbygging í grunnneti samgangna taki tillit til eflingar vinnusóknarsvæða
b. Leitast verði við að styrkja og samþætta samgöngur þannig að sem flestum
landsmönnum sé kleift að nálgast nauðsynlega opinbera þjónustu á sem
stystum tíma.
Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Vegagerðin, Isavia og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
2

Sbr. 3,5 klst. markmið í samgönguáætlun 2011–2022.
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1.1.2 Greiðar samgöngur og uppbygging grunnnetsins
Í samgönguáætlun er skilgreint það grunnkerfi sem á að bera meginþunga samgangna á
landi, sjó og í lofti. Uppbygging grunnnetsins, viðhald og rekstur er í forgangi við ráðstöfun
fjármuna.
Vegir og þjónusta í grunnneti
Samkvæmt vegalögum, nr. 80/2007, eru stofnvegir hluti af grunnkerfi samgangna eins
og það er skilgreint í samgönguáætlun hverju sinni. Til stofnvega teljast þeir vegir sem
tengja saman byggðir landsins. Við það vegakerfi skal tengja þéttbýlisstaði með um það
bil hundrað íbúa eða fleiri.
Áherslur
a. Þjónusta í grunnnetinu verði bætt.
b. Lokið verði við endurbyggingu allra helstu stofnleiða á landi og tengingu
þeirra með bundnu slitlagi og viðunandi burðarþoli við þéttbýli með fleiri en
100 íbúa.
c. Gert verði sérstakt átak við lagningu bundins slitlags á umferðarlitla vegi sem
hafa viðunandi burðarþol þrátt fyrir að veghönnun sé að einhverju leyti
ábótavant.
d. Hugað verði sérstaklega að þörfum ferðaþjónustu við uppbyggingu og rekstur
samgöngukerfisins og vegum að fjölsóttum ferðamannastöðum.
Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Vegagerðin
Þrátt fyrir aukið fé til samgangna í þessari áætlun er ljóst er að uppbyggingu vegakerfisins verður hvergi nærri lokið að loknu þessu áætlunartímabili. Áætlað er að stofnkostnaður
til að færa allt vegakerfið að stöðlum og ná öllum settum framkvæmdamarkmiðum Vegagerðar nemi tæplega 400 milljörðum kr., en samkvæmt áætluninni er gert ráð fyrir um 100
milljörðum kr. til framkvæmda. Séu viðhald og þjónusta, hafnir, sjóvarnir og öryggisaðgerðir
taldar með væri kostnaður nokkur hundruð milljörðum króna hærri yfir áætlunartímabilið.
Stofnkostnaður flugvalla á sömu forsendum er tilgreindur í fylgigögnum áætlunar en hann
er, utan framkvæmda við Keflavíkurflugvöll, fyrst og fremst flugstöðvar á millilandaflugvöllum í Reykjavík, Akureyri og á Egilsstöðum, auk endurbóta á flughlöðum sömu flugvalla.
Vel miðar með markmið um að tengja saman með bundnu slitlagi þéttbýlisstaði með
fleiri en 100 íbúa. Burðarþoli vega er aftur á móti víða ábótavant og því áhersla lögð á úrbætur eftir því sem fjármagn leyfir. Þá verður leitast við að leggja bundið slitlag á vegi til
þéttbýlisstaða með færri en hundrað íbúa, sem og umferðarmikla tengivegi. Kostnaður við
að leggja bundið slitlag á umferðarlitla vegi og bæta burðarþol þeirra er samkvæmt áætlun
Vegagerðarinnar að jafnaði um eða innan við helmingur þess að endurbyggja sömu vegi
miðað við ýtrustu kröfur. Gera á átak í lagningu bundins slitlags á slíka vegi þrátt fyrir að
veghönnun sé að einhverju leyti ábótavant miðað við núgildandi reglur. Þá verður sérstaklega hugað að mótvægisaðgerðum til að tryggja umferðaröryggi.
Á undanförnum árum hefur verið unnið að því að styrkja flutningaleiðir til allra landshluta með áherslu á Hringveginn. Með flutningaleiðum er almennt átt við þá vegi þar sem
umferð er mest og sem stærstur hluti landflutninga fer um. Þótt ekki liggi fyrir formleg
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skilgreining á því hvaða vegir eru flutningaleiðir hefur Vegagerðin að nokkru leyti þegar
skilgreint þessa vegi eftir mikilvægi, m.a. með ákvörðunum um tíðni vetrarþjónustu. Á
flutningaleiðum verður lögð áhersla á að vegir hafi nægilegt burðarþol allt árið, breidd
verði næg og þeir lagðir bundnu slitlagi. Markmið um uppbyggingu flutningaleiða er að
þjóna atvinnulífinu á viðunandi hátt og stuðla að auknu umferðaröryggi.
Vetrarþjónusta (snjómokstur og hálkuvarnir) á mikilvægustu köflum vegakerfisins og
fjölförnustu ferðamannaleiðum verður aukin eftir því sem fjármagn leyfir, bæði til að
auka umferðaröryggi og greiða fyrir samgöngum. Sumarþjónusta á mikilvægustu ferðamannavegum verður aukin og þjónustustig að öðru leyti bætt eftir því sem fjármagn
leyfir. Þá skal leitast við að lengja opnunartíma stofnvega á hálendi að vinsælum ferðamannastöðum með fyrirvara um ástand vegar, nánasta umhverfi og náttúruvernd.
Hafnir í grunnneti eru almennt í eigu sveitarfélaga sem taka ákvarðanir um uppbyggingu og rekstur þeirra. Miðað er við að þjónusta við hafnir í grunnneti verði með svipuðum hætti og verið hefur.
Miklar framkvæmdir eru fram undan á Keflavíkurflugvelli. Þá er uppsöfnuð þörf fyrir
viðhald og framkvæmdir í innanlandskerfinu eftir aðhaldsaðgerðir undanfarinna ára.
Þjónusta á flugvöllum skilgreindum í grunnneti verður svipuð og verið hefur með fyrirvara um breytingar samfara öðrum samgöngubótum á tímabilinu. Miðað er við að framkvæmdir við flugvelli taki mið af því.
1.1.3 Greiðar almenningssamgöngur
Til almenningssamgangna teljast reglubundnir fólksflutningar með áætlunarbílum,
áætlunarflug innan lands og ferjusiglingar. Góðar almenningssamgöngur eru mikilvægur
liður í að efla greiðar, hagkvæmar og umhverfislega sjálfbærar samgöngur. Þær tryggja aðgengi að þjónustu, þ.m.t. nauðsynlegri opinberri þjónustu, auka hreyfanleika og áreiðanleika,
styrkja og stækka vinnusóknarsvæði. Stefnt er að því að sem flestir landsmenn geti með
samþættri notkun samgangna nálgast opinbera þjónustu á innan við 3,5 klst. ferðatíma. Því
er hið minnsta ein tegund almenningssamgangna í boði til þéttbýlisstaða með fleiri en 100
íbúa. Undanskildir eru staðir sem búa við verulega skert aðgengi að nauðsynlegri opinberri
þjónustu, svo sem eyjar.
Tilgangur þess að efla almenningssamgöngur er:
a. Að fjölga valkostum í samgöngum og bæta hreyfanleika og aðgengi.
b. Að draga úr þörf fyrir dýrar, rýmisfrekar samgönguframkvæmdir sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu með því að fjölga valkostum til ferðalaga.
c. Að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum.
Aldraðir, börn og ungmenni nýta sér almenningssamgöngur meira en aðrir hópar. Með
hækkandi meðalaldri þjóðarinnar á komandi áratugum mun fólki með skerta hreyfigetu
fjölga og því brýnna að huga að aðgengi fyrir alla við hönnun samgöngumannvirkja og
samgöngutækja. Í lögum er sérstaklega kveðið á um réttindi fatlaðs fólks og hreyfihamlaðra
einstaklinga3 sem ferðast með flugi og með áætlunarbílum4, bæði til að vernda þá gegn mismunun og tryggja að þeir fái þá aðstoð sem mælt er fyrir um. Samgöngustofa ber ábyrgð á
eftirliti með framkvæmd þessara laga og reglugerða.

3
4

Reglugerð nr. 475/2008.
Evrópureglugerð nr. 181/2011 sem innleidd verður í íslenskan rétt með lögum um farþegaflutninga á landi.

29
Áherslur
a.

Hreyfanleiki og aðgengi íbúa að grunnþjónustu verði aukið með því að styðja
við almenningssamgöngur milli þéttbýlisstaða utan höfuðborgarsvæðisins.
b. Í boði séu almenningssamgöngur til þéttbýlisstaða með fleiri en 100 íbúa til
að tryggja aðgengi að opinberri þjónustu.
c. Stuðlað verði að því að upplýsingar um allar almenningssamgöngur verði aðgengilegar í einni þjónustugátt.
d. Aðgengi fatlaðs fólks að mannvirkjum og þjónustu samgöngukerfisins verði
eins og best verður á kosið.
Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Vegagerðin og landshlutasamtök sveitarfélaga
Almenningssamgöngur á landi
Almenningssamgöngur til grannsvæða höfuðborgarsvæðisins eru almennt vel nýttar
og tengja byggðir á Suðvesturhorninu í eitt vinnusóknarsvæði. Aðkoma ríkisins að almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu og vinnusóknarsvæðis þess hefur þýtt bætta
þjónustu með tíðari ferðum og lengri aksturstíma og farþegum hefur fjölgað töluvert.
Akstur áætlunarbíla milli þéttbýliskjarna á landsbyggðinni er nú rekinn af landshlutasamtökum sveitarfélaga á grundvelli samninga um einkaleyfi á akstri áætlunarbíla á ársgrundvelli. Árangur er góður víðast hvar og hefur farþegum fjölgað mikið en afkoma er
mismunandi eftir landshlutum.
Fyrir lok 2. tímabils, þ.e. ársins 2022, þarf að endurmeta aðkomu ríkisins og endurskoða
samninga við landshlutasamtök um rekstur almenningssamgangna með tilliti til árangurs og
þarfa.
Áherslur
a.

Almenningssamgöngur verði endurskoðaðar samhliða setningu nýrra laga um
farþegaflutninga á landi. Skipulag miðist við heildstætt kerfi og gætt verði
jafnræðis í stuðningi ríkisins við framkvæmdaaðila.
b. Áfram verði unnið að auknum forgangi almenningssamgangna í umferðinni
með gerð sérreina, forgangi á umferðarljósum og öðrum aðgerðum.
Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Vegagerðin og landshlutasamtök sveitarfélaga
Innanlandsflug
Áætlunarflug innan lands er mikilvægur samgöngumáti. Áætlunarflugið tryggir þeim
landsmönnum sem fjærst búa aðgengi að nauðsynlegri opinberri þjónustu, svo sem að heilbrigðiskerfinu, og gefur starfsfólki fyrirtækja og íbúum þeirra svæða sem lengst eru frá
höfuðborginni færi á að njóta þeirrar þjónustu sem þar er eingöngu í boði, oft í dagsferð án
næturgistingar.
Innanlandsflug er hluti af almenningssamgöngukerfi landsins. Það er mikilvægur valkostur eigi markmið um aðgengi að nauðsynlegri opinberri þjónustu að vera tryggt innan
ásættanlegra og öruggra tímamarka. Innanlandsflugvellir eru að 2/3 hluta reknir á kostnað
ríkissjóðs en framlög notenda standa undir um 1/3. Ríkisframlög standa alfarið undir endurnýjun búnaðar, viðhaldi og framkvæmdum. Áætlunarflug til staða sem eru fjær Reykjavík en
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sem nemur samanlögðum 3,5 klst. heildarferðatíma og ekki er hægt að reka á markaðslegum
forsendum nýtur ríkisstyrks að undangengnu útboði, þar sem flugrekendur bjóða í
viðkomandi flugleið. Slík útboð eru á grundvelli ríkistyrkjareglna sem gilda á EES-svæðinu.
Áætlunarflug er rekið á markaðslegum forsendum til Ísafjarðar, Akureyrar, Húsavíkur,
Egilsstaða og Vestmannaeyja en aðrar áætlunarleiðir eru styrktar af ríkinu.
Áherslur
a.

Leitað verði leiða til að efla innanlandsflug sem öruggan og umhverfisvænan
ferðamáta sem tryggir aðgengi að nauðsynlegri grunnþjónustu og skilar
umtalsverðum þjóðhagslegum ábata. Samtímis þarf að taka rekstrarfyrirkomulag innanlandskerfisins til endurskoðunar.
b. Viðræðum ríkis og Reykjavíkurborgar verði fram haldið með það markmið að
Reykjavíkurflugvöllur geti áfram þjónað innanlandsflugi á fullnægjandi hátt.
Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Isavia
1.1.4 Greiðar samgöngur fyrir gangandi og hjólandi
Samkvæmt 27. gr. vegalaga, nr. 80/2007, er í samgönguáætlun heimilt að veita fé til
almennra hjólreiða- og göngustíga með fram umferðarmestu þjóðvegum samkvæmt sérstakri
áætlun sem gerð skal að höfðu samráði við sveitarfélög.
Á síðustu áratugum hefur íbúum fjölgað mest í þéttbýli. Vaxandi áhersla er lögð á
aukinn þéttleika og blandaða byggð í skipulagsáætlunum fjölmennustu þéttbýliskjarna
þar sem eru aðstæður til að gera göngu og hjólreiðar að fullgildum samgöngumáta5 til og
frá vinnu eða skóla. Þar munu fjölbreyttir ferðamátar því skila mestum hagrænum og umhverfislegum ávinningi.
Áherslur
a.

Leitast verði við að gera hjólreiðar og göngu að greiðum og öruggum ferðamáta og lokið við skilgreiningu á grunnneti hjólreiðastíga innan helstu
þéttbýliskjarna og á vinsælustu ferðamannaleiðum.
b. Áfram verði stutt við gerð stofnstíga í þéttbýli. Við gerð stofnstíga með
fram þjóðvegum með aðskilnaði mismunandi samgöngumáta verði öryggi
haft að leiðarljósi.
c. Lög og reglugerðir sem varða hjólandi og gangandi vegfarendur verði
skoðuð sérstaklega.
Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Vegagerðin, Samgöngustofa og sveitarfélög
Markmiðið með því að styrkja gerð innviða fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur
miðar einnig að því að hvetja fólk til að nota fjölbreytta ferðamáta. Með því að veita fé til

5

http://politiken.dk/viden/ECE2654704/international-undersoegelse-cykeltrafik-giver-samfundet-plus-paakontoen/.
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hjóla- og göngustíga með fram umferðarmestu þjóðvegum er komið til móts við markmið
í aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum.
Margir eldri hjólastígar voru lagðir sem útivistarstígar og uppfylla ekki viðmið um
greiðar og öruggar samgönguhjólreiðar. Til grundvallar tillögu að grunnneti hjólreiða á
höfuðborgarsvæðinu er kort af göngu- og hjólreiðastígum. Nýjar tengingar í grunnneti og
úrbætur núverandi innviða þarf að hanna og byggja í samræmi við hönnunarleiðbeiningar
fyrir hjólreiðastíga sem er unnið að hjá Vegagerðinni og Reykjavíkurborg.

Mynd 1. Stofnkerfi hjólaleiða á höfuðborgarsvæðinu litakóðað samkvæmt svæðisskipulagi.
Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa að mestu leyti séð um að fjármagna stofnkostnað við hjólreiðastíga og alfarið séð um rekstur þeirra. Á 1. tímabili samgönguáætlunar 2011–2022 lagði Vegagerðin tæpan milljarð króna í uppbyggingu stofnleiðakerfisins, þ.m.t. brýr yfir Elliðaárósa og tengingu stígakerfis Reykjavíkur við Mosfellsbæ.
Með framkvæmdum við stofnstígakerfið hafa hjólreiðar orðið raunhæfur ferðamáti á
höfuðborgarsvæðinu. (Sjá einnig kafla 1.2.)
Ljóst er að vaxandi fjöldi íbúa og ferðamanna velja að ferðast á þjóðvegum á reiðhjóli. Huga þarf að öryggi hjólandi og akandi, svo sem með aðskilnaði þar sem umferðarþungi er mikill á þjóðvegum.
Með aukinni notkun reiðhjóla í samgöngum og til afþreyingar þarf að skoða lagalegt
umhverfi þessa ferðamáta.
1.1.5 Greiðar flugsamgöngur
Millilandaflug byggist að langmestu leyti á alþjóðaflugvellinum í Keflavík þaðan sem
flogið er beint til fjölmargra áfangastaða í Evrópu og Norður-Ameríku. Alþjóðaflugvellir eru
fjórir, Keflavíkurflugvöllur, Reykjavíkurflugvöllur og flugvellirnir á Akureyri og Egilsstöð-
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um. Gríðarlegur vöxtur hefur verið í flugi til og frá Keflavíkurflugvelli, millilandaflug um
Reykjavíkurflugvöll hefur fyrst og fremst verið til Færeyja og Grænlands en um aðra
flugvelli hefur einkum verið um að ræða tilfallandi leiguflug, ef undan er skilin flugþjónusta
frá Akureyri til Grænlands. Mikilvægt er að stuðla að aukinni dreifingu ferðamanna um
landið með auknu millilandaflugi til fleiri staða en Keflavíkur og góðri kynningu á innanlandsflugi sem valkosti.
Flug er einnig mikilvægur samgöngumáti innan lands og eru fjölmargir og mikilvægir
flugvellir í innanlandskerfinu sem þjónusta bæði almenning og fyrirtæki.
Áherslur
a. Aðstaða á Keflavíkurflugvelli verði bætt til að mæta mikilli fjölgun farþega
og aðstaða á alþjóðlegum flugvöllum bætt.
b. Uppbygging og viðhald innviða fyrir innanlandsflug sé tryggt.
c. Áfram verði unnið að því að fjölga opnum og gagnkvæmum loftferðasamningum.
Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Isavia, Samgöngustofa, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
1.1.6 Greiðar siglingar
Siglingar og hafnir eru afar mikilvægar fyrir atvinnulíf. Siglingar milli landa hafa fyrst og
fremst verið vöruflutningar en erlend skemmtiferðaskip hafa siglt til landsins í vaxandi mæli
samfara fjölgun ferðamanna.
Með auknum strandsiglingum hefur útflutningshöfnum fjölgað. Í árslok 2014 voru
reglubundnir vöruflutningar frá 11 höfnum hringinn í kringum um landið. Reglubundnir
farþegaflutningar eru fyrst og fremst um Seyðisfjarðarhöfn til og frá landinu en nokkar
hafnir þjóna sem ferjuhafnir í innanlandssamgöngum.
Haldi svo fram sem horfir með áframhaldandi hlýnun má búast við að Norðurslóðasiglingar aukist. Ekki er þó víst að þær hafi áhrif hér á landi fyrr en, og ef, pólsiglingar verða
að veruleika. Engu að síður er brýnt að hafa vakandi auga með allri þróun sem kann að hafa
áhrif á þarfir fyrir uppbyggingu innviða og þjónustu, t.d. umskipun.
Mikilvægt er að huga að innviðum og aðstæðum til að taka á móti ferðamönnum við
hafnir. Sífellt fleiri ferðamenn koma til landsins með skemmtiferðaskipum. Eina ferjan sem
heldur uppi áætlun til Íslands, Norræna, flutti um 18.500 farþega til landsins árið 2013, þar
af voru 16.637 erlendir ferðamenn, og 5.067 ökutæki. Árið 2015 voru farþegar orðnir yfir
20.000, flestir erlendir ferðamenn, og farartækin 5.354. Þá er umtalsverður fiskútflutningur
með skipinu á veturna. Með lengra ferðatímabili eykst þörfin fyrir áreiðanlega tengingu
ferjuhafnarinnar við þjóðvegakerfið.
Komum skemmtiferðaskipa til landsins fjölgar ört og skipin verða stærri. Þjónusta við
farþega er sívaxandi hluti ferðaþjónustu víða um land. Ferðalögum með skemmtiferðaskipum fjölgar ört um heim allan og sífellt stærri farþegaskip eru smíðuð. Á sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar tóku slík skip yfirleitt um fimm til átta hundruð farþega en nú eru
dæmi um að meira en fjögur þúsund manns séu um borð. Samkvæmt gögnum Ferðamálastofu komu 84 skemmtiferðaskip til landsins árið 2014 með tæplega 105 þúsund farþega.
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Áherslur
a.

Skilgreind verði viðmið fyrir ríkisstyrki til hafna í samstarfi við sveitarfélög.
b. Rannsóknir sem varða hafnir og siglingaleiðir verði efldar.
Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Vegagerðin
1.1.7 Greiðir flutningar og gáttir
Flutningar milli svæða innan lands og til og frá landinu um vegi, hafnir og flugvelli eru
lykill að samkeppnishæfni landsins.
Til að skapa atvinnulífi á landsbyggðinni aðgengi að inn- og útflutningshöfnum er
skilgreining gátta og megingátta grundvallaratriði. Með formlegri skilgreiningu þeirra
hafna og flugvalla sem meiri hluti inn- og útflutningsvara mun fara um fær atvinnulífið
ákveðna framtíðarsýn á flæði vöru inn og út úr landinu. Forgangsröðun í uppbyggingu og
rekstri samgöngukerfisins mun taka mið af skilgreindum gáttum. Áhersla verður lögð á
að stytta flutningsleiðir og skapa aðstæður fyrir greiða og hagkvæma vöruflutninga.
Álag af vöruflutningum á vegakerfið er mikið. Skilgreina þarf flutningaleiðir á vegum
sem hafa nægilegt burðarþol og eru hannaðir með tilliti til þungaflutninga.
Til skamms tíma voru vöruflutningar milli landshluta nánast alfarið bundnir við
Hringveginn en vöruflutningar til og frá landinu með flugi frá Keflavík eða skipum frá
höfuðborgarsvæðinu og Reyðarfirði. Á síðustu árum hefur orðið umtalsverð breyting þar
á og eru strandflutningar nú aftur hluti vöruflutningakerfisins.
Strandflutningar fara vaxandi og hluti „þolinmóðrar“ vöru er nú fluttur sjóleiðis. Nú
eru flutningar til og frá landinu frá 11 höfnum hringinn í kringum landið sem hefur dregið
töluvert úr vöruflutningum á vegum. Flutningaleiðum hefur því fjölgað og sérstaklega
hafa sjóflutningar eflst.
Þróun í flutningamagni, orkunýtingu samgöngutækja, orkuverði og fjölmargra annarra
þátta hefur áhrif á þjóðhagslega hagkvæmni land- og strandflutninga. Hagkvæmnin getur
þó breyst á skömmum tíma. Því er mikilvægt að fylgjast vel með þróuninni og stuðla að
gagnsærri verðlagningu hins opinbera þannig að aðkoma ríkisins í útgjöldum og skattlagningu stuðli að auknu jafnræði milli flutningsmáta.
Áherslur
a.

Flutningaleiðir á landi verði skilgreindar með áherslu á nægjanlegt burðarþol, næga breidd og bundið slitlag. Fyrir þennan hluta grunnkerfisins verði
sett markmið um hraða uppbyggingu vega til að þjóna atvinnulífinu með
viðunandi hætti, auk þess að stuðla að auknu umferðaröryggi.
b. Samgönguyfirvöld fylgist áfram náið með þróun á þjóðhagslegri hagkvæmni land- og strandflutninga. Áfram verði leitast við að færa sem mest
af flutningum af vegum á sjó.

Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Vegagerðin
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1.1.8 Fjarskipti og upplýsingatækni í samgöngum
Tækni sem nýtist notendum samgöngukerfisins og stjórnvöldum er í örri þróun. Góð
fjarskipti skipta vaxandi máli fyrir atvinnu- og samkeppnishæfni svæða, sérstaklega á jaðarsvæðum, m.a. í ferðaþjónustu.
Evrópusambandið telur að tæknilegar uppfinningar verði meiri háttar framlag til að leysa
viðfangsefni í samgöngumálum og stefnir að því að verða áfram í forystu í samgönguþjónustu og samgöngutækni. Tæknilausnir („mjúkir innviðir“) geta hámarkað nýtingu á samgöngukerfinu, aukið öryggi, dregið úr umhverfisáhrifum og aukið þægindi notenda.
Áherslur
a.

Samgönguyfirvöld fylgist grannt með tækniþróun og innleiðingu tæknilausna í
viðmiðunarlöndum okkar á áætlunartímabilinu og stuðli að því að þær verði
teknar upp hérlendis þegar þær verða hagkvæmar.
b. Farnetssamband verði á fjölförnum ferðamannastöðum og helstu ferðamannaleiðum.6
c. Fjarskiptatækni verði nýtt í auknum mæli til að miðla upplýsingum til
notenda um aðstæður í lofti, á láði og legi.
d. Innviðir styðji nýtingu upplýsingatækni við til að mynda umferðarstjórnun,
miðlun upplýsinga um aðstæður, innheimtu notenda- og veggjalda, samskipti milli ökutækja og við innviði, þ.e.V2V og V2I o.fl.
e. Farið verði í gagngera skoðun á lagaumhverfi og innviðum með tilliti til
sjálfkeyrandi ökutækja.
Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Vegagerðin og Póst- og fjarskiptastofnun
Upplýsingatækni í siglingum
Ísland tekur að fullu þátt í rafrænu gagnaskiptakerfi Evrópusambandsins (SafeSeaNet)
þar sem sjálfvirk staðsetningartækni (t.d. AIS og LRIT) er notuð til að fylgjast með skipaumferð og farmi skipa. Hér á landi er AIS-tæknin notuð til að skrá með sjálfvirkum hætti inn
í kerfið komu til hafnar og brottför. Stefnt er að því að nýta ávallt fullkomnustu tækni við
vöktun skipaumferðar, skráningu farms, farþega og áhafna.
Upplýsingatækni í vegakerfi
Mikilvægi fjarskipta fyrir vegfarendur eykst stöðugt. Meiri hluti þeirra sækir og fær nú
þegar rauntímaupplýsingar gegnum snjalltæki um farnet á meðan notkun annarra miðla
minnkar. Þá eru sjálfkeyrandi ökutæki líkleg til að aka um vegi hérlendis innan þess tímabils
sem áætlunin nær til en slík tækni byggist á aðgengi að áreiðanlegum fjarskiptum. Þá má
leiða að því líkur að lausnir sem byggjast á deilihagkerfinu ryðji sér hér til rúms líkt og
annars staðar, bæði í leiguakstri sem sameignarbílum, sem gera kröfu um rauntímastaðsetningu farartækja o.fl.
Leiðsögutækni er í vaxandi mæli staðalbúnaður í nýjum ökutækjum. Samgöngustofnanir
fylgjast í auknum mæli með framþróun í upplýsingatækni og nýta sem best til að afla og
6

Með ferðamannaleið er átt við vegi sem eru tengdir, dæmi: Gullni hringurinn, Mývatn-Ásbyrgi, umhverfis
Snæfellsjökul.

35
miðla upplýsingum um aðstæður til samgangna í lofti, á láði og legi. Með góðu aðgengi að
rauntímaupplýsingum um veður, færð og aðrar aðstæður geta vegfarendur og aðrir notendur
samgöngukerfa undirbúið ferðir sínar og leiðarval sem best miðað við aðstæður. Þá eru
bifreiðar í auknum mæli nettengdar, taka við og miðla upplýsingum yfir netið. Einnig er
vaxandi krafa um að farþegar í bifreiðum og í almenningssamgöngum hafi aðgang að netinu.
Öflun og miðlun upplýsinga varðar öryggi fólks, t.d. þegar veður eru válynd, náttúruhamfarir yfirvofandi eða nauðsynlegt fyrirvaralítið að beina vegfarendum aðrar leiðir. Loks safna
framleiðendur ökutækja í vaxandi mæli upplýsingum um þá um net, farartæki geta orðið sent
skilaboð sín á milli (V2V), farartækin sækja upplýsingar í innviði (V2I) og snjallkerfi þeirra
nema umhverfi þ.m.t. aðra vegfarendur. 7
Sífellt fleiri eiga hagsmuni að gæta af grunnneti upplýsingamiðlunar. Til að ná samlegð
og hraðri innleiðingu er lögð áhersla á gott samstarf við markaðsaðila í fjarskiptum bæði til
að stuðla að sem mestu aðgengi að farsíma- og farnetsþjónustu á vegakerfinu og til að safna
upplýsingum um notkun samgöngutækja á samgöngukerfinu. Fjarskiptalausnir með eða án
staðsetningar eru einnig forsenda nýrra aðferða við gjaldtöku, hvort sem um er að ræða
veggjöld eða notendagjöld. Loks má benda á vaxandi áhuga fyrirtækja og stofnana á að nýta
sér snjalltækni við að safna gögnum um farartækin sjálf, notkun þeirra og umferð. Dæmi um
slíkar upplýsingar gætu verið þungaálag á tilteknum vegum í vegakerfinu á hverjum tíma,
flotastýring (staðsetningar, tími, akstur, mönnun, hleðsla) og góðakstur (meðferð ökutækja,
eftirlit (tryggingar, akstursheimildir). Mikil þróun hefur orðið í notkun upplýsingakerfa, svo
sem upplýsingamiðlun um leiðsögutæki, þ.e. GPS eða um útvarpstæki, svo sem RDS-tækni,
oft á grundvelli samskiptastaðalsins TPEG. Dæmi um slíkt er V-Traffic umferðarþjónusta
þar sem að rauntímaupplýsingum er varpað um stafrænt DAB-net; öryggisviðvaranir t.d.
vegna umferðarslysa, lokana, vegavinnu, sem og upplýsingar um umferðarflæði.
Upplýsingatækni í flugi
Grunnstoðir flugleiðsöguþjónustu byggjast á fjarskiptum, leiðsögu og kögun. Fjarskipti
við flugvélar byggjast annars vegar á hefðbundnum talviðskiptum og hins vegar á gagnasamskiptum. Hlutur gagnafjarskipta er stöðugt að aukast og í dag eru um 80% af alþjóðaflugi yfir Íslandi sem nýta gagnafjarskipti. Í innanlandsflugi er enn stuðst við talviðskipti, en
á næstu árum er ráðgert að auka gagnaviðskipti í flugumferðarþjónustu á Keflavíkurflugvelli. Á síðustu árum hefur fjarskipta- og gagnabúnaður hérlendis verið uppfærður og
byggist nú á IP-tækni. Leiðsaga byggist á hefðbundnum jarðbundnum leiðsögubúnaði auk
GPS-tækni. Samkvæmt áætlunum í flugleiðsögumálum er ráðgert að GPS verði ráðandi í
farflugi og á innanlandsflugvöllum, en á millilandaflugvöllum verði auk þess boðið upp á
aðflug sem byggist á hefðbundnum stefnu- og aðflugshallasendum (ILS). Mikilvægt er fyrir
Ísland að tryggja að GPS-leiðréttingarþjónusta, svo sem EGNOS eða sambærileg kerfi, hafi
sem besta útbreiðslu. Varðandi kögun þá eru að verða miklar breytingar í þeim málaflokki
þar sem ADS-B er æ meira að taka við af hefðbundnum kögunarbúnaði byggðum á ratsjám.
Samkvæmt áætlunum yfirvalda í Evrópu er ráðgert að frá og með 2020 verði skylt að hafa
ADS-B búnað í flugvélum sem fljúga í evrópskri lofthelgi. Í ljósi þessa hefur verið komið
upp ADS-B búnaði á Íslandi, í Færeyjum og á Grænlandi þannig að nú er hægt að ferðast
milli Evrópu og Norður-Ameríku undir ADS-B kögun alla leiðina. Auk þess eru áætlanir um
að hægt verði að veita ADS-B þjónustu frá gervihnöttum á næstu árum og þar með er
kominn möguleiki á stóraukinni kögun á úthafssvæðum.
7

Umfjöllun um UT er einnig í kafla 1.4 um öryggi í samgöngum.

36
1.2 Hagkvæmar samgöngur
Eitt meginmarkmið við gerð samgönguáætlunar er að samgöngur séu hagkvæmar. Með
gagnsærri verðlagningu sem tekur mið af innri og ytri kostnaði má hvetja til skynsamlegrar
nýtingar samgöngu- og orkukosta og ná þjóðhagslegri hagkvæmni.
Rafræn stjórnsýsla með vel skilgreindum ferlum og sjálfsafgreiðslu notenda eykur hagkvæmni.
Upplýsingatækni, leiðsögukerfi og aðrir möguleikar sem tæknin býður upp á þarf að nýta
í þeim tilgangi að auka hagkvæmni í rekstri og notkun samgöngukerfisins.
Við forgangsröðun framkvæmda ber að nýta samræmda og skýra aðferðafræði til að auka
gagnsæi í ákvarðanatöku og ná sem hagkvæmastri nýtingu fjármuna og þjóðhagslegum
ábata. Jafnframt skulu samfélagsleg áhrif metin og vegin samhliða ávinningi, svo sem áhrif
af styttri ferðatíma, auknu umferðaröryggi og betri umhverfisgæðum. Því er áhersla lögð á
að fjölga valkostum í samgöngum, sérstaklega í þéttbýli, til að draga úr nauðsyn nýrra og
dýrra umferðarmannvirkja. Við uppbyggingu samgöngukerfisins þarf því verklag samgöngustofnana að vera með þeim hætti að ávallt sé leitað bestu lausna til að ná settum markmiðum
með hagkvæmni að leiðarljósi.
Áherslur
a.

Til að nýta fjármuni á sem skilvirkastan hátt verði beitt viðurkenndum
greiningar- og matsaðferðum við forgangsröðun.
b. Gagnsæi í gjaldtöku og samgöngukostnaði ríkisins verði aukið.
c. Upplýsingatækni og nýjar tæknilausnir verði innleiddar með hagkvæmni að
leiðarljósi.
d. Upplýsingasöfnun og miðlun á haggögnum um samgöngur verði bætt.
e. Aukin verði áhersla á rafræna stjórnsýslu og sjálfsafgreiðslu í þjónustu svo sem
„mínar síður“ til hagsbóta fyrir notendur.
f. Áfram verði unnið að greiningu og tillögum að hliðrun á opnunartíma stórra
opinberra stofnana sem dragi úr álagstoppum í morgunumferð og lengi fleytitíð.
g. Stuðlað verði að fjölbreyttum ferðavenjum með það að markmiði að draga úr
þörf á rýmisfrekum umferðarmannvirkjum í þéttbýli.
h. Skoðaðar verði fjölbreyttar leiðir til fjármögnunar stórra framkvæmda m.a. í
samstarfi við einkaaðila og með innheimtu veggjalda sé slíkt mögulegt.
i. Áfram verði unnið að greiningum og rannsóknum með það að markmiði að
aðkoma ríkisins í útgjöldum og skattlagningu stuðli að auknu jafnræði milli
flutningsmáta.
j. Kortlögð verði fjarskiptakerfi í eigu og rekstri opinberra aðila með hagkvæmni í
rekstri og þjónustu að leiðarljósi.
Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Vegagerðin, Samgöngustofa, fjármála- og efnahagsráðuneyti, sveitarfélög
1.2.1 Hagkvæmni í uppbyggingu og rekstri innviða
Hagkvæmni í uppbyggingu samgöngukerfisins hefur tekið breytingum. Lögð er áhersla á
leita fjölbreyttari leiða til fjármögnunar við uppbyggingu og rekstur samgöngumannvirkja.
Áfram skal meta sem best samfélagslegan kostnað og ávinning af framkvæmdum og breytta
ferðahætti í þéttbýli til að draga úr nauðsyn á uppbyggingu umferðarmannvirkja. Loks verð-
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ur hugað að gjaldtöku sem að hluta til byggist á notkun samgöngumannvirkja þannig að
jafnræðis sé gætt.
Stofnanir á vegum ríkisins eiga og reka fjölmörg samskiptanet sem safna og miðla upplýsingum um ástand umhverfis, sem og upplýsingum til notenda viðkomandi kerfis. Þar sem
upplýsingatækni er sífellt mikilvægari í samgöngum er rétt að skoða mögulega samlegð
stofnana hins opinbera af rekstri og þjónustu fjarskiptatækja og samskiptakerfa.
Áhersla
Hagkvæmni í uppbyggingu og rekstri samgöngukerfisins verði aukin.
Áhersla verði lögð á að leita hagkvæmustu lausna til að ná markmiðum
samgönguyfirvalda þ.m.t. möguleikum á samstarfi við einkaaðila til að flýta
fyrir umfangsmiklum og dýrum framkvæmdum.
Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Vegagerðin, Isavia, fjármála- og efnahagsráðuneyti
Hagkvæmar lausnir við vegagerð í dreifbýli – verklag
Með uppbyggingu og rekstri vegakerfis í dreifbýli er m.a. leitast við að stytta ferðatíma,
auka greiðfærni, áreiðanleika og öryggi. Áríðandi er að valdar séu lausnir við hæfi miðað við
umferðarspá á hönnunartímabilinu. Þessar ákvarðanir þarf að taka á tæknilegum forsendum.
Samtímis er mikilvægt að lausnir byggist á heildstæðum faglegum greiningum þannig að
þær þjóni settum markmiðum sem best.
Á síðustu áratugum hafa útboð á nýframkvæmdum, viðhaldi og þjónustu verið meginregla hjá Vegagerðinni. Þannig hefur verið leitað hagkvæmustu leiða til að ná sem lægstum framkvæmdakostnaði. Vegagerðin sjálf sinnir einkum minni háttar viðhaldi og þjónustu sem erfitt er að skilgreina til útboðs, auk þess að reka tvo brúargerðarflokka sem
einnig þjóna sem nokkurs konar viðlagaflokkar þegar til náttúruhamfara eða óvæntra
atvika kemur.
Álitamál kann að vera hvort hagkvæmt sé að bjóða út framkvæmdir í stórum einingum
eða litlum. Vegagerðin telur að reynslan hafi sýnt að ekki hafi verið unnt að finna marktækt samband milli stærðar útboðsverka og hagkvæmni. Sú aðferð sem viðhöfð hefur
verið við uppbyggingu vegakerfisins að bjóða út misstórar framkvæmdir hafi í öllum
aðalatriðum stuðlað að hámarkshagkvæmni.
Áhersla
Lausnir við uppbyggingu og rekstur í dreifbýli taki mið af þörfum og verði
samræmi við tölfræðileg gögn og faglegar greiningar.
Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Vegagerðin, Isavia, fjármála- og efnahagsráðuneyti
Hagkvæmar lausnir í þéttbýli
Um stóra þéttbýlisstaði gilda oft aðrar forsendur en í dreifbýli. Hérlendis þarf fyrst og
fremst að leita sértækra lausna á höfuðborgarsvæðinu um aðgerðir til að greiða fyrir flæði
umferðar á annatíma. Hefðbundnum aðgerðum til að draga úr umferðartöfum og umferðar-
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þunga, stytta ferðatíma og auka áreiðanleika samgöngukerfa í borgum má skipta niður í
eftirfarandi þætti:
• Aðgerðir sem miða að því að bæta umferðarstýringu og umferðarflæði.
• Aðgerðir sem miða að því að fjölga valkostum, m.a. með virkri samgöngustefnu
fyrirtækja og stofnana, svo að fleiri nýti sér almenningssamgöngur eða aðra ferðamáta
og dragi þannig úr þörf fyrir uppbyggingu rýmisfrekra mannvirkja.
• Aðgerðir sem miða að því að bæta núverandi innviði og auka afkastagetu, þar á meðal
sérakgreina, og breytingar á gatnamótum á grundvelli kostnaðar- og ábatagreiningar.
Þar með talin eru áhrif á umhverfisgæði og íbúa.
Allar framangreindar leiðir eru mikilvægar og geta oft bætt umferðarástand í þéttbýli
verulega þótt ólíklegt sé að einn aðgerðaflokkur muni duga til að ná langtímamarkmiðum
samgönguyfirvalda.
Áhersla
Leitað verði hagkvæmustu leiða við lausn á samgönguþörfum í þéttbýli á
grundvelli faglegra greininga.
Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Vegagerðin
1.2.2 Hagkvæmni í þágu notenda og verðlagning á samgöngum
Samfélagið ber ytri kostnað af samgöngum. Ákvarðanir um uppbyggingu þurfa því að
byggjast á áætlunum um bæði innri og ytri kostnað. Gagnsæ verðlagning er grundvöllur fyrir
faglega forgangsröðun. Mikilvægt er að miðla upplýsingum um samgöngukostnað svo að
notendur geti tekið upplýstar ákvarðanir. Stefnt er að því að gagnsæi í gjaldtöku og
samgöngukostnaði ríkisins verði aukið. Upplýsingar um tekjur og kostnað hins opinbera við
flutning á hverri einingu í fólks- og vöruflutningum verða gerðar opinberar eftir því sem
hægt er og uppfærðar reglulega. Meðal annars verða birtar upplýsingar um meðalkostnað og
tekjur ríkisins af hverjum farþega í einkasamgöngum, innanlandsflugi og ríkisstyrktum
almenningssamgöngum.
Áherslur
a. Verðlagning samgöngukosta verði gagnsæ og endurspegli raunverulegan
kostnað.
b. Upplýsingasöfnun og miðlun á haggögnum um samgöngur verður bætt.
c. Gagnsæi í gjaldtöku og samgöngukostnaði ríkisins verður aukið.
Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Isavia, Samgöngustofa, Vegagerðin og Hagstofa Íslands.
Kostnaður notenda samgöngukerfisins birtist m.a. í flutningskostnaði sem hefur áhrif á
vöruverð og samkeppnishæfni fyrirtækja. Staðarval fyrirtækja ræðst mikið af hagkvæmni
flutninga á aðföngum og framleiðsluvörum. Því er mikilvægt að lágmarka flutningskostnað
og gæta jafnræðis við gjaldtöku. Til þess þarf m.a. að greina ítarlega raunkostnað samfélagsins við flutninga með mismunandi flutningsmáta sem endurspeglar allan kostnað, innri
og ytri, sem af þeim hlýst og byggja gjaldtöku og forgangsröðun framkvæmda á réttri verð-
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lagningu. Gagnsæ verðlagning gerir notendum kleift að velja þá samgöngumáta sem eru
bestir fyrir efnahagslífið og umhverfið.
1.2.3 Notendagjöld – Almenn gjaldtaka fyrir afnot af samgöngukerfinu
Meginmarkmið með notendagjöldum í samgöngum er að þeir greiði sem nota. Notendagjöld þurfa ekki einvörðungu að standa undir framkvæmdum, viðhaldi og þjónustu samgöngukerfisins heldur þarf einnig hluti gjalda að renna til fjármögnunar og uppbyggingar á
stjórnsýslu og öryggiseftirliti samgöngukerfisins, auk fræðslu.
Flug – notendagjöld
Samræmdar EES-reglur gilda um gjaldtöku flugvalla að undangengnu samráði milli
þjónustuveitenda og notenda Keflavíkurflugvöalar, en sem stærsti flugvöllur landsins
fellur hann undir þær reglur. Upptaka þeirra fól í sér miklar breytingar á gjaldtöku á flugvellinum með afnámi skatta og upptöku þjónustugjalda. Notendur Keflavíkurflugvallar
greiða allan kostnað sem hlýst af þeirri þjónustu sem þeir nýta sér á flugvellinum. Ríkisvaldið getur styrkt verkefni sem eru á ábyrgð þess og er það gert með þjónustusamningi
við rekstraraðila Keflavíkurflugvallar.
Innanlandsflugvallakerfið er rekið samkvæmt þjónustusamningi Isavia við innanríkisráðuneytið sem ákveður þjónustustig og framkvæmdir á flugvöllum. Notendagjöld, svo
sem farþegagjöld og lendingargjöld, standa undir um þriðjungi af rekstrarkostnaði en það
sem upp á vantar er fjármagnað af ríkisfé. Þrátt fyrir auknar álögur er ljóst að kerfið er
ekki fjárhagslega sjálfbært og þörf er á frekara fjármagni til framkvæmda. Áfram verður
unnið að því að styrkja rekstrargrundvöll flugvallakerfisins þannig að það verði sjálfbært,
miðað við skilgreint þjónustustig. Rekstur flugstöðva og flugvalla getur að auki fengið
tekjur, svo sem leigutekjur og aðstöðugjald, af þjónustuveitendum er starfa á flugvöllum.
Þessar tekjur kæmu til lækkunar gjalda sem ella mundu lenda á farþegum.
Áhersla
Rekstrarfyrirkomulag innanlandsflugvalla verði endurskoðað
Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Vegagerðin
Kostnaður við rekstur leiðarflugþjónustu á úthafinu og innan lands er innheimtur með
gjöldum á kostnaðargrunni í samræmi við leiðbeiningar Alþjóðaflugmálastofnunarinnar
og í samræmi við EES-kröfur. Þessi kostnaður er nú að fullu greiddur af notendum.
Siglingar – notendagjöld
Sú meginregla gildir að hafnir landsins taka gjald af viðskiptavinum fyrir notkun. Sem
dæmi um gjöld má nefna komugjöld (festargjöld), legugjöld (skipagjöld), aflagjöld, vörugjöld og gjöld fyrir sorphirðu, vatnsnotkun, rafmagn, löndunarkrana, vigtun afla og farþegagjöld. Gjöld þessi skulu alfarið standa undir rekstri hafnanna og uppbyggingu þeirra.
Ríkissjóður innheimtir vitagjald af öllum íslenskum og erlendum skipum sem taka höfn
hér á landi og er því ætlað að standa straum af kostnaði við vita.
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Vegakerfið – notendagjöld
Vegáætlun hefur hingað til verið að mestu verið fjármögnuð með mörkuðum tekjum sem
koma að stærstum hluta af bensín- og olíugjaldi en það kerfi gjaldtöku er að renna sitt skeið
á enda. Með nýjum lögum um opinber fjármál munu markaðir tekjustofnar málaflokka
leggjast af og innheimt gjöld renna beint í ríkissjóð. Eftir breytinguna verður vegáætlun
fjármögnuð með beinum framlögum úr ríkissjóði.
Markmið skattlagningar ökutækja og eldsneytis hafa verið eftirfarandi:
 Að fjármagna uppbyggingu og viðhald vegakerfisins
 Að þjóna sem almenn tekjuöflun fyrir ríkissjóð.
 Að Ísland geti mætt skuldbindingum sínum um að auka hlut endurnýjanlegra orkugjafa og draga þar með úr losun gróðurhúsalofttegunda.
Á undanförnum árum hafa verið gerðar breytingar á vörugjaldi, virðisaukaskatti,
bifreiðagjaldi og olíugjaldi til að fjölga vistvænum ökutækjum. Árangur sést nú þegar í
fjölgun sparneytnari ökutækja og ökutækja sem nota aðra orkugjafa en jarðefnaeldsneyti.
Vistvænni ökutæki koma að óbreyttu til með að greiða lítið eða ekkert fyrir afnot af
samgöngukerfinu. Tekjustofninn mun því dragast saman á meðan þörfin fyrir þjónustu og
viðhald eykst, ekki síst vegna vaxandi fjölda ferðamanna. Til að reka, halda við og byggja
upp vegakerfið þarf að mæta tekjusamdrætti með breyttri skipan gjaldtöku, t.d. með
notkunargjöldum þar sem greitt er fyrir notkun, t.d. mælt eftir eknum kílómetrum, tíma
dagsins, stærð ökutækis eða umhverfisáhrifum. Á næstu árum þarf því að huga að nýju kerfi
þannig að í stað bensíngjalds og olíugjalds, sem nú er lagt á orkugjafa, verði tekin upp
notendagjöld t.d. á grundvelli ekinna kílómetra með tilliti til gerðar og þyngdar farartækis.
Nýtt gjaldheimtukerfi þarf einnig að geta ráðið við gjaldtöku eftir stund og stað og þarf því
að byggjast á upplýsingatækni. Tekjur af notendagjöldum þurfa að tryggja að lágmarki sama
fjármagn til vegagerðar og núverandi tekjustofnar gera. Mikilvægt er að gætt verði persónuverndar vegna þeirra gagna sem aflað er við innheimtu gjalda.
Verði tekin upp notendagjöld á forsendum „notandi greiðir“ verður gjaldið að endurspegla heildarkostnað, ekki einungis við framkvæmdir, rekstur og viðhald, heldur einnig
annan kostnað, svo sem vegna mengunar. Af þeim möguleikum til réttlátrar gjaldtöku sem
nefndir hafa verið eru mælikvarðar tengdir fjarlægð taldir eiga best við. Með nýrri þráðlausri
staðsetningartækni opnast nýir möguleikar þar sem hægt er að taka mið af aðstæðum, svo
sem hvaða mannvirki eru notuð, tíma dags, fjarlægðum, stærð, þyngd og mengunarflokki
farartækis. Þannig er hægt að beita jákvæðri mismunun háð veggerð og fjarlægð í þjónustu.
Áherslur
a. Á áætlunartímabilinu verði kannaðar leiðir að breyttu fyrirkomulagi gjaldtöku vegna notkunar á vegum þannig að hún endurspegli að hluta til ekna
vegalengd, óháð orkugjafa.
b. Gjöldin taki mið af því álagi sem ökutækið veldur og umhverfisáhrifum, svo
sem losun gróðurhúsalofttegunda.
Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Þessi leið er nú þegar í boði m.a. í Oregonfylki í Bandaríkjunum en þar gefst ökumönnum færi á að greiða notendagjöld samkvæmt akstursmælingum eða sem fastagjald í
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stað eldsneytisskatta. Fylgst er náið með reynslu af verkefninu. 8 Gjaldtaka á afmörkuðum
hlutum af vegakerfi Evrópu fer nú þegar fram með þessum hætti. Sem dæmi má nefna þýsku
hraðbrautirnar en þar eru innheimt veggjöld af þungum flutningabílum. Gjaldtakan fer fram
með tæki í viðkomandi bílum sem inniheldur GPS-staðsetningareiningu, tölvu til að reikna
út veggjöldin og GSM-einingu til að senda upplýsingar um áfallin veggjöld einstakra bifreiða til tollheimtustofu. Einnig er þess skemmst að minnast að dísilknúin ökutæki greiddu
samkvæmt akstursmælingu eða fastagjaldi hér á landi.
Með tilkomu GALILEO-leiðsögukerfis Evrópusambandsins mun nákvæmni í leiðsögu
á norðurslóðum aukast mikið og þar með opnast möguleikar á aksturstengdri gjaldtöku. Hið
rússneska Glonass-leiðsögukerfi hefur einnig bætt nákvæmni við leiðsögu á norrænum
slóðum.
1.2.4 Fjármögnun einstakra framkvæmda og sértæk gjaldtaka
Aukin umferð krefst nýrra umferðarmannvirkja. Um leið og hugað er að breyttu fyrirkomulagi almennrar gjaldtöku er samtímis hugað að veggjöldum til að fjármagna stórar,
dýrar samgönguframkvæmdir og þar fylgt þeirri aðferðafræði sem hefur reynst vel í Hvalfjarðargöngunum.
Á allra síðustu árum hefur minna fé verið varið til fjárfestinga í innviðum þar sem nauðsynlegt viðhald og þjónusta hafa verið í forgangi. Með uppgangi ferðaþjónustunnar síðustu
ár og betra efnahagsástandi hefur álag á samgöngukerfið aukist. Þörf fyrir fjárfestingu í
samgönguinnviðum hefur farið vaxandi. Framkvæmdir sem gætu stutt við atvinnuuppbyggingu, aukið hagvöxt og samkeppnishæfni og öryggi vegfaranda kann að vera mögulegt
að flýta með fjölbreyttari fjármögnun. Í ljósi þess er talið rétt að kanna til hlítar möguleika á
aðkomu einkaaðila að stærri framkvæmdum sem samstarfsverkefni opinberra aðila og einkaaðila, þ.e. svo kallað PPP eða „Public Private Partnerships“ fyrirkomulag.
Áhersla
Til að fjármagna stórar framkvæmdir þar sem önnur leið er í boði verður
9
hugað að því að fjármagna að hluta til eða að öllu leyti með veggjöldum.
Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Fjármála- og efnahagsráðuneyti
Samstarfsverkefni opinberra aðila og einkaaðila hafa mismunandi form en algengt er að
verktaki taki að sér eftir útboð að hanna, fjármagna, byggja og reka mannvirki í tiltekinn
tíma fyrir verkkaupa. Greiðslur fyrir verkið geta falist í notendagjöldum, veggjöldum í tilviki
vegagerðar, skuggagjöldum verkkaupa eða föstum greiðslum hans. Ekki er óalgengt að
verktaki taki nokkra fjárhagslega áhættu í framkvæmdinni, t.d. að umferðin skili sér í viðkomandi mannvirki. Helstu forsendur fyrir samstarfsverkefni í vegagerð, þar sem gert er ráð
fyrir að veggjöld standi að mestu undir kostnaði og rekstri, er að stytting vegalengdar sé
veruleg og oft er þess krafist að vegfarendur eigi annan valkost þar sem ekki þarf að greiða
veggjald. Einnig þarf framkvæmdin að vera arðsöm nema fyrir fram sé ákveðið að önnur
pólitísk markmið skipti meira máli. Því skiptir vegstytting eða aukin greiðfærni miklu máli
fyrir arðsemi verkefnisins.
8
9

http://www.myorego.org/.
Með veggjöldum er átt við gjöld sem eru innheimt vegna notkunar á tilteknu samgöngumannvirki.
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Einkaframkvæmdir eru þó ekki alltaf hagkvæmar fyrir ríkið þar sem fjármagnskostnaður
einkaaðila er að jafnaði hærri en ríkisins, fjárhagslegt bolmagn þeirra minna sem heftir
möguleika til samninga. Samningar um einkaframkvæmdir eru oftast gerðir til langs tíma og
því líklegt að aðstæður geti breyst á samningstímanum. Því kunna bindandi ákvæði í samningi um einkaframkvæmd að torvelda að hægt sé að bregðast fljótt við nýjum og breyttum
aðstæðum.
1.2.5 Fjölbreyttar ferðavenjur – Þjóðhags- og heilsufarslegur ábati
Samkvæmt erlendum rannsóknum er hagkvæmt að bjóða upp á fjölbreytta samgöngumáta þar sem því verður við komið. Þessi hagkvæmni er ekki einvörðungu í samgöngukerfinu sjálfu heldur ekki síður í heilbrigðiskerfinu þar sem ýmsir aðrir ferðamátar en bílferðir stuðla að bættri lýðheilsu. Samkvæmt dönskum rannsóknum sparast um ein evra í
heilbrigðiskerfinu fyrir hvern kílómetra sem er hjólaður og þar er því umtalsverður þjóðhagslegur ábati af því að fólk velji virka ferðamáta.10 Ekki eru til sambærilegar rannsóknir á
Íslandi en ljóst er að hagkvæmni þess að hvetja til notkunar fleiri og fjölbreyttari ferðamáta
er mikil.
Áherslur
Kannaður verði raunkostnaður, þ.m.t. umhverfis- og heilsukostnaður, mismunandi ferðamáta í þéttbýli.
Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Vegagerðin, sveitarfélög, heilbrigðisráðuneyti
Aukin umferð, einkum í þéttbýli, skapar sífellda þörf fyrir ný og skilvirk umferðarmannvirki. Takmörk eru fyrir því hversu langt skuli ganga í uppbyggingu mannvirkja til að draga
úr álagi og leysa umferðarhnúta án þess að gengið sé á umhverfisgæði. Erlendis er þegar
farið að nota nýjar gjaldheimtuaðferðir til þess að stýra umferðarálagi og draga úr umferð í
þéttbýli, einkum á álagstímum, og minnka þörfina á nýjum mannvirkjum. Samtímis er leitast
við að fjölga öðrum samgöngukostum og auka þar með valmöguleika.
Þegar einstaklingur velur sér ferðamáta eru fjölmargir þættir sem hafa áhrif þar á. Má þar
m.a. nefna:
a. Tilgang og lengd ferðar, veður og árstíma, ferðamáta, ferðatíma og kostnað.
b. Tekjur, þjóðfélagsstöðu, aldur og fjölskyldugerð.
Stjórna má umferðarálagi að hluta með því að hvetja til breyttra ferðavenja og hafa
þannig áhrif á dreifingu umferðar. Dæmi um slíkt er svokölluð fleytitíð þar sem umferðartoppar eru jafnaðir út.

10

Oja P et al (2011) Health benefits of cycling: a systematic review. Scand J Med Sci Sports 21, 496509.
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Mynd 2. Umferð 2004–2005 um Ártúnsbrekku. Nýting á afkastagetu samgöngukerfisins gæti
verið mun betri ef fleytitíð nýttist betur með breytilegum opnunartíma. (Hönnun, 2006.)
1.2.6 Forgangsröðun með faglegum greiningum
Við forgangsröðun framkvæmda er félagshagfræðileg greining skýrð sem hefðbundin
arðsemisgreining þar sem annars vegar eru greindir kostnaðar- og tekjuþættir veghaldara og
notenda sem unnt er að verðleggja og hins vegar huglægir þættir sem ekki verður lagt
kostnaðarmat á, svo sem búsetugæði og fórnarkostnað umhverfisins, t.d. áhrif á loftgæði,
gróður, dýralíf, landslag og útivistarsvæði. Í stað þess að leggja beint kostnaðarmat á þessa
þætti eru þeim gefnar einkunnir og þeir vegnir saman við hina beinhörðu útkomu í krónum
talið.
Félagshagfræðileg greining er umfangsmikið verk og dýrt sem kemur því helst til álita
fyrir umfangsmikil og dýr mannvirki. Hún hentar best við samanburð á valkostum við úrlausn tiltekinna verkefna og eykur möguleika á vel upplýstum ákvörðunum. Má þar nefna
sem dæmi val á nýrri veglínu fyrir fjölfarinn veg, þar sem mismunandi tillögur auka búsetugæði sumra á kostnað annarra. Félagshagfræðileg greining eykur á gagnsæi við ákvarðanatöku og líkur á sátt um tiltekinn valkost.
Áherslur
a.

Nýir innviðir verði skipulagðir og forgangsraðað á grundvelli faglegra
greininga og eignastýring höfð til hliðsjónar við forgangsröðun.
b. Framkvæmdum forgangsraðað á grundvelli rannsókna og faglegra greininga.
Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Vegagerðin, Isavia
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Forgangsröðun flugvallaframkvæmda
Það sem einkum hefur ráðið forgangsröðun flugvallaframkvæmda er mikilvægi þess
að tryggja að flugvellir uppfylli öryggiskröfur og staðla sem um þá gilda. 11
Meiri háttar viðhaldsframkvæmdir hafa ekki átt sér stað á flugbrautum Keflavíkurflugvallar frá því að herstöð Bandaríkjamanna var lögð niður árið 2006. Brýn framkvæmdaþörf hefur myndast og eru umfangsmiklar endurbætur hafnar en framkvæmdin er að öllu
leyti fjármögnuð með þjónustugjöldum flugvallarins, áætlað er að framkvæmdin taki tvö ár.
Vegna óvissu um framtíð Reykjavíkurflugvallar hefur framkvæmdum þar verið haldið í
lágmarki. Þá er þörf á töluverðum framkvæmdum á öðrum flugvöllum.
Forgangsröðun snýst mest um að uppfylla öryggiskröfur á flugvöllum, m.a. viðbrögð
við frávikum og er eftirfarandi:
1. Gáttir til útlanda.
2. Aðrir áætlunarflugvellir í grunnneti vegna almenningssamgangna.
3. Flugvellir og lendingarstaðir vegna sjúkraflugs.
4. Lendingarstaðir vegna flugöryggis í almannaflugi og kennsluflugi.
Forgangsröðun hafnarframkvæmda og sjóvarna
Hafnarframkvæmdir eru á forræði sveitarstjórna. Styrkjum til framkvæmda er forgangsraðað eftir ástandi og umsvifum hafna. Á grundvelli úttekta er þörf fyrir framkvæmdir metin,
hve miklum úrbótum þær skila fyrir viðkomandi höfn og landið í heild.
Sjóvarnir hafa verið metnar með líkum hætti en stuðst við einfaldara reiknilíkan við
forgangsröðun framkvæmda. Þar sem óskir um sjóvarnir koma fram er lagt mat á ölduálag,
verðmæti sem í húfi eru, þ.m.t. menningarminjar og líkur á því að tjón verði. Hver framkvæmd fær svo stig sem reiknuð eru á grundvelli þessara þriggja þátta.
Forgangsröðun vegaframkvæmda
Síðustu áratugi hefur framkvæmdum við vegakerfið verið forgangsraðað í samræmi
við þau markmið að bæta vegsamgöngur með bundnu slitlagi til allra þéttbýliskjarna með
fleiri en hundrað íbúa, breikka og endurbyggja brýr og auka flutningsgetu. Með auknum
ferðamannastraumi hefur mikilvægi framkvæmda við fjölfarnar ferðamannaleiðir og vinsæla ferðamannastaði aukist í samræmi við þjóðhagslegt mikilvægi ferðaþjónustu.
Til viðbótar þessum markmiðum hafa síðan komið til sögunnar ný markmið, einkum á
sviði öryggis á vegum. Má þar nefna aðgreiningu akstursstefna, gerð öryggissvæða við
hlið vega og breikkun einbreiðra brúa, auk þess er vaxandi áhersla á aðskilnað ferðamáta,
sérstaklega í þéttbýli.
1.3 Markmið um öryggi í samgöngum
Markmið um öruggar samgöngur í flugi, siglingum og samgöngum á landi og tengdar
áherslur taka óverulegum breytingum frá gildandi samgönguáætlun 2011–2022. Allar aðgerðir lúta að því að hámarka öryggi, vernda mannslíf og standa jafnfætis þeim ríkjum er
fremst standa í öryggismálum. Í flugi, siglingum og samgöngum á landi er sú stefna lögð til
grundvallar að vinna að samræmdum öryggisáætlunum allra samgöngugreina og samanburðarhæfðri skráningu slysa og atvika. Ein leið til að auka öryggi er góð miðlun raun11

Um millilandaflugvelli gildir nú reglugerð nr. 75/2016 sem innleiðir reglugerð ESB um flugvelli nr.
139/2014. Reglugerðin gildir bara um millilandaflugvelli hér á landi en eldri reglugerð nr. 464/2007 gildir
um aðra flugvelli. Færa þarf núverandi flugvallarskírteini yfir í umhverfi nýju reglugerðarinnar.
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tímaupplýsinga og viðvarana til vegfarenda um veður og aðstæður, svo sem vind, úrkomu og
flóð, snjóflóðahættu, hálku eða aðrar aðstæður á vegum. Á samráðsfundum var bent á
mikilvægi þess að halda úti öflugri vetrarþjónustu, tryggu farsímasambandi á vegakerfinu og
góðri upplýsingamiðlun m.a. vegna vaxandi fjölda ferðamanna allt árið og að auka þurfi
öryggi með hraðatakmarkandi aðgerðum á þjóðvegum í þéttbýli.
Áherslur
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Stefnt verði markvisst að því að auka öryggi í samgöngum og unnið að því að
draga verulega úr líkum á alvarlegum slysum og banaslysum. Gerðar verði
sérstakar aðgerðaáætlanir í því skyni á öllum sviðum samgangna með
mælanlegum undirmarkmiðum sem miði að því að ná yfirmarkmiðinu. Aðgerðaáætlanir verði hluti af hverri fjögurra ára samgönguáætlun og því endurskoðaðar á tveggja ára fresti.
Fylgst sé með atvikum í flugi, siglingum og umferð og að alvarlegum atvikum og slysum fjölgi ekki.
Alvarlegum slysum og banaslysum í umferð fækki að jafnaði um 5% á ári til
ársins 2026.
Markvisst verði unnið að því að innleiða öryggisstjórnunarkerfi fyrirtækja á
öllum sviðum samgangna þar sem þau eru ekki lögð til grundvallar í atvinnustarfsemi.
Unnið verður mat á öryggishlutverki flugvalla og hafna með tilliti til ófyrirséðra atburða.
Gerð verði úttekt á flutningsgetu samgöngukerfisins komi til rýminga vegna
náttúruhamfara eða annarra ófyrirséðra atburða, með áherslu á höfuðborgarsvæðið.
Leitast verður við að bæta miðlun rauntímaupplýsinga um veður, sjólag og
færð eða aðrar hættur sem kunna að steðja að veg- og sjófarendum.
Tryggðar verði réttar skráningar farartækja og að skírteini stjórnenda séu í
samræmi við gildandi reglur og alþjóðlegar skuldbindingar.
Eftirlit með samgöngumannvirkjum og rekstri þeirra sé samkvæmt reglum
sem í gildi eru og alþjóðlegum skuldbindingum.
Starfsemi þeirra er veita leiðsögu í flugi, siglingum og umferð sé undir eftirliti
og í samræmi við alþjóðlegar kröfur.
Trúverðugleiki Íslands sé tryggður með því að landið standist allar úttektir
alþjóðlegra stofnana á öryggi í samgöngum.

Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Samgöngustofa, Isavia og Vegagerðin
1.3.1 Aðgerðaáætlanir, öryggisstjórnunarkerfi og alþjóðlegar úttektir
Ísland er aðili að fjölda alþjóðlegra samninga sem varða öryggi í lofti og á legi.
Alþjóðlegar stofnanir í flugi og siglingum gegna því hlutverki að tryggja að eftirlit með
öryggi sé viðunandi. Nauðsynlegt er að tryggja trúverðugleika Íslands og standast úttektir
alþjóðlegra stofnana um fyrirkomulag eftirlits með öryggi í samgöngum, skoðanir farar-
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tækja og leyfisveitingar. Samgöngustofa sinnir þessu hlutverki hérlendis og þarf reglulega að standast ítarlegar úttektir alþjóðlegra stofnana.
Langtímaáætlanir með tilgreindum verkefnum og mælanlegum undirmarkmiðum um
öryggi í flugi, siglingum og umferð á landi eru settar fram hér á eftir. Ítarlegri aðgerðaáætlanir innan ramma þessara langtímaáætlana verða settar fram í fjögurra ára samgönguáætlun sem endurskoðuð er á tveggja ára fresti.
1.3.2 Flugöryggi og flugöryggisáætlun Íslands
Öryggi í flugi markast fyrst og fremst af alþjóðlegum kröfum. Flugöryggisáætlun Íslands
(State Safety Programme SSP)er útfærð hjá Samgöngustofu og er í samræmi við flugöryggisáætlun Evrópu og viðkomandi staðla frá ICAO. Megináherslan á tímabilinu er á
innleiðingu og eftirfylgni nýrra regla ESB og verkefna EASA á þessu sviði og um leið er
áfram lögð áhersla á innleiðingu öryggisstjórnunarkerfa (SMS) á öllum sviðum flugmála. Í
samræmi við ICAO viðauka 19 er gögnum um flugatvik, alvarleg flugatvik og flugslys hófst
formleg skráning flugatvika hérlendis í júní 2005. Þessi gögn eru skráð í ECCAIRS (European Co-ordination centre for Accident and Incident Reporting Systems), samevrópskan
gagnagrunn sem auðveldar aðildarríkjum að safna og deila flugatvikagögnum og greina þau
atriði sem helst ógna flugöryggi og grípa til viðeigandi ráðstafana til að koma í veg fyrir
alvarlegri atvik og flugslys. Gögnin eru síðan greind og meðal annars sett fram í árlegu
öryggisriti, Annual Safety Review, sem aðgengilegt er flugrekendum. Reiknaðir eru flugöryggisvísar (safety performance indicators) til þess að hægt sé að vakta og setja markmið er
varða öryggi í flugi. Með þessum hætti er hægt að forgangsraða, móta og marka áherslur í
eftirliti.

Fjöldi alvarlegra flugslysa og atvika
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Mynd 3. Fjöldi skráðra alvarlegra atvika og slysa í flugi árin 2009–2015. Meðalfjöldi
tilkynntra flugatvika er um 700 á ári. Tilkynnt flugatvik árið 2014 voru 1.221 sem er um 12
prósent aukning á milli ára sem stafar m.a. af aukinni flugumferð.
Mörg verkefni eru í þróun innan flugöryggisáætlunar Íslands. Unnið er að því hvernig
nota megi gögn á sem bestan hátt til að auka öryggi. Áhersla verður á vinnu Samgöngustofu
er tengist fræðslu og áróðri í flugöryggismálum.
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Áherslur
a. Að fækka atvikum og alvarlegum slysum í flugi.
b. Að innleiða alþjóðlegar kröfur, þ.m.t. Flugöryggisstofnunar Evrópu (EASA)
um flugleiðsögu, flugvelli, flugrekstur, þjálfunar- og skírteinamál, auk
breytinga á kröfum um lofthæfi, jafnframt því að innleiða kröfur í flugvernd
og flugvirkt sem styður við greiðar flugsamgöngur.
c. Að festa í sessi eftirlitskerfi sem skilgreint er í áætlun um flugöryggi samkvæmt kröfum Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO) og þeirri evrópsku,
(EASA). Mikilvægir þættir eru að tryggja að fyrir hendi sé nauðsynleg
sérfræðiþekking, markviss þjálfun, verklag um gagnagreiningu til að stýra og
aðlaga eftirlit að þeim verkefnum sem efst eru á baugi og krefjast viðeigandi
aðgerða.
d. Að flug sem ekki er fjallað um á alþjóðlegum vettvangi, t.d. fisflug og
lendingarstaðir, taki mið af þeim þáttum með setningu fyllri innlendra reglna
eftir því sem nauðsyn krefur.
Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Samgöngustofa
Fyrirkomulag á eftirliti
Eftirlit með flugstarfsemi og flugöryggi byggist einkum á því að rekstraraðilar og einstaklingar hafi heimildir til atvinnureksturs eða starfa. Til að afla sér heimilda þurfa þeir að
sýna fram á að kröfur til reksturs eða starfs séu uppfylltar. Samgöngustofa vottar að kröfur
séu uppfylltar, veitir heimildirnar og sannreynir með reglubundnum úttektum að skilyrði til
heimildarveitinga séu ávallt fyrir hendi. Þetta er einn af meginþáttum starfseminnar. Nýjar
áskoranir varða m.a. umferð ómannaðra loftfara en á tímabilinu þarf að setja reglur um þau.
Stöðugar úttektir alþjóðlegra stofnana á verklagi Samgöngustofu eru til þess gerðar að
staðfesta að eftirlit sé rétt framkvæmt. Þetta er nauðsynlegt til að tryggja gagnkvæma viðurkenningu íslenskra fyrirtækja í flugtengdri starfsemi og atvinnuréttindi skírteinishafa í
öðrum ríkjum.
Skilgreind markmið í flugöryggismálum eru:
a. Að flugöryggi sé eins og best gerist hjá öðrum ríkjum.
b. Að fækka atvikum og slysum.
c. Að innleiða og framfylgja kröfum Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, Evrópusambandsins
og Flugöryggisstofnunar Evrópu á sviði flugöryggis.
d. Að Ísland standist jafnan öryggisúttektir alþjóðlegra stofnana.
Flugöryggisáætlun Íslands er vistuð hjá Samgöngustofu og er unnin í samræmi við Flugöryggis áætlun Evrópu og staðla Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, ICAO.
1.3.3 Siglingaöryggi og áætlun um öryggi sjófarenda
Stefnt skal markvisst að því að auka öryggi í samgöngum á sjó og unnið að því á
gildistíma áætlunarinnar að draga verulega úr líkum á alvarlegum slysum og banaslysum.
Gerð verður aðgerðaáætlun í þessu skyni. Unnið verður að því að innleiða öryggisstjórnunarkerfi fyrirtækja á öllum sviðum sjósamgangna.
Samgöngustofa fer með framkvæmd áætlunar um öryggi sjófarenda. Verkefnisstjórn er
skipuð fulltrúum innanríkisráðuneytis, Landhelgisgæslu Íslands, Slysavarnafélagsins Landsbjargar og hagsmunaaðila. Stjórnin annast eftirlit með framgangi áætlunarinnar og stuðlar að
samstarfi þeirra aðila sem málið varðar. Markmið áætlunar um öryggi sjófarenda er m.a. að
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treysta og auka öryggi íslenskra skipa, áhafna og farþega, fækka slysum og draga úr tjóni
vegna þeirra. Helstu verkefnisflokkar áætlunar eru menntun og þjálfun sjómanna, fræðsla og
miðlun upplýsinga, öryggisstjórnun og ýmis rannsókna- og þróunarverkefni sem hafa það
markmið að auka öryggi sjómanna. Helsta og mikilvægasta öryggistækið í siglingum er
skipið sjálft.
Góður árangur hefur náðst. Skipsköðum hefur einnig fækkað. Þeir voru að meðaltali
fimm árlega á þriggja ára tímabilum árin 1998–2006 en á árunum 2010–2012 fórst að
meðaltali eitt skip á ári. Dauðaslysum á sjó hefur fækkað mjög hin síðari ár. Á þriggja ára
tímabili, 2010–2012, urðu að meðaltali 2,67 dauðaslys á hverja tíu þúsund sjómenn. Þá þarf
alvarlegum slysum á sjómönnum að fækka þannig að þau verði færri með hverju ári. Markmiðið er að slysum tilkynntum til Tryggingastofnunar ríkisins fækki um 5% á ári á tímabilinu 2015–2026 eða í 162 á hverja tíu þúsund sjómenn í lok tímabilsins.
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Mynd 4. Þeim sem látast í sjóslysum hefur fækkað verulega. Helstu ástæður eru betri skip og
eftirlit, áhrif fiskveiðistjórnarkerfisins sem hefur dregið úr sjósókn í vondum veðrum og
árangur af öryggisáætlunar sjófarenda.
Helstu verkefnisflokkar áætlunar um öryggi sjófarenda eru:
Menntun og þjálfun sjómanna: Áhersla verður lögð á námsgagnagerð, þ.e. kennsluefni
fyrir sjómenn, útgáfu fræðsluefnis um menntun og þjálfun sjómanna og tengd námskeið
Fræðsluefni og miðlun upplýsinga: Helstu verkefnin undir þessum lið eru átaksverkefni
með málfundum og ráðstefnum, fræðslupésar, myndefni og handbækur um öryggismál
sjómanna og veggspjöld með leiðbeiningum og merkingum, svo og upplýsingar á heimasíðu
Samgöngustofu um öryggisreglur fyrir skip, breytingar á þeim og upplýsingar um öryggismál almennt.
Öryggisstjórnun: öryggisstjórnun um borð í skipum fær meira vægi í verkefnum en áður.
Verkefnunum verður skipt niður í almenna öryggisstjórnun þar sem skilgreiningar og leiðbeiningar um öryggisstjórnun kynntar á vef Samgöngustofu. Hugað verður að öryggisstjórnunarkerfumi í fiskiskipum og farþegaskipum ásamt hættumati og slysaskráningu.
Rannsókna- og þróunarverkefni: Eitt af meginverkefnum áætlunarinnar eru styrkveitingar með það að markmiði að hvetja hugvitsmenn til að koma með hugmyndir og tillögur
að nýjum lausnum í öryggismálum sjófarenda. Á grundvelli niðurstaðna rannsókna Háskóla
Íslands og Landspítala verður leitast við að hafa upplýsingar um slys um borð í skipum
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aðgengilegar á vef rannsóknarnefndar samgönguslysa og í framhaldinu verði hægt að gera
átaksverkefni til að koma í veg fyrir slys um borð í skipum. Reynt verður að auka og festa í
sessi samstarf við nágrannaþjóðir okkar í rannsókna- og þróunarverkefnum sem tengjast
öryggismálum sjómanna.
Skilgreining stefnumótandi áherslna og markmiða: Meginmarkmið áætlunar um öryggi
sjófarenda er að fækka slysum á sjó. Engin dauðaslys urðu árin 2008 og 2011. Stefnt skal að
því að öryggi íslenskra skipa verði eins og það gerist best með öðrum þjóðum.
Mælanleg undirmarkmið á tímabilinu 2015–2026 eru:
 Að fækka banaslysum: Banaslysum á sjó hefur fækkað mjög hin síðari ár. Á þriggja ára
tímabili 2010–2012 urðu að meðaltali 4,5 banaslys á hverja 10.000 starfandi sjómenn.
Stefnt verður að því að banaslysum fækki enn frekar sem nemur 5% á ári.
 Að fækka skipssköðum: Skipsskaðar hafa að meðaltali verið fimm árlega yfir þriggja ára
tímabil á árunum 1998–2006. Á þriggja ára tímabili 2007–2009 og 2010–2012 fórst að
meðaltali eitt skip á ári. Stefnt er að því að skipssköðum fækki um 5% á ári.
 Að fækka slysum á sjó: Stefnt verður að fækkun alvarlegra slysa hjá sjómönnum og að
þau verði færri með hverju ári þegar miðað er við skráningar Landspítala og Slysaskrá
Íslands. Þegar skráning þessara aðila liggur fyrir er hægt að takast á við verkefnið af
fullum krafti. Stefnt er að því að slysum tilkynntum til Sjúkratrygginga Íslands fækki
um 5% á ári.
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Mynd 5. Fjöldi banaslysa á sjó. Á grafinu má greina nokkur stærri sjóslys en þeim hefur
fækkað verulega með betri skipum, búnaði og öryggisfræðslu.
Í áætlun um öryggi sjófarenda er nú lögð megináhersla á öryggisstjórnun um borð í
skipum en um 80% slysa um borð í fiskiskipum má rekja til mannlegra mistaka. Tilgangurinn er að tryggja sem best að öryggisþættir séu undir traustri stjórn og að búnaður skipa og
hæfni skipverja sé í eins góðu horfi og hægt er.
Áherslur og markmið sem snúa að öryggi sjófarenda eru þessi:
a. Að treysta og auka öryggi íslenskra skipa, áhafna og farþega.
b. Að fækka slysum á sjó og draga úr tjóni vegna þeirra.
c. Að koma í veg fyrir mengunarslys frá skipum.
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d. Að öryggi sjófarenda verði eins og best gerist hjá öðrum þjóðum.
e. Að innleiða öryggisstjórnunarkerfi um borð í stærri fiskiskipum.
f. Að Ísland standist öryggisúttektir alþjóðlegra stofnana, t.d. Siglingaöryggisstofnunar
Evrópu (EMSA) og Eftirlitsstofnunar EFTA.
g. Að vinna heildstætt regluverk fyrir allar stærðir farþegaskipa í innanlandssiglingum.
Áherslur
a.

Stefnt að því að dauðaslysum á sjó fækki um 5% á ári á tímabilinu eða í 1,2
dauðaslys á hverja tíu þúsund starfandi sjómenn.
b. Stefnt að því að árlegum skipssköðum fækki enn frekar á tímabilinu.
c. Stefnt að því að slysum tilkynntum til Tryggingastofnunar fækki um 5% á ári
á tímabilinu eða í mest 160 tilkynnt slys á hverja tíu þúsund sjómenn.
d. Að fækka slysum um borð í skipum, auka öryggisvitund með innleiðingu öryggisstjórnunarkerfa og eigin skoðunar skipa til að auka vitund sjómanna um
öryggisatriði. Lögð verði áhersla á slysaskráningu og gagnagrunn til að efla
markvissar aðgerðir til að fækka slysum. Með miðlun upplýsinga um veður og
sjólag verði óhöppum á fiskiskipum haldið í lágmarki.
e. Nýjar reglur Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO) og Siglingaöryggisstofnunar Evrópu (EMSA) verði fullgiltar og innleiddar svo fljótt sem verða
má. Með markvissum rannsóknum og þátttöku í starfi alþjóðastofnana á sviði
öryggismála verði tryggt að alþjóðlegar reglur taki mið af íslenskum aðstæðum. Enn fremur verði vinnu við reglur um farþegaskip haldið áfram þannig að
heildstætt regluverk sem nær yfir allar stærðir farþegaskipa líti dagsins ljós.
f. Hafin verði skráning á atvikum og slysum í siglingum í gagnagrunn í vörslu
Samgöngustofu.
Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Samgöngustofa
Rannsóknarnefnd samgönguslysa hefur haldið utan um skráningu sjóslysa og atvika. Á 1.
tímabili samgönguáætlunar er stefnt að því að færa skráninguna til Samgöngustofu sem lið í
samræmdri skráningu allra samgönguslysa.
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Mynd 6. Að meðaltali voru skráð 156 slys og atvik tengd siglingum og köfun árlega hjá
rannsóknarnefnd samgönguslysa á árunum 2005–2015.
1.3.4 Umferðaröryggi, umferðaröryggisáætlun.
Framkvæmd umferðaröryggismála er á forræði innanríkisráðuneytisins. Unnið verður að
umferðaröryggismálum í samræmi við umferðaröryggisáætlun með það að markmiði að
auka öryggi vega, bifreiða, ökumanna og annarra vegfarenda. Vegagerðin ber ábyrgð á úrbótum á vegakerfinu og miða helstu verkefni að eyðingu svartbletta og lagfæringum á
hættulegum stöðum í vegakerfinu. Samgöngustofa ber ábyrgð á verkefnum er lúta að hegðun
fólks og viðmóti og snúa helstu verkefni því að áróðri og fræðslu. Ríkislögreglustjóri ber
ábyrgð á umferðareftirliti, þ.m.t. úrvinnslu gagna úr hraðamyndavélum.
Öll markmiðasetning umferðaröryggisáætlunar miðar að því að fækka slysum eins og
hægt er. Yfirmarkmið umferðaröryggisáætlunar til ársins 2026 eru:
• Að fjöldi látinna í umferð á hverja 100 þúsund íbúa verði ekki meiri en það sem lægst
gerist hjá öðrum Evrópuríkjum árið 2026.
• Að fjöldi látinna og alvarlega slasaðra lækki að jafnaði um 5% á ári til ársins 2026.
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Mynd 7. Sett markmið um fækkun látinna hafa náðst og var Ísland í 3. sæti þegar horft er til
viðmiðunarþjóða í Evrópu miðað við meðaltal fyrir tímabilið 2010–2014.
Meginmarkmið umferðaröryggisáætlunar til ársins 2026:
a.
b.
c.

d.

e.
f.
g.
h.
i.

12

Að fjöldi látinna í umferðinni á hverja 100 þúsund íbúa verði þannig að
Ísland mælist meðal fimm bestu landa Evrópu árið 2026.
Að fjölda látinna og alvarlega slasaðra fækki að jafnaði um 5% á ári.
Haldið verði áfram að lagfæra staði þar sem slys eru mörg og slysatíðni há
og bæta umhverfi vega til að draga úr hættu á alvarlegum meiðslum við útafakstur. Jafnframt verði lögð áhersla á að halda áfram að aðgreina akstursstefnur á umferðarmestu vegum.
Hraðamyndavélum verði fjölgað og könnuð sú leið að tekjur af sektargreiðslum standi undir kostnaði vegna myndavéla. Tekið verði upp svonefnt
sjálfvirkt meðalhraðaeftirlit á tímabilinu. Með því er átt við að meðalhraði
ökutækis á nokkurra kílómetra kafla er mældur en hingað til hefur punkthraði ökutækja eingöngu verið mældur, þ.e. hraði á einstökum stöðum.
Eftirlit með hraðakstri, ölvunar- og vímuefnaakstri verði aukið.
Markvisst eftirlit og áróður verði fyrir notkun öryggisbúnaðar, svo sem bílbelta og búnaðar fyrir börn.
Sérstaklega verði leitast við að ná til erlendra ferðamanna og erlendra starfsmanna hér á landi en slysatíðni, sérstaklega í síðarnefnda hópnum, er há.
Fræðslu og áróðri sem beinist að öðrum þáttum umferðaröryggis haldið
áfram, þar á meðal notkun snjalltækja undir stýri og þreytu við akstur.
Með fjölgun óvarinna12 vegfarenda verði öryggismálum bifhjólamanna,
hjólreiðamanna og gangandi vegfarenda gerð betri skil. Unnið verði að gerð
fræðsluefnis fyrir aldurshópa frá leikskólaaldri og að ökuréttindaaldri. Lögð
verði áhersla á að gera umferðarfræðslu að veigameiri þætti í námskrám
grunnskóla og framhaldsskóla.

Með óvörðum vegfarendum er átt við þá vegfarendur sem ekki eru varðir af farartæki sínu.
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j. Sveitarfélög verði áfram hvött til þess að gera umferðaröryggisáætlanir.
k. Rannsóknarvinnu verði fram haldið, en þar er söfnun upplýsinga og vinnsla
þeirra nauðsynleg undirstaða. Skráning á umferðarslysum og meiðslaskráning verði bætt, enda er hún mikilvæg. Fylgst verði grannt með þróun mála á
þessu sviði í nágrannalöndunum bæði hvað varðar samræmingu á meiðslaskráningu (MAIS3+) og tengsl lögregluskýrslna og gagna frá sjúkrahúsum
og heilsugæslustöðvum.
l. Unnið verði að því að þróa ökunám og ökupróf til samræmis við það sem
best þekkist erlendis. Þekkingu á upplýsinga- og sjálfstýringarkerfum ökutækja (e. intelligent transportation system) verði miðlað. Einnig verði unnið
áfram að bættri miðlun upplýsinga um veður og færð á vegum á netinu og
með breytilegum upplýsingaskiltum.
m. Vegfarendum verði tryggt öruggt og heilnæmt umhverfi, óháð ferðamáta.
n. Sérstaklega verði hugað að öryggi vistvænna samgöngumáta, t.d. hjólreiða,
sem fara hratt vaxandi og slysatíðni er óljós.
Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Samgöngustofa, Vegagerðin og ríkislögreglustjóri
Þegar meginmarkmið um umferðaröryggi voru fyrst sett í samgönguáætlun létust 26,2
að meðaltali árin 2000–2004. Sex árum síðar var meðaltalið komið niður í 16,6. Markmið
um 5% heildarfækkun látinna og alvarlega slasaðra á ári hefur því miður ekki náð fram
að ganga. Heildarfjöldi látinna og alvarlega slasaðra var að jafnaði 176,4 á ári á tímabilinu 2000–2004, en hefur aukist og var 201,2 á árunum 2006–2010. Sú tala, 201,2, er
notuð sem grunngildi við útreikning árlegra markmiða. Markmið til ársins 2026 eru því
hin sömu en forsendur þó breyttar fyrir suma vegfarendahópa, m.a. vegna breyttra áherslna í
skráningu hjá lögreglunni og vegna vaxandi fjölda óvarinna vegfarenda í umferðinni.
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Mynd 8. Markmið um hámarksfjölda látinna og alvarlega slasaðra í umferð til 2026.
Mikil umræða er um fjölda slysa á erlendum ferðamönnum í umferðinni. Athygli vekur
að í mörgum þeirra umferðarslysa þar sem erlendir ríkisborgarar eiga í hlut er ekki um að
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ræða ferðamenn heldur fólk búsett og starfandi hérlendis. Við gerð umferðaröryggisáætlunar
verður að taka tillit til mikillar fjölgunar ferðamanna og erlendra ríkisborgara sem starfa hér
á landi.

Fjöldi alvarlegra slysa og banaslysa á erlendum ferðamönnum
sem hlutfall af fjölda ferðamanna á ári
0,030%
0,020%
0,010%

Fjöldi slysa/fjölda
ferðamanna

0,000%

Mynd 9. Þrátt fyrir vaxandi földa ferðamanna hefur alvarlegum slysum og banaslysum
hlutfallslega fækkað.
Til að ná þeim árangri sem að er stefnt hafa verið sett tvenns konar mælanleg undirmarkmið. Þar er annars vegar um að ræða hegðunarmælikvarða13 en hins vegar undirmarkmið sem snúa að fækkun slysa. Aukin áhersla er nú lögð á hegðunarmælikvarða sem eru
eftirfarandi:
 Hraðakstur. Að meðalökuhraði að sumarlagi á þjóðvegum þar sem leyfður hámarkshraði er 90 km/klst. haldist innan við 92 km/klst.
o Tölur um hraðakstur fást úr umferðargreinum Vegagerðarinnar auk annarra hraðamælinga sem gerðar hafa verið frá áttunda áratug síðustu aldar.
 Akstur undir áhrifum ölvunar eða fíkniefna.
o Akstur undir áhrifum ölvunar eða fíkniefna er metinn af lögreglu. Nota
má niðurstöður eftirlits árið 2013 fyrir fjögur lögregluembætti sem upphafsgildi.
 Bílbeltanotkun.
 Farsíma- og önnur snjalltækjanotkun.
o Endurbæta þarf umferðarkönnun Samgöngustofu í samstarfi við lögreglu
og Vegagerðina með aðkomu annarra hagsmunaaðila, svo sem tryggingafélaga, til að meta sem best bílbelta- og snjalltækjanotkun og þar
með hegðun ökumanna. Árið 2016 verði fyrsta gildi í nýrri röð mælinga.
Viðhorf verður áfram metið með skoðanakönnunum.
 Ástand hemla í þungum bifreiðum.
o Á grundvelli árlegra ökutækjaskoðana má greina ástand hemla í rútum
og vörubifreiðum, skoða hlutfall slíkra ökutækja sem fá akstursbann eða
frest (endurskoðun) vegna ástands hemla. Síðustu fjögur ár hefur þetta
hlutfall verið á milli 8% og 9% en rétt er að stefna að því að hlutfallið
verði komið undir 7% árið 2026.
13

Á ensku er talað um „performance indicators“.
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Grunngildi fyrir þessa nýju mælikvarða munu byggjast á mælingum áranna 2016–2018
og í kjölfarið mótuð ítarlegri stefna um hvernig best er að mæla þau. Endanleg markmiðssetning fyrir tímabilið 2019–2026 komi í kjölfar þeirrar vinnu.
Undirmarkmið sem snúa að fækkun slysa til ársins 202614 eru eftirfarandi:
a. Banaslys eða alvarleg slys á börnum, 14 ára og yngri, verði engin.
b. Banaslys sem rekja má til vanrækslu á notkun öryggisbelta verði engin.
c. Slysum vegna ölvunar- og fíkniefnaaksturs fækki árlega um 5%.
d. Aðild ungra ökumanna, 17–20 ára, að umferðarslysum minnki árlega um 5%.
e. Alvarlega slösuðum og látnum í bifhjólaslysum fækki árlega um 5%.
f. Alvarlega slösuðum eða látnum gangandi vegfarendum fækki árlega um 5%.
g. Alvarlega slösuðum eða látnum hjólandi vegfarendum fækki árlega um 5%.
h. Alvarlega slösuðum eða látnum erlendum ferðamönnum fækki árlega um 5%.15
i. Slysum vegna útafaksturs fækki árlega um 5%.
j. Slysum vegna hliðarárekstra fækki árlega um 5%.
Grunngildi þessara mælikvarða er meðaltal áranna 2006–2010 nema fyrir g- og h-lið
þar sem er miðað við meðaltal áranna 2013–2015. Töluleg markmið um hámarksfjölda
einstakra ára eru sett fram á myndum 9 og 10.
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Mynd 10. Töluleg umferðaröryggismarkmið um hámarksfjölda slasaðra 2015–2026.
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Grunngildi þessara mælikvarða eru meðaltal áranna 2006–2010.
Miðað við 5% á hverja 100.000 ferðamenn meðan fjölgun ferðamanna er árlega í tugum prósenta.
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Markmið um fækkun slasaðra II
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Mynd 11. Markmið um hámarksfjölda slysa í lok tímabils árið 2026 eru þau að engin börn
slasist alvarlega eða látist, engin dauðaslys vegna beltaleysis, slysum vegna ölvunar- og
vímuefnaaksturs fækki verulega, þ.m.t. slysum með aðild ungra ökumanna.
Aðgerðir til að fækka slysum
Allar aðgerðir sem snúa að öryggi í samgöngum á landi miða að því að enginn láti
lífið í umferðinni. Þær byggjast á fjórum grunngildum:
a. Siðferði. Mannslíf og heilsa eiga að vera í öndvegi og framar í forgangsröðun en
ferðatími, þægindi eða önnur markmið framkvæmda og annarra aðgerða í samgöngumálum.
b. Ábyrgð. Stjórnvöld og samgöngustofnanir deila ábyrgð með notendum umferðarmannvirkja.
c. Öryggi. Við skipulag, hönnun og gerð umferðarmannvirkja skal taka mið af því að
mannleg mistök eru óhjákvæmileg.
d. Sveigjanleiki. Stjórnvöld og stofnanir skulu eiga í góðu samstarfi við alla hópa vegfarenda til að ná sátt um aðgerðir sem auka öryggi vegfarenda.
Í skýrslu og tillögum starfshóps um umferðaröryggi til ársins 2012, sem kom út árið
2001, var að finna 130 tillögur um aðgerðir til að auka öryggi vegfarenda. Tillögurnar
voru arðsemisgreindar og valdar úr þær arðbærustu. Aðgerðir í þessari samgönguáætlun
byggjast að sumu leyti á tillögum starfshóps um umferðaröryggi og eru í beinu framhaldi
af samgönguáætlun 2011–2022 en einnig er lögð áhersla á ný verkefni sem byggð eru á
reynslu undanfarinna ára.
Verkefni umferðaröryggisáætlunar flokkast á eftirfarandi hátt eftir áherslum:
a. Vegfarendur.
b. Vegakerfið.
c. Ökutækið.
d. Stefnumótun, rannsóknir og löggjöf.
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Vegfarendur
Lögð verður megináhersla á að breyta hegðun og viðhorfum fólks í umferðinni til betri
vegar og koma með þeim hætti í veg fyrir slys. Eftirlit, fræðsla og áróður skipta miklu máli.
Eftirlitið er í höndum lögreglu en einnig er um að ræða eftirlit með hraðamyndavélum.
Fræðslu verður beint að öllum vegfarendum og mun hún m.a. miða að því að samhæfa ólíka
hópa vegfarenda. Áhersla verður lögð á að áróður verði fræðandi og upplýsandi og leitast
við að nota upplýsingar og staðreyndir til að breyta viðhorfum ökumanna og annarra vegfarenda.
Eftirlit lögreglu
Um er að ræða sérstakt eftirlit með hraðakstri, akstri undir áhrifum áfengis og fíkniefna, bílbeltanotkun og notkun farsíma og annarra snjalltækja.
Sjálfvirkt eftirlit og úrvinnsla úr hraðamyndavélum
Hraðamyndavélum verður fjölgað. Auk staðbundins eftirlits verður tekið upp meðalhraðaeftirlit.
Eftirlitsbúnaður lögreglu
Fjármagn verður veitt til endurnýjunar á öndunarsýnamælitækjum lögreglu. Aðstöðu
fyrir og þekkingu á vottun á eftirlitsbúnaði lögreglu, þ.m.t. hraðamyndavélum, verður komið
upp hérlendis.
Meðalhraðaeftirlit
Tekið verður upp sjálfvirkt meðalhraðaeftirlit með tveimur hraðamyndavélum þar sem
meðalhraði er reiknaður á grundvelli aksturstíma og vegalengdar milli myndavélanna. Reynist meðalhraði viðkomandi ökumanns yfir leyfilegum mörkum fara myndirnar til lögreglu til
frekari úrvinnslu. Samkvæmt norskum rannsóknum lækkar hraði mun meira við
meðalhraðaeftirlit en þar sem sjálfvirka eftirlitið er á einstökum punktum.
Óvarðir vegfarendur
Sjónum verður sérstaklega beint að öryggi óvarinna vegfarenda á tímabilinu. Hér er átt
við gangandi vegfarendur, hjólreiðamenn og ökumenn mótorhjóla. Nú þegar er góð samvinna milli Vegagerðarinnar og samtaka bifhjólamanna sem m.a. hafa saman gefið út
handbók um bifhjól, vegbúnað og umferðaröryggi. Auknar fjárveitingar til hjólastíga sem
fækka hjólreiðamönnum á vegum og götum ættu að auka öryggi. Þar sem slíkir stígar eru
aðgreindir frá göngustígum ætti öryggi einnig að aukast þar sem líkur minnka á að hjólað sé á
gangandi vegfaranda. Full ástæða er þó til að vera á varðbergi þar til tekist hefur að byggja
upp samfellt kerfi stofnstíga fyrir hjólandi. Með tilkomu rafknúinna reiðhjóla er gangandi
vegfarendum hætta búin en umrædd farartæki má nota á gangstígum komist þau ekki
hraðar en 25 km/klst. Skráningu slysa sem verða á göngu- og hjólastígum er ábótavant og
leita þarf allra leiða til að bæta hana, svo greina megi hættulega staði og grípa til viðeigandi
ráðstafana í kjölfarið. Þá er skortur á gögnum um hversu margir hjóla og hve mikið. Þörf
er á góðu samráðu við sveitarfélög um aðgerðir sem varða öryggi óvarinna vegfarenda.
Fræðsla í leikskólum
Börnin fá sendar bækur heim til sín og einnig hefur fræðsluefni verið sent í leikskólana ásamt því að fulltrúar Samgöngustofu heimsækja leikskóla árlega. Standa þarf vörð
um kennslu og námsefni á þessu skólastigi.
Fræðsla í grunnskólum
Að tvennu þarf að huga: Að gott námsefni sé til reiðu og að það sé kennt. Unnið hefur
verið að gerð námsefnis undanfarin ár og verður því haldið áfram. Mikilvægt er að koma
því til leiðar að fræðslan verði hluti af skyldunámi í grunnskóla. Þangað til skiptir miklu
að sannfæra kennara og skólastjórnendur um mikilvægi hennar.
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Fræðsla í framhaldsskólum
Tengja þarf saman umferðarfræðslu í grunnskólum annars vegar og ökunám hins
vegar. Til eru mynddiskar með verkefnum sem fjalla um raunveruleg slys og hafa þeir
gefist vel við kennslu. Tryggja þarf að kennsla fari fram, annaðhvort með reglusetningu
eða með því að sannfæra kennara og skólastjórnendur um mikilvægi fræðslunnar.
Fræðsla til erlendra ökumanna
Erlendum ökumönnum hefur fjölgað gríðarlega. Margir þeirra koma úr allt annarri
umferðarmenningu. Tvennt þarf að hafa í huga: annars vegar þarf að gera ferðamönnum
grein fyrir sérstöðu vegakerfisins hérlendis, svo sem um akstur um fjallvegi og óbrúaðar
ár, og hins vegar að fræða innflytjendur um gildandi lög og reglur, þ.m.t. beltaskyldu.
Notkun öryggisbelta
Slysagögn frá árunum 2006–2015 og beltanotkun í dreifbýli, samkvæmt viðhorfskönnun
árið 2015, sýna að líkur á því að lenda í banaslysi í dreifbýli u.þ.b. fjórtánfaldast ef belti eru
ekki spennt. Það sýnir mikilvægi þess að venja fólk á þessa einföldu aðgerð.
Framleiðsla og birting fræðsluefnis
Huga þarf að fræðslu fyrir almenning. Annars vegar er um að ræða efni fyrir fjölmiðla
og hins vegar bæklinga. Þá þarf að sinna útbreiðslu, framleiðslu efnis fyrir nýja miðla og
um ný málefni sem varða umferðarmál. Sérstaklega þarf að virkja nýja miðla til að ná athygli ungs fólks.
Áróðursverkefni
Reka þarf markvissan áróður gegn hraðakstri, ölvunarakstri, akstri undir áhrifum fíkniefna og fyrir aukinni notkun öryggisbelta. Þá verða tekin fyrir málefni sem aðkallandi eru,
svo sem áhrif þreytu. Einnig þarf að sporna við notkun farsíma og annarra snjalltækja við
akstur og annarri óæskilegri hegðun. Samkvæmt umfangsmikilli rannsókn á áhrifum áróðursherferða í 15 Evrópulöndum bera þær greinilegan árangur. Má þar m.a. nefna 16%
minnkun á hraðakstri, 25% aukningu á notkun öryggisbelta og 9% fækkun umferðarslysa
(CAST, 2009).
Hraðakstur
Lögð verður áhersla á að menn aki eins og lög segja til um og í samræmi við aðstæður.
Áfram verður unnið að því að koma í veg fyrir hraðakstur í dreifbýli en einnig verður fylgst
sérstaklega með akstri þar sem viðbúið er að hjólandi og gangandi vegfarendur séu mikið á
ferli.
Ölvunarakstur og akstur undir áhrifum fíkniefna
Slysagögn frá árunum 2004–2013 og sérstakt ölvunareftirlit lögreglunnar árin 2007–2009
sýna að einstaklingar undir áhrifum vímugjafa eru 50 sinnum líklegri til að valda banaslysi
heldur en þeir sem eru allsgáðir. Með samstilltu átaki gegn akstri undir áhrifum er því hægt
að koma í veg fyrir mörg alvarleg slys.
Notkun farsíma og annarra snjalltækja
Notkun farsíma undir stýri hefur farið vaxandi undanfarin ár. Benda þarf á hættuna sem
því fylgir. Sértækt vandamál er annars konar notkun farsíma en hefðbundin símtöl, svo sem
SMS-sendingar, netnotkun o.s.frv. Allt sem veldur því að ökumaður líti af veginum getur
haft hörmulegar afleiðingar. Útbúa þarf áróðurs- og fræðsluefni.
Umferðaröryggisáætlanir sveitarfélaga
Árið 2010 voru gefnar út leiðbeiningar um gerð umferðaröryggisáætlana fyrir sveitarfélög. Haldið verður áfram að virkja stærstu sveitarfélögin til þess gera eigin umferðaröryggisáætlanir. Stefnt er að því að öll sveitarfélög með 1.000 íbúa eða fleiri taki þátt í
verkefninu fyrir árslok 2016.
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Vegakerfið
Megináhersla verður lögð á að vegir, og umhverfi þeirra, verði gerðir öruggari þannig að
mannleg mistök í umferðinni leiði síður til alvarlegra slysa. Jafnframt mun Vegagerðin beita
sér fyrir því að nýir hjólreiðastígar, sem fjármagnaðir eru að hluta til af samgönguáætlun,
sæti umferðaröryggisrýni en slík rýni er einn þáttur umferðaröryggisstjórnunar.
Umferðaröryggisstjórnun
Almennt verður mikil áhersla lögð á umferðaröryggisstjórnun en meginþættir hennar eru:
1. Umferðaröryggismat
Mikilvægt er að við undirbúning framkvæmda á vegum fari fram umferðaröryggismat en
markmiðið með slíku mati er að tryggja að umferðaröryggi mismunandi lausna sé metið og
borið saman áður en endanlegt val fer fram. Umferðaröryggismat er einn þáttur umferðaröryggisstjórnunar.
2. Umferðaröryggisrýni
Mikilvægt er að ný vegamannvirki sæti umferðaröryggisrýni á öllum hönnunarstigum,
enda mikilvægt öryggisstjórnunartæki. Markmið umferðaröryggisrýni er að ný umferðarmannvirki verði eins örugg og hagkvæmt er en í því felst m.a. að reynt er að:
• draga úr hættu á því að umferðarslys verði og lágmarka alvarleika þeirra slysa sem
verða
• meta umferðaröryggi með þarfir allra vegfarenda í huga
• tryggja að mannvirkið sé einfalt í notkun
• lágmarka þörf á endurbótum á fullgerðum mannvirkjum
• efla vitund allra þeirra sem koma að gerð og viðhaldi umferðarmannvirkja um
mikilvægi umferðaröryggis
3. Eyðing svartbletta
Vegagerðin mun halda áfram að greina hvar svokallaðir svartblettir (slæmir slysastaðir)
eru og athuga nánar þá þætti sem geta átt þátt í slysunum og lagfæra viðkomandi staði í
kjölfarið ef mögulegt er en að öðrum kosti reyna að vekja athygli á hættunni með bættum
merkingum. Bættar merkingar geta t.d. falist í uppsetningu viðvörunarljósa við einbreiðar
brýr og að setja beygjuörvar við krappar beygjur. Í ljósi þess að stór hluti banaslysa og
alvarlegra slysa á þjóðvegum í dreifbýli (57,4% á tímabilinu 2009–2013) varð við útafakstur
er sérstök ástæða til að huga að lagfæringum á umhverfi vega, t.d. með því að draga úr bratta
fláa, fylla í skurði og fjarlægja grjót með fram vegum. Slíkar aðgerðir geta minnkað alvarleika þeirra slysa sem verða við útafakstur. Ef ekki er unnt að lagfæra öryggissvæði vegar
þarf að huga að uppsetningu vegriða. Greining á svartblettum byggist á slysaskrá Samgöngustofu og verður skráin einnig notuð til að meta árangurinn þegar frá líður. Greining slysastaða og lagfæring þeirra er einn þáttur umferðaröryggisstjórnunar.
4. Umferðaröryggisúttekt
Vegagerðin mun halda áfram svonefndri umferðaröryggisúttekt sem felst í því að reglulega fer fram skoðun á vegakerfinu þar sem sjónum er beint að ýmsum öryggisþáttum á eða
við veg. Markmiðið er að finna þá staði þar sem hætta er á að slys geti orðið og gera áætlun
um lagfæringar í kjölfarið. Ljóst er að kostnaður við slíkar lagfæringar er mikill. Sem dæmi
þar um má nefna að niðurstöður umferðaröryggisúttektar á tæplega 50 km (47,7 km) löngum
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kafla Hringvegar milli Blönduóss og Varmahlíðar gefa til kynna að rúmlega 300 m.kr. þurfi
til nauðsynlegra lagfæringa.
Víða á vegakerfinu eru aðstæður þannig að ekki þarf að spyrja að leikslokum ef menn
lenda út af vegi. Á mörgum slíkum stöðum er ekki unnt að lagfæra öryggissvæði vegar og
verður því að setja upp vegrið. Sérstök áhersla verður lögð á lengingu vegriða við brýr.
Lagfæring á vegamótum
Þegar vegamót reynast vera svartblettur er byrjað á því að leita ódýrra leiða til að bæta
ástandið t.d. með því að bæta merkingar. Oft er þó nauðsynlegt að fara í dýrari aðgerðir sem
felast í endurbyggingu vegamótanna, t.d. með gerð hringtorgs. Nauðsynlegt er að tryggja
fjárveitingar til slíkra verkefna en kostnaður við þau er meiri en svo að hann rúmist innan
fjárveitinga til lagfæringa á slysastöðum. Á umferðarmiklum vegamótum á þjóðvegum í
þéttbýli þarf að halda áfram að tryggja beygjustrauma með sérstökum beygjuljósum sem
skila sér í auknu umferðaröryggi.
Aðgreining á akstursstefnum
Slys sem verða við það að bifreiðar úr gagnstæðum áttum lenda saman (12,6% á tímabilinu 2009–2013) eru næst algengust á eftir útafakstri. Flestir umferðarmiklir vegir í þéttbýli eru nú þegar með rými sem aðskilur akstursstefnur en frá árinu 2010 hefur verið lögð
sérstök áhersla á að setja upp vegrið á milli akstursstefna á slíkum vegum. Halda þarf áfram
á þeirri braut og huga að uppsetningu kantvegriða þar sem þörf er á. Samtímis þarf að vinna
að því að aðgreina akstursstefnur á umferðarmestu vegum í dreifbýli með vegriðum.
Hraðatakmarkandi aðgerðir þar sem þjóðvegur liggur um þéttbýli
Á allmörgum stöðum hefur verið gripið til aðgerða til að draga úr hraða þegar komið er
inn í þéttbýli. Þéttbýlishlið hafa m.a. verið sett upp á nokkrum stöðum við upphaf
þéttbýliskjarna við þjóðveg. Annars staðar hafa hraðaviðvörunarljós verið sett upp. Nauðsynlegt er að halda áfram að vinna að verkefnum á þessu sviði með áherslu á samræmi milli
staða.
Yfirborð vega og vegrifflur
Hugað verður að áferð malbiks í ljósi þess að oft myndast hálka á yfirborði í bleytu þótt
ekki sé um vetraraðstæður að ræða. Í auknum mæli verður komið fyrir vegrifflum á vegum
þar sem hætta er á slysum, bæði á miðdeili sem og við vegbrún, en hávaðinn sem myndast
þegar ekið er á þær varar ökumenn við aðsteðjandi hættu og getur einnig vakið þá sem dotta
undir stýri. Vegrifflur eru tiltölulega ódýr öryggisaðgerð en því miður er eingöngu hægt að
setja slíkar rifflur á vegi sem eru malbikaðir en ekki á þá vegi sem eingöngu eru með klæðingu.
Hvíldarsvæði við þjóðvegi
Haldið verður áfram að búa til hvíldarsvæði við þjóðvegi í þeim tilgangi að gera
atvinnubílstjórum kleift að fara út fyrir veg og stöðva bifreið sína til að hvílast án þess að
hætta hljótist af. Greina þarf hvar slíkir staðir þurfa að vera í samræmi við reglugerð um
aksturs- og hvíldartíma ökumanna.
Útsýnis- og myndatökustaðir – upphaf gönguleiða
Erlendir ferðamenn stöðva gjarnan við vegkant til að njóta útsýnis og taka myndir af því
sem fyrir augu ber á ferðum þeirra um landið. Norðurljósaskoðun veldur einnig vaxandi
hættu þar sem ferðamenn eru við og á vegum við ljósmyndun. Til þess að draga úr þessari
hættu er nauðsynlegt að kortleggja þá staði þar sem vinsælast er að stöðva í þessum tilgangi
og gera í framhaldi áætlun um viðbrögð.
Með vaxandi merkingum gönguleiða er æskilegt að kortleggja upphaf slíkra leiða við
þjóðvegi til að draga úr hættu vegna bíla sem lagt er í vegkanta eða utan vegar.

61
Öryggi við vegaframkvæmdir
Lögð verður mikil áhersla á að framfylgja reglum sem tóku gildi árið 2009 um frágang
og merkingar á vinnusvæðum. Mikilvægt er að taka saman upplýsingar um slys sem tengjast
vegaframkvæmdum og greina þau nánar í þeim tilgangi að vinna að úrbótum. Í Svíþjóð var
nýlega unnið að rannsóknarverkefni á þessu sviði16 og þá kom í ljós að 70% slysanna sem
unnið var með voru upphaflega ekki skráð sem slys við vegaframkvæmdir heldur fundust
þau með sérstakri textaleit.
Vetrarþjónusta og miðlun upplýsinga
Töluverður hluti slysa á þjóðvegum í dreifbýli verður við aðstæður þar sem ísing eða
hálka er á vegi. Auka þarf vetrarþjónustu á vegakerfinu eins og kostur er, einkum hálkuvarnir. Í ljósi mikillar fjölgunar ferðamanna hingað til lands allt árið þarf að huga sérstaklega
að vetrarþjónustu á leiðum að fjölsóttum ferðamannastöðum.
Tryggja þarf GSM-samband á stofnvegum og helstu ferðamannaleiðum til miðlun upplýsinga um hættur, veður og færð. Ef slys ber að höndum getur skipt sköpum að ná sambandi
við viðbragðsaðila sem allra fyrst.
Ökutækið
Aðgerðir tengdar ökutækjum verða tvenns konar. Annars vegar verður fylgst með þróun
á nýjum búnaði í ökutækjum, svokallaðri umferðarsnjalltækni (e. Intelligent Transportation
System, ITS) og verður skoðað m.a. hvernig stjórnvöld innleitt reglur um slíkan búnað til að
auka öryggi vegfarenda. Hins vegar aðgerðir sem miða að því að öryggisbúnaður ökutækja,
m.a. hemlar og hjólbarðar, sé í lagi. Umferðareftirlit er nú hjá lögreglu.
Snjalltækni
Fylgst verður náið með þessari tækni og hún tekin í gagnið eftir því sem við á. Snjalltæknin býður upp á margvíslegar leiðir til að koma í veg fyrir slys), draga úr meiðslum ef
slys verða og flýtir fyrir komu viðbragðsaðila á slysstað. Þessi tækni felur m.a. í sér samskipti milli bíls og vegar, samskipti við aðra bíla og milli bíls og ökumanns en sem dæmi
má nefna alkóhóllásar, aðlagandi framljós, aðlagandi hraðastillir, sjálfvirkar neyðarbremsur,
þreytuviðvörun, sjálfvirkur neyðarsími, rafræn stöðugleikastýring og fleira. Margt af þessu
er innbyggt í ökutæki og verður ekki bætt við eftir á. Hlutverk stjórnvalda og viðeigandi
stofnana er fræðsla um þennan öryggisbúnað – og einnig, eftir því sem við á, að greiða fyrir
innflutningi á ökutækjum sem búin eru þessari tækni.
Búnaður ökutækja
Vitund almennings um öryggisbúnað ökutækja verður aukin með fræðslu og upplýsingagjöf. Leitast verði við að lækka kostnað almennings við nauðsynlegan öryggisbúnað
ökutækja, svo sem hjólbarða og hemlavarahluti, og bæta þannig eðlilegt viðhald.
Stefnumótun, rannsóknir og löggjöf
Stefnumótun og löggjöf miða að því að þróa lagaumhverfið því að mikilvægt er að lög og
reglur um umferðaröryggi séu í samræmi við stefnu stjórnvalda. Rannsóknir fela í sér öflun
tölfræðigagna og annarra upplýsinga sem nýtast við greiningu á núverandi ástandi og mat á
áhrifum breytinga.
Samræming og samstarf
Halda þarf áfram góðu samstarfi milli samgönguyfirvalda og annarra aðila, svo sem
opinberra stofnana, sveitarfélaga og hagsmunaaðila á sviði samgöngumála. Stuðla þarf að
samræmingu við hönnun umferðarmannvirkja hjá sveitarfélögum, samræmdum hámarkshraða, samræmingu á hönnun og gerð gangbrauta, merkinga o.fl. atriða. Mikilvægt er að góð
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samvinna sé á milli allra þeirra aðila sem að umferðaröryggismálum koma svo að aðgerðir
séu samræmdar og framkvæmdar eins og best verður á kosið.
Akstursbann
Árið 2007 var komið á akstursbanni hjá ungu fólki með bráðabirgðaskírteini ef það
brýtur af sér í umferðinni. Bannið felur í sér sérstakt skyldunámskeið og endurtaka þarf
ökupróf með tilheyrandi fjárútlátum. Gögn sýna að brotum hefur fækkað töluvert hjá þeim
sem reglurnar hafa áhrif á og því fylgir að sjálfsögðu fækkun slysa á meðal ungra ökumanna.
Stefnt er að því að taka upp sambærilegt kerfi sem nær til allra ökumanna – ekki aðeins
handhafa bráðabirgðaskírteina.
Ýmis viðurlög við brotum
Vert er að skoða ýmis viðurlög við umferðarlagabrotum, þar á meðal hækkun á sektum
og beitingu alkóhóllása. Tryggja þarf að lög og reglur endurspegli markmið stjórnvalda og
að breytingar á þeim verði til þess að auka öryggi í umferðinni.
Könnun á aksturshegðun
Könnun á aksturshegðun hefur verið gerð árlega síðan 2005. Mikilvægt er að því starfi
verði fram haldið til þess að greina megi þróun á viðhorfum og hegðun ökumanna og
bregðast við breyttri umferðarmenningu með nýjum áherslum.
Umferðarkannanir
Ásamt símakönnunum um aksturshegðun er mikilvægt að fylgst sé með umferðinni og
gerðar talningakannanir. Þær gefa t.d. mun betri mynd af beltanotkun og farsímanotkun en
símakannanir. Sérstaklega mikilvægt er að framkvæma slíkar kannanir til þess að geta tekið
út svokallaða hegðunarmælikvarða.
Endurbætt slysatölfræði
Umferðarslysaskrá Samgöngustofu er ýmsum takmörkunum háð. Slys og óhöpp eru
vanskráð og skila sér ekki í slysaskrána vegna þess að ekki eru gerðar lögregluskýrslur í
öllum tilvikum. Þá er skráning á alvarleika meiðsla miðuð við skýrslur lögreglu á vettvangi
en ekki heilbrigðisstarfsmanna. Leitað verður leiða til þess að koma mati heilbrigðisstarfsmanna á alvarleika meiðsla inn í slysaskrána. Fylgst verði grannt með þróun mála á
þessu sviði í nágrannalöndunum, þ.e. samræmingu á meiðslaskráningu (MAIS3+), tengsl
lögregluskýrslna og gagna frá sjúkrahúsum og heilsugæslustöðvum.
Takmarkaðar upplýsingar eru um slys á óvörðum vegfarendum þar sem lögregluskýrslur
eru ekki alltaf gerðar eftir árekstra og óhöpp ef vélknúin ökutæki koma ekki við sögu.
Mikilvægt er að samgönguyfirvöld greini orsakir slysa á óvörðum vegfarendum og grípi til
ráðstafana til að auka öryggi þeirra.
1.3.5 Rannsóknarnefnd samgönguslysa
Rannsóknarnefnd samgönguslysa er sjálfstæð stofnun sem heyrir undir innanríkisráðherra og er þýðingarmikill hlekkur í öryggismálum. Nefndinni eru ekki sett markmið í
samgönguáætlun. Meðal rannsóknarefna eru flugslys, alvarleg flugatvik og flugumferðaratvik, sjóslys, köfunarslys og önnur atvik á vötnum, auk leitar- og björgunaraðgerða þegar
við á. Þá rannsakar nefndin banaslys og alvarleg umferðarslys.
Markmið rannsóknarnefndarinnar er að finna og skilgreina veikleika og galla sem skaðað
geta öryggi, svo og að finna orsakaþætti, líklegar orsakir, og einnig meðvirkandi ástæður
sem leiddu til þess að slys eða atvik varð. Skýrslur nefndarinnar eru ávallt teknar til formlegrar meðferðar í viðkomandi stofnunum, þar sem veitt er umsögn um skýrslur í vinnslu og
síðan er unnið að úrlausn tillagna nefndarinnar í öryggisátt.
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1.3.6 Notkun upplýsingatækni fyrir öryggi
Tryggja þarf farnetssamband á vegum og þá fyrst við vegi í grunnneti og helstu leiðir
ferðamanna. Ef slys ber að höndum getur skipt sköpum að ná sambandi við viðbragðsaðila
sem allra fyrst. Nýta þarf upplýsingatæknina eins og framast er kostur við miðla upplýsingum til vegfarenda um veður, færð og ástand á vegum.
Áhersla
Upplýsingar um farnetsdekkun í vegakerfinu verði aðgengilegar á vef Vegagerðar, og annarra aðila eftir atvikum.
Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Póst- og fjarskiptastofnun, Vegagerðin
1.4 Markmið um umhverfislega sjálfbærar samgöngur
Markmið um sjálfbærar og vistvænar samgöngur eru áfram ítarleg og miða að því að
draga úr hnattrænum, svæðisbundnum og staðbundnum umhverfisáhrifum samgangna. Undir þessi markmið falla því bæði áherslur varðandi umhverfisáhrif framkvæmda og notkun
samgöngukerfisins svo sem losun gróðurhúsalofttegunda, loftgæði og hljóðvist.17 Varðandi
einstakar framkvæmdir eru umhverfisáhrif metin hverju sinni.
Ekki síður mikilvægir umhverfisþættir samgangna snúa að hnattrænum áhrifum. Í
samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar segir: „Nýta ber vistvæna orkugjafa enn frekar við
samgöngur. Hvatt verði til þess að dregið verði úr notkun jarðefnaeldsneytis. Brýnt er að
dregið verði úr nettólosun gróðurhúsalofttegunda.“
Margar leiðir eru færar til að ná þeim markmiðum sem sett hafa verið í samræmi við
alþjóðlegar skuldbindingar og stefnu stjórnvalda. Til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda frá samgöngum eru fjórar meginleiðir:
a) Tæknilegar lausnir – orkuskipti, orkusparnaður og bætt orkunýtni.
b) Draga úr ferðaþörf – fækkun ferða einstaklinga t.d. með rafrænni þjónustu.
c) Samgönguskipulag, þ.e. að fjölbreyttir samgöngukostir séu í skipulagi
d) Breyttar ferðavenjur – val á ferðamáta, tímasetning ferða og lengd þeirra
Tækniþróun í bílaframleiðslu er hröð og keppast framleiðendur um að kynna sparneytnari bíla, betri orkunýtni og fjölbreyttari orkugjafa þ.m.t. rafmagnsbíla sem eru um
margt kjörnir fyrir íslenskar aðstæður.
Orkuskipti í samgöngum byggja á rannsóknum og þróun sem er háð fjármagni hverju
sinni. Nauðsynlegt er að tryggja fjármögnun slíkra verkefna í upphafi þannig að þau skili
þjóðhagslegum ábata síðar meir. Tryggja verður fjármagn til rannnsókna á umhverfisvænum
orkugjöfum, orkusparnaði og aðgerðum til að draga úr mengun.
Ferðaþörf verður að uppfylla með fjölbreyttari hætti en hingað til hefur verið gert hér á
landi með fyrst og fremst með einkabílum, þ.m.t. betri almenningssamgöngum, hjólreiðum
eða göngu ekki síst í þéttbýli. Eins verður að vinna markvisst að því að draga úr ferðaþörf,
án þess þó að það komi niður á möguleikum fólks til að ferðast, m.a. með auknum rafrænum
samskiptum, rafrænni stjórnsýslu og viðskiptum.
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Í samræmi við framangreint er í tillögu að samgönguáætlun bæði lögð áhersla á tæknilegar lausnir og breyttar ferðavenjur.
Breytingar á skatta- og gjaldakerfi hafa reynst öflugur hvati til að fjölga vistvænum
bílum, sérstaklega rafmagnsbílum. Sömuleiðis fjölgar þeim sem nota virka ferðamáta, þ.e.
ferðast með strætó, hjóla eða ganga, sérstaklega í þéttbýli. Þar skipta máli niðurfelling á
opinberum gjöldum á hjól, fjárfestinga í innviðum fyrir gangandi og hjólandi og framlag
ríkisins til almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu.
Áherslur
a.

Dregið verði úr losun gróðurhúsalofttegunda í samræmi við aðgerðaáætlun
stjórnvalda í loftslagsmálum.
b. Áhersla verði lögð á fræðslu, hagræna hvata og skipulagsaðgerðir sem stuðli
að breyttum ferðavenjum til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.
c. Kortlagðir verði helstu veikleikar í samgöngukerfinu á grundvelli vaxandi
gróðurhúsaáhrifa með tilliti til hlýnandi veðurfars, hopunar jökla og hækkandi sjávarborðs.
d. Skipulag og forgangsröðun samgangna í þéttbýli taki mið af umhverfis- og
lýðheilsubætandi aðgerðum.
e. Skilgreiningu á grunnneti hjólreiðastíga innan helstu þéttbýliskjarna verði
lokið og fjármagni til göngu- og hjólreiðastíga verði forgangsraðað til helstu
stofnstíga.
f. Stuðningi við uppbyggingu almenningssamgöngukerfis á landsvísu verði
haldið áfram. Unnið verði að forgangi almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu með uppbyggingu sérreina, forgangi á umferðarljósum og
öðrum aðgerðum.
g. Tengingar og flæði bifreiða milli umferðarljósa á álagstímum verði bætt til
þess að draga úr mengun á fjölförnum leiðum.
h. Stuðlað verði að nýtingu umhverfislega skilvirkra orkugjafa (kr./tonn CO2
ígildi).
i. Opinberar stofnanir verði hvattar til að innleiða vistvæna samgöngustefnu
sem stuðli að orkusparnaði og orkuskiptum og verði öðrum til fyrirmyndar.
Stjórnvöld vinni með hagrænum hvötum að því að styðja markvissa samgöngustefnu fyrir vinnustaði.
j. Stefnt er að innleiðingu verklags sem miðar að grænu aðflugi og brottflugi á
Keflavíkurflugvelli og vottun á umhverfistjórnunarkerfi millilandaflugvalla.
k. Auknar verði rannsóknir á umhverfisvænum orkugjöfum, orkusparnaði og
aðgerðum til að draga úr mengun.
l. Dregið verði úr útblæstri skipa í höfnum landsins með uppbyggingu fyrir
landtengingu við rafmagn og endurskoðun gjaldskrár.
m. Fræðsla um vistakstur verði aukin, m.a. til að draga úr mengun og hávaða
frá bílaumferð.
Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Vegagerðin, Samgöngustofa, Isavia sveitarfélög, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, fjármála- og efnahagsráðuneyti, umhverfis- og auðlindaráðuneyti
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1.4.1 Umhverfisáhrif samgangna
Sjálfbær þróun hefur verið skilgreind sem „þróun sem fullnægir þörfum samtíðarinnar
án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að fullnægja sínum þörfum samfélagslega, efnahags- og umhverfislega. 18 Í lögum um samgönguáætlun, nr. 33/2008, segir að við
gerð hennar skuli m.a. byggja á því meginmarkmiði að samgöngur séu umhverfislega sjálfbærar. Önnur tiltekin meginmarkmið laganna kveða á um þætti sem varða samfélags- og
efnahagsstoðir sjálfbærrar þróunar.
Samgöngur hafa áhrif á umhverfi og heilsu fólks. Umhverfisáhrif frá samgöngum geta
verið staðbundin, svæðisbundin eða hnattræn eftir því hvar áhrifanna gætir miðað við upptök
þeirra og hafa áhrif á bæði náttúrulegt og manngert umhverfi. Þau eru margs konar, m.a.
loftslagsáhrif, loftmengun, áhrif á heilsu, hljóðmengun og hljóðvist, sjónræn áhrif o.s.frv.
Stjórnvöld hafa undirgengist alþjóðlegar skuldbindingar um hnattræn áhrif en reglugerðir
móta ramma um stað- og svæðisbundin áhrif, svo sem loft-, svifryks- og hávaðamengun.
Hægt er að draga úr þessum áhrifum með vegstyttingum, orkuskiptum yfir í umhverfisvænni
orkugjafa eða orkusparandi aðgerðum og stuðningi við breyttar ferðavenjur.
Loftslagsmál tengjast flestum atvinnugreinum og samfélaginu í heild. Af þeim sökum
er nauðsynlegt að samþætta markmið, stefnumörkun og aðgerðir á sem flestum sviðum.
1.4.2 Hnattræn umhverfisáhrif og loftslagsmál
Ísland hefur undirgengist alþjóðlegar skuldbindingar í loftslagsmálum, þar á meðal að
draga verulega úr losun gróðurhúsalofttegunda frá samgöngum m.a. með því að hækka
hlutfall endurnýjanlegs eldsneytis, fjölga sparneytnum farartækjum og þeim sem nýta aðra
orkugjafa en jarðefnaeldsneyti. Almennt reikna flest ríki með því að erfiðara sé að draga úr
losun frá samgöngum en á mörgum öðrum sviðum. Í þeim efnum standa Íslendingar aftur á
móti vel að vígi, orkuframleiðsla er að langmestu leyti með endurnýjanlegum orkugjöfum
bæði til rafvæðingar og húshitunar. Hérlendis er hlutfallslega einn stærsti floti einkabíla í
heimi, mikil fjölgun bílaleigubíla og hópferðabíla vegna vaxandi ferðaþjónustu og mikil
aukning í flugumferð. Það er helst í siglingum sem tekist hefur vel til með betri nýtingu
fiskiskipaflotans og ýmsum orkusparandi tækninýjungum.
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Olíunotkun, þúsund tonn

Olíunotkun frá samgöngum 1982–2015
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Mynd 12. Aðeins fiskiskipaflotinn hefur dregið úr notkun jarðefnaeldsneytis frá viðmiðunarárinu 1990. Losun gróðurhúsalofttegunda frá bílum og flugvélum eykst samhliða vaxandi
eldsneytisnotkun. (Orkustofnun febrúar 2016.)
Íslensk stjórnvöld taka virkan þátt í hnattrænu átaki í loftslagsmálum, m.a. með undirritun Kýótóbókunarinnar og þátttöku í samningum um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda. Ísland er einnig þátttakandi í átaki með ríkjum Evrópusambandsins um 20% samdrátt til 2020 og hefur sett fram aðgerðaáætlun í loftslagsmálum á ábyrgð umhverfisráðuneytis.
Í aðgerðaáætluninni eru lagðar til tíu stafsettar lykilaðgerðir til að draga úr nettólosun
gróðurhúsalofttegunda sem miða að því að Ísland geti staðið við líklegar alþjóðlegar skuldbindingar sínar til ársins 2020. Með loftslagsvænni bílum, lykilaðgerðum stjórnvalda og
öðrum ráðstöfunum er talið mögulegt að losun vegna samgangna verði undir 750 Gg (gígagrömm) árið 2020 eða 23% minni en 2008.
Í aðgerðaáætluninni eru sjö lykilaðgerðir sem varða samgöngur:
B. Kolefnisgjald.
Árið 2009 var kolefnisgjald lagt á fljótandi jarðefnaeldsneyti sem liður í áætlun stjórnvalda um að samræma skattlagningu ökutækja og eldsneytis með það að markmiði að hvetja
til notkunar vistvænna ökutækja, orkusparnaðar, minni losunar gróðurhúsalofttegunda og
aukinnar notkunar á innlendum orkugjöfum. Ábyrgðaraðili er fjármála- og efnahagsráðuneyti.
C. Breytt kerfi skatta og gjalda á bíla og eldsneyti.
Með réttri skattlagningu má hvetja til notkunar vistvænna ökutækja, orkusparnaðar,
aukinnar notkunar innlendra orkugjafa og þar með minni losunar gróðurhúsalofttegunda.
Árið 2012 voru felld niður opinber gjöld af vistvænum bílum sem nýta eða geta nýtt aðra
orkugjafa en jarðefnaeldsneyti. Ívilnanir opinberra gjalda eru á ábyrgð fjármála- og efnahagsráðuneytis.
D. Notkun ríkis og sveitarfélaga á sparneytnum og vistvænum ökutækjum.
Opinberir aðilar, ríki og sveitarfélög, þurfa að ganga á undan með góðu fordæmi en til
þess þarf hvetjandi umhverfi með reglum og markmiðum um að kaupa loftslagsvæna og
sparneytna bíla. Fjármála- og efnahagsráðuneytið, umhverfis- og auðlindaráðuneytið og
sveitarfélög eru ábyrgðaraðilar.
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E. Efling göngu, hjólreiða og almenningssamgangna.
Sveitarfélög og innanríkisráðuneytið bera höfuðábyrgð á aðgerðum sem miða að eflingu
virkra ferðamáta. Áhersla samgönguáætlunar um stuðning við almenningssamgöngur og
uppbyggingu hjóla- og göngustíga er í samræmi við þessa aðgerð.
F. Orkuskipti í skipum.
Markvisst skal unnið að orkuskiptum og stuðningi við nýjungar til bættrar orkunýtni,
þ.m.t. tilraunir með rafvæðingu og notkun umhverfisvænna og endurnýjanlegra orkugjafa,
svo sem lífdísil. Þá þarf að styrkja raftengingar í höfnum og á flugvöllum þannig að skip og
flugvélar nýti sé rafmagn í stað ljósavéla. Áherslur í tillögu að samgönguáætlun styðja við
þessa aðgerð með stuðningi samgöngustofnana við rannsóknir og nýsköpun í loftslagsvænni
tækni.
G. Sjávarborðsrannsóknir.
Uppsetning, rekstur, viðhald og úrvinnsla nets af sjávarhæðarmælum til að fylgjast
með sjávarstöðubreytingum. Slíkar mælingar eru nauðsynlegar til að afla gagna m.a. um
sjávarstöðubreytingar vegna hnattrænnar hlýnunar. Sjávarhæðarmælingar hér við land eru
í miklum ólestri. Fáir mælar eru reknir á kostnað hafna. Vegna lítillar umhirðu og skorts
á kvörðunum nýtast fæstir mælanna við mat á breytingum á afstöðu lands og sjávar. Því
er mikilvægt að ríkið komi sterkar að þessum málaflokki.
J. Efldar rannsóknir og nýsköpun í loftslagsmálum.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (ANR) ber ábyrgð á þessum lið í aðgerðaáætlun.
Í aðgerðaáætluninni er að finna lista yfir ýmsar aðgerðir sem stjórnvöld geta gripið til og
verkefnisstjórn telur áhugaverðar. Þar eru eftirtaldar aðgerðir sem tengjast samgöngum beint
og samgönguyfirvöld þurfa að fylgja eftir á áætlunartímabilinu. Ábyrgðaraðili er tilgreindur
innan sviga:
o Rannsóknir og þróun á lífrænu eldsneyti (innanríkisráðuneytið (IRR) og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (ANR)).
o Rannsóknir á afgashreinsun frá aðalvélum skipa (IRR).
o Upplýsinga- og fræðsluátak fyrir almenning um kaup á sparneytnari bílum (IRR og
ANR).
o Samgöngustefna opinberra aðila (IRR og umhverfis- og auðlindaráðuneytið).
o Endurskoðun á sköttum og gjöldum á almenningssamgöngur (fjármála- og efnahagsráðuneytið).
o Aukinn hlutur vistvænna samgöngumáta í samgönguáætlun (IRR).
o Gerð og tenging hjólastíga, einkum á höfuðborgarsvæðinu (IRR og sveitarfélög).
Sjá kafla samgönguáætlunar þar um.
o Almenn hvatning til að efla hjólreiðar og göngu (félagasamtök, sveitarfélög og
IRR).
o Orkuskiptaáætlun (ANR, IRR og forsætisráðuneytið).
o Rafmagn til skipa í höfnum (IRR, ANR, sveitarfélög).
o Stuðningur við þróun loftslagsvænnar tækni í samgöngum (rannsókna- og tækniþróunarsjóðir).
Í samgönguáætlun taka áherslur í loftslagsmálum mið af skuldbindingum Íslands.
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Áhersla
Unnið verði samkvæmt markmiðum aðgerðaáætlunar íslenskra stjórnvalda í
loftslagsmálum um samgöngur þannig að árið 2020 verði losun gróðurhúsalofttegunda frá samgöngum undir 750 þúsund tonnum og hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa í samgöngum verði 10%.
Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Isavia, Samgöngustofa og Vegagerðin, forsætisráðuneyti, atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneyti, umhverfis- og auðlindaráðuneyti
Til að tryggja staðbundin loftgæði í þéttbýli hafa víða erlendis verið skilgreind umhverfissvæði þar sem umferð ökutækja sem ekki uppfylla tiltekna mengunarstaðla er
bönnuð.
Til að draga úr svifryki frá framkvæmdum, svo sem bygginga-, gatna-, hafna- og vegaframkvæmdum, verði kannaðir möguleikar þess að í reglugerð nr. 671/2008 um hleðslu,
frágang og merkingu farms verði sett skilyrði um mótvægisaðgerðir vegna svifryks frá
vörubílum, ásamt því sem metinn verði kostnaður og ávinningur af mögulegum aðgerðum,
svo sem kröfum um dekkjaþvottabúnað við stórar framkvæmdir í eða við þéttbýli, auknum
gatnaþvotti við smærri framkvæmdir og handvirkum þvotti grófra dekkja á vinnuvélum áður
en þær aka út á gatnakerfi í þéttbýli. Þá verði kannaðir kostir við áfangaskiptingu vegna
stærri efnistöku framkvæmda þar sem gengið yrði frá hverjum áfanga jafnóðum með uppgræðslu.
1.4.3 Orkusparnaður og orkuskipti
Í apríl 2013 voru á Alþingi samþykkt lög nr. 40/2013, um endurnýjanlegt eldsneyti í
samgöngum á landi. Lögin eru hluti af innleiðingu Evrópulöggjafar, tilskipun 2009/28/EB,
um aukinn hlut endurnýjanlegra orkugjafa í raforku, hita og samgöngum, til að draga úr
losun gróðurhúsalofttegunda. Samkvæmt henni skal hlutur endurnýjanlegra orkugjafa í
samgöngum verða eigi minni en 10% árið 2020. Með lögunum er lögð sú skylda á söluaðila
eldsneytis hér á landi að minnst 5% af rúmmáli sölu frá árinu 2015 sé t.d. metan, lífdísil eða
jarðefnaeldsneyti með íblöndun, t.d. lífdísil, etanól eða metanól. Langmestur hluti lífeldsneytis er nú fluttur inn. Hlutfall endurnýjanlegrar orku í samgöngum á Íslandi var 5,8 % árið
2015, en að teknu tilliti til tvítalningar endurnýjanlegs eldsneytis úr úrgangi er hlutfallið
6,7%.
Markmiðinu um 10% hlutfall endurnýjanlegrar orku í samgöngum má einnig ná með því
að auka hlutfall rafbíla eða bíla sem ganga fyrir öðrum endurnýjanlegum orkugjöfum. Til að
svo verði er nauðsynlegt að áfram verðir til staðar efnahagslegir hvatar og ívilnanir.
Í tillögu að þessari samgönguáætlun er áfram lögð áhersla á að til staðar séu hagrænir
hvatar til að stuðla að vistvænni endurnýjun samgöngutækja, stuðlað verði að nýtingu
umhverfislega skilvirkra orkugjafa, þ.e. orkugjafa sem skila mestum samdrætti í losun CO2,
og áhersla á notkun innlendra orkugjafa til að draga úr losun vegna flutninga á eldsneyti.
Til að draga úr orkunotkun í samgöngum og efla hlut innlendra orkugjafa er mikilvægt
að opinberir aðilar sýni gott fordæmi og að sett verði skilyrði um notkun umhverfisvænna
samgöngutækja við samninga um sérleyfi, einkaleyfi til aksturs eða önnur kaup ríkisins á
akstursþjónustu. Samgöngustofnanir ríkisins verði öðrum stofnunum til fyrirmyndar við
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endurnýjun samgöngutækja. Hagkvæmnisjónarmiða verði gætt við innleiðingu framangreindra skilyrða í samningum um kaup á akstursþjónustu.
Tillaga þessi að samgönguáætlun gerir ráð fyrir að samgöngustofnanir muni áfram taka
þátt í rannsóknum og styrki þær. Stuðningurinn lúti m.a. að rannsóknum sem miða að
sjálfbærni í framleiðslu á vistvænum orkugjöfum og aukinni hagkvæmni samgöngukerfisins.
Áherslur
a. Markvissar aðgerðir miði að minni notkun jarðefnaeldsneytis og að samgöngutæki nýti orku sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum, auk orkusparandi aðgerða fyrir eldri farartæki.
b. Efldar verða rannsóknir sem miða að sjálfbærni í framleiðslu á vistvænum
orkugjöfum og aukinni hagkvæmni samgöngukerfisins, m.a. með stuðningi við
þróun og uppbyggingu innviða og þróun og framleiðslu á innlendu vistvænu
eldsneyti og umhverfislega skilvirkra orkugjafa.
c. Sérleyfi og einkaleyfi til aksturs verði háð skilyrðum um umhverfisvæn samgöngutæki svo að akstur í atvinnuskyni, sem krefst leyfa, verði í auknum mæli
visthæfur. Jafnframt verði gerðar kröfur um að kaup ríkisins á akstursþjónustu
séu háð skilyrðum um visthæf ökutæki.
d. Samgöngustofnanir ríkisins taki upp vistvæna samgöngustefnu sem stuðli að
orkusparnaði og orkuskiptum og verði öðrum stofnunum til fyrirmyndar. Stofnunum ríkisins verði sett ákveðin skilyrði um að þær leitist við að nota ökutæki
sem eru sparneytin og hafa lágt CO2-gildi í útblæstri.
e. Stjórnvöld vinni með fyrirtækjum og stofnunum að því að móta og útfæra
markvissa samgöngustefnu fyrir vinnustaði.
Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, fjármála- og efnahagsráðuneyti, Samgöngustofa og Vegagerðin
Flug
Samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins frá 2008 (2008/101/EB) sem hefur verið innleidd á
grundvelli EES-samningsins er losun gróðurhúsalofttegunda frá flugstarfsemi undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir. Stefnt er að 5% samdrætti í losun koldíoxíðs (CO2) á
tímabilinu 2013–2020. Markmiðið tekur jafnt til innanlandsflugs sem og millilandaflugs
milli aðildarríkjanna. Gildistöku fyrir millilandaflug til annarra ríkja var frestað.
Alþjóðaflugvellir (Keflavík, Reykjavík, Akureyri og Egilsstaðir) eru háðir starfsleyfi frá
viðkomandi heilbrigðisnefnd samkvæmt lögum nr. 7/1998 þar sem kveðið er á um skyldu
flugvalla til að vakta umhverfisáhrif starfseminnar og bregðast við með aðgerðum til að
draga úr mengun gerist þess þörf. Þau umhverfisáhrif sem helst er litið til eru hávaði, loftmengun (t.d. svifryk og NOx), áhrif á grunnvatn (t.d. vegna afísingarefna), meðferð spilliefna, úrgangsmál, fráveita og hollustuhættir í flugstöðvum.
Þegar er farið að huga að umhverfisáhrifum frá millilandaflugvöllum og stefnt er að því
að umhverfisstjórnunarkerfi þeirra uppfylli kröfur sem gerðar eru til kerfa sem hljóta viðeigandi vottun.
Bætt flugleiðsaga er talin geta minnkað eldsneytiseyðslu um allt að 12%. Íslendingar eru
þátttakendur í innleiðingu samevrópska loftrýmisins (e. Single European Sky) en þar er að
finna markmið um afkastagetu leiðsögukerfisins sem stuðla beint að minni eldsneytiseyðslu.
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Tækniframfarir eru miklar á þessu sviði. Ávallt þarf að hafa í huga að hægt sé að beita
verklagi sem minnkar umhverfisáhrif flugsins sem mest og gildir það ekki síst um aðflug og
brottflug frá flugvöllum. Svokallað „grænt aðflug“ tíðkast víða, t.d. í Keflavík. „Grænt
brottflug“ er ekki síður mikilvægt en það er mun flóknara í framkvæmd því að það kallar á
flugferla sem hæfa afkastagetu viðkomandi flugvélar.
Siglingar
Siglingar eru háðar alþjóðlegu samkeppnisumhverfi og umhverfiskröfur til skipa í íslenskri lögsögu taka mið af því sem er að gerast í nágrannalöndunum. Taka ber upp alþjóðlegar reglur til að lágmarka áhrif siglinga á umhverfið og innleiða stefnumarkandi ákvarðanir um beitingu þvingunarúrræða þar sem það á við. Þar má nefna takmarkanir á siglingum
um vistfræðilega mikilvæg hafsvæði og strangar reglur um förgun úreltra skipa og skipsflaka.
Samgöngustofa og Vegagerðin framfylgja rannsókna- og þróunaráætlun í samræmi við
markmið samgönguáætlunar.
Áherslur áætlunarinnar eru á:
 orkuskipti og orkusparnað í skipum,
 umhverfisvæna og endurnýjanlega orkugjafa, og minni losun gróðurhúsalofttegunda
frá skipum,
 siglingu stórra skipa á norðausturleiðinni og í íslenskri lögsögu,
 rek stórra skipa, hafís og mengandi efni,
 öldufarsrannsóknir og gerð öldukorta,
 birting rauntímaupplýsinga um öldur, sjólag og ölduspár,
 loftgæði og loftræstikerfi skipa,
 afgashreinsun frá aðalvélum skipa og orkuvera,
 verkefni um veiðar og orkugreiningu skipa.
Fyrir þjóð sem byggir eyju skiptir miklu máli að fiskveiðar og siglingar séu vistvænar.
Því þarf að auka rannsóknir sem stuðla að orkusparnaði í skipum og umhverfisvænum og
endurnýjanlegum orkugjöfum um borð í fiskiskipum, svo sem rafmagni, metanóli og lífdísil.
Ef ná á góðum árangri í framleiðslu á endurnýjanlegum orkugjöfum þarf að leggja áherslu á
orkugjafa sem hafa hátt orkugildi, eru umhverfisvænir, samkeppnishæfir í verði og nýtanlegir með sem minnstum breytingum á núverandi vélum og búnaði.
Lífdísill, metan og metanól, rafmagn, vind- og straumorka, bæði fallvatna og sjávar, eru
dæmi um endurnýjanlega og umhverfisvæna orkugjafa. Unnið er að rannsóknum á möguleikum þess að framleiða lífdísil á Íslandi í fullnægjandi magni fyrir fiskiskipaflotann.
Framleiðsla á lífdísil úr fræjum repju er jafnframt góður kostur fyrir vaxtarmöguleika í landbúnaði. Þá er ræktun á repju tvöföld kolefnisjöfnun sem þýðir að jurtin tekur til sín tvöfalt
meira magn af koltvísýringi (CO2) við ræktun en hún losar við brennslu. Bíódísill er
svipaður núverandi dísilorkugjöfum í orkumagni og sá eini sem nota má á óbreyttar dísilvélar. Fyrir bensínvélar er bútanól vænlegast þeirra orkugjafa sem nota má og hefur svipað
orkumagn. Metan í fljótandi formi hefur viðunandi orkumagn en kostnaður við kælingu og
sérstaka frystitanka mun leiða til hærra verðs.
Til að draga úr mengun frá skipum hafa verið þróaðar aðferðir til að hreinsa afgas frá
aðalvélum skipa og draga úr loftmengun á vinnusvæðum um borð og í vistarverum
skipverja. Afgasið er þá leitt í gegnum vothreinsibúnað sem hreinsar burtu sót og ýmsar
gastegundir og dregur veruleg úr mengandi lofttegundum, svo sem brennisteinstvíoxíði
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(SO2) og brennisteinsvetni (H2S), sem annars fara beint út í andrúmsloftið. Sem dæmi um
verkefni styrkt af „Orkuskipti í skipum“ er verkefni um hreinsun smurolíugufa í vélarrúmi
skipa. Um er að ræða búnað sem kemur í veg fyrir að smurolíugufur, sem taldar eru
krabbameinsvaldandi og því hættulegar heilsu manna, berist út í vélarrúmið og þaðan í andrúmsloftið. Olíugufurnar eru sogaðar inn í hreinsitæki sem beinir þeim aftur inn í vélina þar
sem þær brenna með brennsluolíunni. Þessi búnaður er um borð nokkrum af stærri skuttogurum landsins og hefur sparað allt að 50% af smurolíunotkun.
Með tilkomu betri rafhlaða og þeirri þróun sem er að verða í rafvæðingu skipa má
minnka magn af koltvísýringi (CO2). Gott dæmi um þetta eru rafknúin hvalaskoðunarskip
Norðursiglingar, t.d. Opal sem naut styrks úr verkefninu „Orkuskipti í skipum“, og er unnið
að rafvæðingu fleiri skipa. Árangur þessara verkefna mun nýtast til grundvallar fýsileika
þess að rafvæða dagróðrabáta.
Líta verður sérstaklega til loftgæða í höfnum þar sem fjöll hindra loftskipti. Of algengt er
að skipsvélar séu keyrðar í höfnum með tilheyrandi mengun í stað þess að tengja skipin
rafmagni. Í langflestum höfnum er boðið upp á landtengingar og er lagt til að gert verði átak
í að koma upp slíkum tengingum í ölum höfnum. Lagt er til að öll skip sem stoppa í landi
lengur en t.d. tvær klukkustundir verði tengd við rafmagn (sbr. tilmæli 2006/339/EB), þ.m.t.
skemmtiferðaskip.
Samgöngur á landi
Vistakstur er liður í allri ökukennslu. Með vistakstri má draga úr orkunotkun og mengun
og stuðla að auknu öryggi. Jafn og mjúkur akstur með góðu flæði gefur besta raun enda fer
allt að 50% orkunnar í innanbæjarakstri í hröðun. Með því að taka hratt af stað og snögghemla getur eyðslan aukist um allt að 40%, hætta á slysum eykst en ferðatími styttist ekki
við slíkt aksturslag.
Miðlæg stýring umferðarljósa gerir kleift að hafa stillingu þeirra í bestu („optimal“) stöðu
hvenær sem er sólarhringsins sem skilar sér í umtalsvert styttri aksturstíma. Auk fjárhagslegs
ávinnings dregur þetta úr mengun vegna útblásturs. Miðað við reynsluna erlendis (t.d. í Prag
árið 2005, 8%) má gera ráð fyrir að innleiðing miðlægrar stýringar í Reykjavík skili sér í 2–
10% styttri aksturstíma.
Kerfið býður einnig upp á þann möguleika að veita strætisvögnum forgang á umferðarljósum og stýra hámarkshraða með breytilegum upplýsingaskiltum. Með breytilegum hámarkshraðaskiltum má hámarka flutningsgetu gatna á „grænni bylgju“ umferðarljósa, draga
úr umhverfisáhrifum og auka öryggi. Árið 2009 voru 113 gatnamót í Reykjavík umferðarljósastýrð og um helmingur þeirra tengdur miðlægri stýringu. Til miðlægu stýringarinnar
teljast einnig umferðarljós í Garðabæ og Hafnarfirði.
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Áherslur
a.

Stutt verði við rannsóknir á umhverfisvænum orkugjöfum, orkusparnaði og
aðgerðum til að draga úr mengun vegna brennisteins, kolmónoxíðs (CO),
koltvísýrings (CO2) og niturefna (NOx) frá skipavélum.
b. Almenn fræðsla um vistvænan akstur og aksturslag verði aukin til að draga
úr mengun og hávaða frá bílaumferð.
c. Á áætlunartímabilinu verður áfram unnið að því að tengja umferðarljós á
höfuðborgarsvæðinu við miðlæga stjórntölvu, möguleikar hennar til umferðarstýringa verða fullnýttir svo að fjárhagslegur og umhverfislegur
ávinningur tölvustjórnunarinnar skili sér að fullu.
Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Samgöngustofa, Vegagerðin, Isavia
1.4.4 Staðbundin og svæðisbundin umhverfisáhrif
Svifryksmengun og umferðarhávaði eru neikvæðir fylgifiskar bílaumferðar. Þessi mengun skiptir flesta íbúa meira máli í daglegu lífi en hnattræn áhrif eins og losun gróðurhúsalofttegunda.
Samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkurborg fór svifryk (PM10) í andrúmslofti 19
sinnum yfir sólarhrings heilsuverndarmörk árið 2013 en mátti samkvæmt reglugerð fara sjö
sinnum yfir mörkin. Rannsóknir í Stokkhólmi benda til þess að svifryk stytti meðalævi íbúa
þar um 60 daga en til samanburðar stytta umferðarslys meðalævi um 40 daga og reykingar
um 400 daga.
Hávaðamengun frá samgöngum er vandamál sem snertir marga, sérstaklega í þéttbýli.
Rannsóknir sýna að á nútímamælikvarða telst viðvarandi hávaði upp á 55 desíbel (dB(A))
vera truflandi en sé hann orðinn 65 dB(A) telst hávaðinn óbærilegur og líklegur til að valda
svefntruflunum. Umferðardeild borgarverkfræðings gerði úttekt á hljóðvist við stærri umferðargötur í Reykjavík árið 1996. Úttektin leiddi í ljós að við um 2.200 íbúðir var hljóðstig
≥65 dB(A) við húsvegg. Samkvæmt nýlegum mælingum mælist hávaði við húsvegg yfir
45dB(A) hjá 21%. Í framhaldi var farið að veita styrki til húseigenda og á árunum 2001–
2009 voru 650 styrkir veittir. Styrkir hafa ekki verið í boði frá 2009 en í þess stað hefur
borgin einbeitt sé að því að draga úr notkun nagladekkja og hvatt borgarbúa til að nýta sér
almenningssamgöngur og virka ferðamáta sem dregur úr mengun.
Áhersla
Leitað verði leiða til að bæta staðbundin loftgæði og hljóðvist við þjóðvegi í
þéttbýli í samstarfi við sveitarfélögin.
Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Vegagerðin og sveitarfélög
1.5 Markmið um jákvæða byggðaþróun og búsetugæði
Markmið samgönguáætlunar um jákvæða byggðaþróun felst fyrst og fremst í að bæta
búsetugæði, þ.e. að samgöngur séu eins greiðar, áreiðanlegar, hagkvæmar og öruggar og
kostur gefst, með sérstakri áherslu á skilgreinda landshluta og byggðakjarna innan þeirra.
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Jafnframt verði stuðlað að þeim markmiðum ríkisstjórnarinnar að efla búsetugæði og
vinna að samgöngubótum með áherslu á tengingu byggða þannig að íbúar njóti besta mögulega aðgengis að menntun, atvinnu og þjónustu. Við það verði horft á samþættingu samgöngukerfisins sem heildar með það að markmiði að þjóna íbúum landsins og atvinnulífi
með skilvirkum hætti.
Í félagshagfræðilegri greiningu á mikilvægi áætlunarflugs innan lands eru búsetugæði
skilgreind sem þau gæði sem þurfa að vera til staðar svo að staður teljist góður eða jafnvel
eftirsóknarverður til búsetu.
Áhersla er lögð á samþættingu samgönguáætlunar við aðrar áætlanir, þ.m.t. byggðaáætlun 2014–2017, í þeim tilgangi að efla vinnu- og skólasóknarsvæði og auka áreiðanleika
enda mikilvægara að fólk komist leiðar sinnar flesta daga ársins fremur en að einblína á
styttri ferðatíma. Einnig er hér horft til markmiða í landskipulagsstefnu 2015–2026.
1.5.1 Samgöngur og samkeppnishæfni svæða
Markmið stjórnvalda er að efla samkeppnishæfni landsins í heild, sem og einstakra
svæða. Leitast þarf við að skapa forsendur fyrir ný og fjölbreytt störf sem eru vel launuð,
aðlaðandi og gjaldeyrisskapandi. Grundvöllur stefnunnar er fjölbreytni, jafnræði, heilbrigðir
viðskiptahættir, jafnrétti og græn atvinnuuppbygging í samræmi við hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar. Í „Byggðaáætlun 2014–2017“ er lögð áhersla á nýfjárfestingu í atvinnurekstri og í „Áætlun um eflingu græna hagkerfisins“ er lögð áhersla á eflingu hagkerfis þar
sem ríkið verði fyrirmynd og skapi aðstæður fyrir grænt hagkerfi ásamt því að leggja áherslu
á umhverfisvænar fjárfestingar.
Samkeppnishæfni er mælikvarði á getu fyrirtækja og/eða svæða til að keppa á alþjóðlegum markaði og vísar til starfsumhverfis fyrirtækja. Mælikvörðum á samkeppnishæfni er
ætlað að gefa vísbendingu um forsendur góðra lífskjara og hæfni samfélagsins til að standa
undir almennri velmegun.
Til eru alþjóðlegir mælikvarðar á samkeppnishæfni landa þar sem hún er metin út frá
fjórum meginþáttum: Efnahagslegri frammistöðu, skilvirkni hins opinbera, skilvirkni atvinnulífsins og samfélagslegum innviðum.
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Mynd 13. Samkeppnishæfni Íslands 2010–2014.
Samkeppnishæfni Íslands er minni en annarra Norðurlanda. Samkvæmt mælingum IMD
var Ísland í 25 sæti árið 2014 en er þó að færast nær helstu samanburðarlöndum.
Við skipulagsgerð er í auknum mæli unnið með hugmyndir um samkeppnishæfni svæða
með það að markmiði að styrkja búsetugæði og laða að fólk og fyrirtæki. Greining á
atvinnugreinum, atvinnuþátttöku og ársverkum leiðir í ljós að verkefnin eru ólík eftir landshlutum. Í þingsályktun um landsskipulagsstefnu 2015–2026 eru settar fram áherslur sem er
ætlað að stuðla að samkeppnishæfni og eflingu atvinnulífs í skipulagsgerð sveitarfélaga, m.a.
að huga að búsetugæðum og innviðum. Samgöngur eru lykilþáttur í að efla samkeppnishæfni
svæða. Með því að forgangsraða framkvæmdum í samgöngum innan vinnusóknarsvæða er
stutt við samkeppnishæfni því við það stækka svæðin og styrkjast m.a. með betri búsetugæðum.
1.5.2 Vinnusóknarsvæði, tenging byggða og þjónusta
Ákveðin skilgreining vinnusóknar- eða þjónustusvæða þéttbýlisstaða liggur ekki fyrir hér
á landi, þ.e. þau ferðatímamörk sem fólk telur raunhæft að ferðast til að sækja vinnu eða
skóla daglega. Í samgönguáætlun er fyrst og fremst fjallað um vinnusóknarsvæði þar sem
vegalengd sem fólk ferðast til að sækja þjónustu er háð eðli þjónustunnar hverju sinni. Á
tímabilinu verður unnið að rannsóknum á vinnusóknarsvæðum, m.a. hversu langt eða lengi
fólk ferðast til og frá vinnu eða skóla og hvaða áhrif innviðir og samgöngumátar hafa á val
fólks á búsetu og vinnu.
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Mynd 14. Vinnusóknarsvæði árið 2011.
Vinnusóknarsvæði er þá skilgreint sem landsvæði kringum tiltekinn vinnustað sem búast
má við að fólk telji raunhæft að ferðast til og frá vinnu daglega. Skólasóknarsvæði er
sambærilegt hugtak og tekur mið af safnsvæði grunn- og framhaldsskóla þar sem er daglegur
skólaakstur. Á seinni árum hefur verið miðað við u.þ.b. 45 mínútna akstur og er þar stuðst
við evrópskar byggðarannsóknir. Margt hefur áhrif á hversu langt fólk er reiðubúið að aka
til vinnu, svo sem eldsneytiskostnaður, laun, vaktir, vinnutími og ástand vega. Hér á landi
sækja fáir vinnu lengra en sem nemur 30 mínútna akstri.
Afmörkun þjónustusvæða er hins vegar flóknari, þar ræður mestu hvaða þjónustu er um
að ræða og hversu oft hennar er þörf. Það er því háð eðli þjónustu hversu langt fólk er tilbúið
að ferðast og því erfiðara að skilgreina þjónustusvæði umfram þá nauðsynlegu opinberu
þjónustu sem oft stendur aðeins til boða á höfuðborgarsvæðinu. Stærð þjónustusvæða er háð
því hversu sérhæfð og fjölbreytt þjónustan er en þjónustuframboð ræðst aðallega af íbúafjölda á viðkomandi stað, sem og fjölda ferðamanna á ársgrundvelli. Á myndinni er sýndur
60 km radíus út frá frá þéttbýlisstöðum með 2000 íbúa og fleiri til að gefa mynd af því
hversu víðfeðm landsvæði liggja mögulega innan vinnusóknar- og þjónustusvæða stærri
þéttbýlisstaða. Með þessari einfölduðu mynd er horft fram hjá því að samgöngur kunna sums
staðar að torvelda vinnu- eða þjónustusókn innan viðkomandi svæða.
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Mynd 15. Helstu vinnusóknar og þjónustusvæði landsins (Byggðastofnun).
Því fjölmennari sem þéttbýlisstaðir og byggðir í næsta nágrenni þeirra eru, þeim mun
líklegra er að þeir geti staðið undir fjölbreyttri og öflugri starfsemi, hvort sem það er opinber
þjónusta, menningarlíf, verslun og þjónusta, atvinnustarfsemi eða menntastofnanir. Langflestir landsmenn búa í vel innan við klukkustundar fjarlægð frá þéttbýliskjörnum með
skólum, atvinnufyrirtækjum og lágmarksþjónustu, svo sem matvöruverslun.
Megin þjónustusvæði á landinu árið 2015 voru eftirfarandi:
 Höfuðborgarsvæðið og grenndarsvæði: Á suðvesturhorni landsins, þ.e. frá Akranesi um Selfoss á Suðurnes búa 2/3 hlutar landsmanna eða um 260 þúsund manns.
Vinnusóknarsvæðið markast af um 50 km radíus og er eitt atvinnu- og skólasóknarsvæði með höfuðborgina sem miðpunkt. Þjónustusvæði höfuðborgarsvæðisins teygir
sig svo mun lengra.
 Á Mið-Norðurlandi eru ríflega 200 km frá Sauðárkróki í vestri til Húsavíkur í
austri. Á því svæði búa um 30 þúsund manns. Þjónustusvæði Akureyrar nær frá
Skagafirði að Skjálfanda og skarast þar við minni þjónustusvæði Sauðárkróks og
Húsavíkur. Á Mið-Norðurlandi eru þrjú atvinnusvæði; Skagafjörður, Eyjafjörður og
Suður-Þingeyjarsýsla. Innanlandsflug er mikilvægur samgöngumáti og er flogið frá
Akureyri og Húsavík til Reykjavíkur, en ríkisstyrkt áætlunarflug tengir Grímsey,
Þórshöfn og Vopnafjörð við Akureyri.
 Á Austurlandi búa um tíu þúsund manns á svæði sem nær frá Vopnafirði í norðri
að Djúpavogi í suðri og er það vel innan við 200 km í þvermál. Fljótsdalshérað/
Seyðisfjörður – Fjarðabyggð og Breiðdalsvík mynda ríflega níu þúsund manna
atvinnu- og þjónustusvæði en Vopnafjörður, Borgarfjörður eystri og Djúpivogur
tilheyra að hluta til sama þjónustusvæði en ekki skóla- eða atvinnusóknarsvæði. Líkt
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og á Mið-Norðurlandi styrkir innanlandsflug milli Egilsstaða og Reykjavíkur þjónustu
á Mið-Austurlandi verulega. 90% íbúa búa innan við 60 km frá flugvellinum á
Egilsstöðum. Ríkisstyrkt áætlunarflug er frá Vopnafirði til Akureyrar.
Utan þessara þriggja svæða búa því vel innan við 10% landsmanna. Á sumum svæðum
er viðvarandi fólksfækkun en öðrum hefur tekist að spyrna við fótum.
Samkvæmt samgönguáætlun er stefnt að því markmiði að Vestfirðir verði betur tengdir
innbyrðis. Þar er horft til Dýrafjarðarganga og nýs vegar um Dynjandisheiði. Sú mikla
samgöngubót mun auka öryggi og styrkja þjónustu á Vestfjörðum.
Á Vestfjörðum eru tvö vinnusóknarsvæði. Umhverfis Ísafjörð er 5000 íbúa atvinnu- og
þjónustusvæði í fimm þéttbýliskjörnum og hafa framkvæmdir miðað við að gera samgöngur
innan svæðis sem bestar og styrkja það sem atvinnu- og skólasóknarsvæði. Flogið er daglega
frá Ísafirði. Á sunnanverðum Vestfjörðum búa 1200 íbúar í Vesturbyggð og á Tálknafirði í
þremur byggðakjörnum. Mikilvægt er að styrkja samgöngur innan þessa svæðis. Ríkisstyrkt
áætlunarflug til Bíldudals og Breiðafjarðarferjan eru mikilvægir samgöngukostir fyrir
svæðið en að auki er unnið að vegabótum á Vestfjarðavegi.
Á Suðausturlandi er vinnusóknarsvæði umhverfis Höfn með ríkisstyrktu áætlunarflugi. Á
Norðausturlandi eru vinnusóknarsvæði um Þórshöfn og Vopnafjörð. Á Snæfellsnesi eru
vinnusóknarsvæði um Snæfellsbæ, Grundarfjörð og Stykkishólm. Á Vesturlandi er umtalsverð þjónusta í Borgarnesi. Loks eru nokkrir þjónustukjarnar við Hringveginn á Suðurlandi.
Að því er varðar samgöngumál fámennra svæða, þar sem langt er til næsta þjónustukjarna og sýnt að samgöngubætur á landi geti ekki bætt úr því, verður að horfa til annarra
lausna en vegabóta, svo sem áætlunarflugs. Önnur byggðarlög eru landfræðilega stutt frá
næsta þjónustukjarna en búa við fámenni og mikla farartálma. Þar er mikilvægt að tengja
þau stærri þjónustusvæðum með sem hagkvæmustum hætti í hverju tilfelli.
Áhersla
Unnið verði markvisst að því að skilgreina og afmarka vinnusóknarsvæði helstu
þjónustukjarna og leita leiða til að stytta ferðatíma innan þeirra.
Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Vegagerðin, Byggðastofnun, Skipulagsstofnun og landshlutasamtök sveitarfélaga
1.5.3 Vaxandi áhrif ferðaþjónustu
Samkvæmt 2. gr. laga um samgönguáætlun skal meta og taka tillit til þarfa ferðaþjónustunnar við mótun stefnunnar. Samgönguyfirvöld leitast við að mæta þörfum og styðja
við þróun ferðaþjónustu við forgangsröðun fjármagns til uppbyggingar og rekstrar samgöngukerfisins. Helsta auðlind ferðaþjónustunnar er íslensk náttúra. Uppbygging innviða
þarf því að taka mið af náttúruvernd og sjónrænum áhrifum á landslag og upplifun ferðamanna, ekki síst á hálendisleiðum. Góðar, tryggar samgöngur og aðgengi eru forsenda þess
að byggja upp þjónustu, vernda áfangastaði og auka ánægju ferðafólks. Það mæðir mikið á
vegakerfinu vegna aukinnar umferðar, krafna til þjónustu auk aðstöðu við áningarstaði,
útskota og bílastæða við ferðamannastaði. Nýjar þarfir hafa skapast sem eru mikilvægar fyrir
öryggi vegfarenda, sérstaklega útskot við útsýnisstaði, fræðslu- og upplýsingaskilti og áningarstaðir.
Samfara mikilli fjölgun ferðamanna hefur orðið mikil breyting á dreifingu ferðamanna
yfir árið og koma nú fleiri ferðamenn samanlagt vetur, vor og haust en yfir hásumarið.
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Erlendir ferðamenn dreifast um allt land, allan ársins hring, sem hefur töluverð áhrif á álag á
innviði og setur jafnframt nýjar kröfur á vetrarþjónustu jafnt á þjóðvegum sem vinsælum
ferðaleiðum sem tengja saman fjölsótta ferðamannastaði, umfram þarfir íbúa. Dæmi um
slíkar ferðaleiðir eru Gullni hringurinn og Mývatn-Dettifoss þar sem er krafa um þjónustu
alla daga.
Vegir, hafnir og flugvellir eru ein grunnforsenda allrar ferðaþjónustu. Ferðaþjónusta er
ein af þremur meginstoðum atvinnulífsins og skapaði 28% af gjaldeyristekjum þjóðarinnar
árið 2013 (Hagstofa Íslands). Námu gjaldeyristekjur ferðaþjónustu um 303 milljörðum kr.
árið 2014 sem er um fjórðungi hærra en sjávarútvegur og er gert ráð fyrir að hlutur
ferðaþjónustu, að meðtöldum tengdum samgöngugreinum, verði 34% af heildarútflutningstekjum eða 428 milljarðar kr. árið 2016 samkvæmt greiningu Íslandsbanka. Þriðja hvert starf
sem orðið hefur til á síðustu fimm árum er talið tengjast samgöngum og ferðaþjónustu og
innan hennar og í tengdum þjónustugreinum eru nú tugþúsundir starfa.
Meginmarkmið ferðamálaáætlunar 2011–2020 voru höfð til hliðsjónar við gerð samgönguáætlunar en þau eru:
a. Að viðhalda sérstöðu Íslands með markvissri og öflugri uppbyggingu áfangastaða.
b. Að auka gæði, fagmennsku og umhverfisvitund í ferðaþjónustu.
c. Að lengja ferðamannatímabilið, draga úr árstíðasveiflum og stuðla að betri dreifingu
ferðamanna um landið.
Með vaxandi fjölda ferðamanna sem sækja hálendið er þörf á að skilgreina ferðamannavegi sem geri fleirum kleift að njóta þeirrar upplifunar sem felst í víðernum á hálendinu. Þetta má gera með því að hanna ferðamannavegi þar sem veghönnun tekur mið af
upplifun, þ.e. falli vel að landslagi og útsýni fremur en hraða. Ítrekað hafa komið fram óskir
um að lengja opnunartíma vega inn á hálendið, þó ávallt með tilliti til aðstæðna í umhverfi
og náttúruverndar. Til að svo mætti vera þyrfti umtalsverða vegagerð.
Áherslur
a.

Hugað verði að þörfum ferðaþjónustu við uppbyggingu og rekstur samgöngukerfisins með tilliti til dreifingar ferðamanna um landið allt árið.
b. Skilgreindar verði ferðaleiðir sem tengja saman fjölsótta ferðamannastaði
og þarfnast sérstakrar þjónustu umfram þarfir íbúa.
c. Unnið verði að skilgreiningum fyrir hönnun ferðamannavega á hálendi í
samráði við hagsmunaaðila, útivistar- og náttúruverndarsamtök.
d. Auka upplýsingamiðlun m.a. með snjalltækjum.
e. Mótuð verði stefna um veg- og fræðsluskilti og bæta merkingar.
f. Leita verði leiða til að fjölga farþegum í innanlandsflugi, þ.m.t. ferðamönnum, og styrkja þannig tekjugrunn flugvalla.
g. Vinna þarf að millilandaflugi um fleiri gáttir, þ.e. Akureyrar- og Egilsstaðaflugvelli, með markvissu markaðsstarfi og uppbyggingu á innviðum
þeirra.
Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Vegagerðin, umhverfis- og auðlindaráðuneyti, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
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1.5.4 Jákvæð byggðaþróun og samþætting áætlana
Búsetugæði eru nauðsynleg fyrir jákvæða byggðaþróun. Búsetugæði felast í sex virðisþáttum: heilsu og öryggi, menntun, atvinnu, aðgengi að þjónustu, menningu og afþreyingu
en góðar samgöngur eru forsenda þeirra flestra. Í samgönguáætlun er leitast við að bæta
samgöngukerfið til að tryggja aðgengi landsmanna að nauðsynlegri þjónustu og styrkja
vinnusóknarsvæði. Undir þetta markmið falla einnig framkvæmdir og aðgerðir sem ekki geta
talist arðsamar á mælikvarða hagkvæmni en telja verður nauðsynlegar til að skapa sem
jafnasta stöðu landsmanna óháð búsetu. Í landsskipulagsstefnu 2015–2026 er ávallt lögð
áhersla á samgöngur sem mikilvægan grunn í skipulagi byggða sem óbyggða. Samgönguáætlun er samstiga byggðaáætlun um eflingu einstakra vinnusóknar- og þjónustusvæða. Í
byggðaáætlun 2014–2017 er markmið um að efla landshluta- og héraðskjarna og skilgreina
vinnusóknar- og þjónustukjarna. Á grundvelli þessa verði, þar sem landfræðilegar aðstæður
leyfa, leitast við að styrkja vinnusóknarsvæði, t.d. með styttingu vegalengda og almenningssamgöngum. Leitast verður við að samhæfa samgöngumáta, sérstaklega almenningssamgöngur, og mynda þannig heildstætt fólksflutningakerfi. Þá eru markmið fjarskiptaáætlunar
þau sömu og í samgönguáætlun og er ljóst að styrking fjarskiptainnviða styður með
samgöngubótum við búsetugæði og þar með jákvæða byggðaþróun. Í samgönguáætlun er
einnig að finna markmið sem snúa að verndun menningarsögulegra minja, sérstaklega samgöngumannvirkja.
Áherslur
a. Í samræmi við sóknaráætlanir landshluta verði við forgangsröðun framkvæmda tekið mið af þörfum einstakra svæða fyrir bættar samgöngur til að
efla sveitarfélög, styrkja hvert svæði og landið allt.
b. Stytting ferðatíma, m.a. uppbygging vega með bundnu slitlagi og gerð jarðganga til að leysa af hólmi erfiða fjallvegi, skapa betri skilyrði fyrir jákvæða
byggðaþróun og eflingu vinnu- og skólasóknarsvæða.
c. Leitast verði við að tengja betur saman flug, ferjur, áætlunarbíla og aðrar
almenningssamgöngur þannig að til verði samfellt samgöngunet.
Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Vegagerðin, Isavia og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
1.6 Stefna og árangursmælikvarðar
Í samgönguáætlun til 12 ára birtist stefna stjórnvalda í samgöngumálum þjóðarinnar til
framtíðar vörðuð lögbundnum markmiðum. Til að mæla árangur stefnunnar þarf að setja
mælanleg stefnumið þannig að hægt sé að gera grein fyrir stöðu og árangri stefnumótandi
verkefna og hvernig langtímamarkmiðum um greiðar, öruggar, hagkvæmar og vistvænar
samgöngur sem styrki búsetu í landinu miði.
Í samgönguáætlun tengjast saman markmið, aðgerðir, áætlun um útgjöld og mælikvarðar
á árangur verkefna. Árangursmælingar munu koma að gagni við frekari setningu stefnumiða
eða undirmarkmiða sem nýtist við forgangsröðun verkefna við næstu endurskoðun. Í
fjögurra ára samgönguáætlun er birt verkefna- og aðgerðaáætlun stjórnvalda sem miðar að
því að koma stefnum samgönguáætlunar í framkvæmd til hliðsjónar af faglegri forgangsröðun.

80
Áhersla
Á 1. tímabili samgönguáætlunar verða ákvarðaðir mælikvarðar sem mæla árangur stefnunnar á grundvelli lögbundinna markmiða hennar og settra stefnumiða. Mælikvarðar skulu vera skýrir, raunhæfir og tímasettir, byggðir á vandaðri tölfræði eða vel grunduðum vísbendingum.
Ábyrgð ásamt innanríkisráðuneyti:
Vegagerðin, Samgöngustofa, Isavia og Hagstofa Íslands
Mælikvörðunum er ætlað að birta árangur stefnunnar. Mælikvarðarnir eru á grundvelli
árangursstjórnunarsamninga við stofnanir samgöngumála og byggjast á eftirfarandi þáttum.
1. Þjónustustig og gæði kerfis
2. Skilvirkni, greiðfærni, áreiðanleiki og öryggi
3. Fjármál, hagkvæmni og verkefni
4. Umhverfi; staðbundin, svæðisbundin og hnattræn áhrif samgangna
5. Viðhorf til ráðuneytis og stofnana málaflokksins
Dæmi um mælikvarða:
Greiðar samgöngur: Greiðfærni og áreiðanleiki.
 Fjöldi daga þar sem samgöngur falla niður.
 Lokanir á helstu flutningaleiðum, mælt í klst.
 Fjöldi kílómetra af nýju bundnu slitlagi/þar af á tengivegi.
Fjölbreyttir samgönguhættir: Umhverfi og hagkvæmni.
 Fjöldi farþega sem ferðast með almenningsvögnum.
 Hlutfall ríkisstyrks af rekstrarkostnaði almenningssamgangna.
 Fjöldi hjólandi (talning Reykjavík og könnun ferðavenja).
 Fjöldi gangandi (ferðavenjukannanir).
 Fjöldi einstaklinga sem njóta skattafrádráttar vegna samgöngusamninga.
 Heilsufarsávinningur/kílómetra í m.kr.
2. Skipulag og stjórnsýsla samgöngumála
Frá því að síðasta samgönguáætlun 2011–2022 var samþykkt hefur stjórnskipuleg staða
samgöngumála gerbreyst. Með sameiningu stofnana og tilfærslu verkefna samhliða lagabreytingum á árinu 2013 eru samgöngustofnanir nú þrjár. Samgöngustofa fer með stjórnsýslu og eftirlit samgöngumála, Vegagerðin annast framkvæmdir í samgöngum, að undanskildum flugvöllum og flugleiðsögu sem sinnt er af Isavia ohf. samkvæmt þjónustusamningi
við innanríkisráðuneytið.
Málaflokkar

Rekstur

Fjármögnun

Ábyrgð/eftirlit

Flugvellir

Isavia

Notendagjöld+ríkissj.

Isavia

Hafnir

Hafnasjóðir

Notgj.+ríkissj.+ svfél.

Vegagerðin

Vegir

Vg./sv.fél./eink.

Ríkissj./svfél./eink.

Vg./svfél./eink.

Hjólreiðaleiðir

Sveitarfélög

Sv.fél/Vegagerð

Vegagerðin

Gönguleiðir

Sveitarfélög

Sv.fél/Vegagerð

Vegagerðin
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Málaflokkar

Rekstur

Fjármögnun

Ábyrgð/eftirlit

Skoðun

Samgöngustofa

Notendagjöld+ríkissj.

Samgöngustofa

Lofthæfniskírteini

Samgöngustofa

Notendagjöld+ríkissj.

Samgöngustofa

Atvinnuskírteini flugm.

Samgöngustofa

Notendagjöld+ríkissj.

Samgöngustofa

Umferðarreglur í lofti

Samgöngustofa

Notendagjöld+ríkissj.

Samgöngustofa

Leiðsaga og ferðauppl.

Isavia

Notendagjöld+ríkissj.

Isavia/Samgst.

Skoðun

Samgst./eink.

Notendagjöld

Samgöngustofa

Haffærisskírteini

Samgöngustofa

Notendagjöld+ríkissj.

Samgöngustofa

Atvinnuskírteini sjóm.

Samgöngustofa

Notendagjöld+ ríkissj.

Samgöngustofa

Umferðarreglur á sjó

Samgöngustofa

Ríkissjóður

Samgöngustofa

Leiðsaga og ferðauppl.

Vegagerð/Samgst

Ríkissjóður

Vegagerð/Samgst.

Siglingavernd

Samgst./fleiri

Notendagjöld+ríkissj.

Samgöngustofa

Skoðun

Einkarekstur

Notendagjöld

Samgöngustofa

Skoðunarvottorð

Einkarekstur

Notendagjöld

Samgöngustofa

Ökuskírteini

Lögreglan

Notendagjöld

Lögr./Samgst.

Umferðarreglur

Lögreglan

Ríkissjóður

Lögreglan

Leiðsaga og ferðauppl.

Vegagerðin

Ríkissjóður

Vegagerð/Samgst.

Loftför

Skip

Bifreiðar

Fólks- og vöruflutningar
Áætlunarflug

Einkarekstur

Notendagjöld+ríkissj.

Vegagerð/Samgst.

Sjóflutningar

Einkarekstur

Notendagjöld

Vegagerð/Samgst.

Áætlunarbifreiðar

Sveitarfélög

Notendagjöld+ríkissj.

Samgöngustofa

Hópferðabifreiðar

Einkarekstur

Notendagjöld

Samgöngustofa

Vöruflutningar á landi

Einkarekstur

Notendagjöld

Lögregla

Ferjur

Einkarekstur

Notendagjöld+ríkissj.

Samgöngustofa

Leigubifreiðar

Einkarekstur

Notendagjöld

Samgöngustofa

Tafla 1 sýnir yfirlit yfir helstu málaflokka samgöngumála og ábyrgðaraðila, þ.e. hvaða
stofnun fer með rekstur, fjármögnun, stjórnsýslulega ábyrgð og undir hvaða ráðuneyti málaflokkur heyrir.
Rannsóknir og þróunarverkefni í samgöngum eru á forræði Samgöngustofu og Vegagerðar.
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Loks hefur innanríkisráðherra skipað í þrjú fagráð sér til ráðgjafar; um flug, um siglingar
og um umferð.
2.1 Samgöngustofa
Samgöngustofa tók til starfa þann 1. júlí 2013 með sameiningu Flugmálastjórnar Íslands,
stjórnsýslu- og eftirlitshluta Siglingastofnunar, Umferðarstofu og stjórnsýslu- og eftirlitshluta Vegagerðarinnar. Hlutverk hennar er að stuðla að samgönguöryggi í lofti, á láði og
legi. Sameinuð stofnun telur u.þ.b. 140 starfsmenn. Samgöngustofa fer með stjórnsýslu samgöngumála og annast eftirlit með öryggi í flugi, siglingum, umferð og öryggiseftirlit með
samgöngumannvirkjum og leiðsögu.
Skipurit Samgöngustofu er í reglulegri endurskoðun með það að markmiði að samþætta
betur starfsemi og verkefni en starfsemi skiptist í fjögur svið: rekstrarsvið, samhæfingarsvið,
farsvið, og mannvirkja- og leiðsögusvið.
Samgöngustofa fer með stjórnsýslu flugmála, hafna, siglinga og sjóvarnamála, umferðarog vegamála. Stofnunin annast auk þess eftirlit, þ.m.t. ýmsar mikilvægar úttektir, vottanir og
leyfisveitingar sem varða trúverðugleika og samkeppnishæfni margra íslenskra fyrirtækja
sem starfa í samgöngum. Stofnunin fer með gerð öryggisáætlana í öllum samgöngugreinum
og sinnir fræðslu sem unnin er út frá greiningu á atvikum og slysum.
Samgöngustofa sinnir eftirliti með fyrirtækjum í flugtengdum rekstri og einstaklingum
sem þurfa á starfsleyfum eða sérstökum heimildum að halda til að stunda rekstur og
þjónustu. Mikil fjölgun hefur orðið í fjölda leyfishafa, fjölda loftfara og skírteinum einstaklinga á undanförnum árum. Tíðni ferða hefur aukist með aukinni eftirspurn. Mikil þróun
hefur einnig orðið í regluverki og aðferðafræði við mat á frammistöðu og öryggiseftirliti.
Fylgja þarf ítarlegum alþjóðlegum kröfum um stjórnsýslu þessara verkefna sem markast af
kröfum Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO), Flugöryggisstofnunar Evrópu (EASA) og
Evrópusambandsins á grundvelli reglugerða innan EES-samningsins. Þetta krefst öflugrar
stjórnsýslu til að halda uppi eftirliti og sinna þjónustu við atvinnuveg í miklum vexti. Einnig
eru íslenskar reglugerðir á sviði flugmála sem kröfur EASA, Evrópusambandsins eða ICAO
ná ekki til.
Í flugleiðsögu er sérstök áhersla á að tryggja farsæl samskipti varðandi stjórnsýslu og
framkvæmd flugleiðsöguþjónustu á Norður-Atlantshafinu. Ísland sinnir mun stærra loftrými
en sem nemur lofthelgi landsins sem byggist á samningum annars vegar við Dani og hins
vegar við ICAO. Mikil verðmætasköpun á sér stað vegna þessarar þjónustu en framkvæmdin
og hluti stjórnsýslunnar er fjármögnuð á grundvelli svokallaðs „Joint Financing Agreement“.
Samningurinn fjallar um rekstur og fjármögnun á búnaði og þjónustu sem veitt er af Íslandi
og Danmörku fyrir borgaraleg loftför á ferð yfir Norður-Atlantshafinu. Fyrir hönd Íslands
tekur Samgöngustofa virkan þátt í starfsemi sameiginlegrar skrifstofu Norðurlandanna
(Nordicao) hjá Alþjóðaflugmálastofnuninni í Montreal.
Á sviði siglinga annast Samgöngustofa skráningar, leyfisveitingar og eftirlit á skipaflota
landsins. Gefin eru út skírteini til einstaklinga og veittar heimildir til hvers konar reksturs.
Samgöngustofa annast stjórnsýsluverkefni hafnalaga, laga um sjóvarnir, laga um vitamál og
laga um vaktstöð siglinga. Líkt og í flugi eru kröfur til laga og reglna á sviði siglingamála
markaðar af erlendum kröfum og samstarfi, t.d. við Alþjóðasiglingamálastofnunina (IMO),
Siglingaöryggisstofnun Evrópu (EMSA), Evrópusambandið (ESB) og fleiri aðila.
Þá sér stofnunin um útgáfu skírteina til íslenskra sjómanna, atvinnukafaraskírteina og
skírteina fyrir leiðsögumenn og hafnsögumenn skipa. Samgöngustofa hefur umsjón með
lögskráningu sjómanna. Á gildistíma áætlunarinnar verður unnið að gerð nýrrar skipaskrár
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en það er stórt og mikilvægt verkefni. Samgöngustofa gefur út undanþágur og veitir starfsleyfi vegna fyrirtækja í ferðaþjónustu á sjó, ám og vötnum. Sá þáttur starfseminnar sem snýr
að útgáfu starfsleyfa til fyrirtækja í ferðaþjónustu og öryggiseftirlit með þeim hefur farið
vaxandi með aukinni eftirspurn ferðamanna eftir afþreyingu.
Samgöngustofa hefur umsjón með áætlun um öryggi sjófarenda og sinnir rannsókna- og
þróunarverkefnum um öryggi skipa og umhverfisþáttum þeirra, skráningu og greiningu slysa
og atvika.
Samgöngustofa annast stjórnsýslu og eftirlit í umferðarmálum og vegamálum. Kröfur til
stjórnsýslu umferðarmála eru að miklu leyti byggðar á evrópskum reglugerðum þótt einnig
séu í gildi séríslenskar reglur. Stofnunin ákveður jafnframt kröfur um öryggi samgöngumannvirkja og hefur eftirlit með að þeim kröfum sé fylgt. Samgöngustofa annast skráningu
ökutækja og aðra umsýslu ökutækja, gerð þeirra og búnað. Stofnunin gefur út starfsleyfi til
skoðunarstöðva og hefur eftirlit með starfsemi þeirra. Þá er einnig starfrækt ytra eftirlit en í
því felst eftirlit með skoðunarstofum. Samgöngustofa hefur umsjón og eftirlit með ökunámi
og ökukennslu, þar með talið útgáfu námskrár auk þess að annast ökupróf og veita ökuskólum starfsleyfi. Á gildistímabili áætlunarinnar verði kannað hvort endurskoða eigi ábyrgð
og umsjón á útgáfu ökuréttinda, til samræmingar við þá verkaskiptingu sem viðgengst í flugi
og siglingum. Þá gegnir Samgöngustofa mikilvægu hlutverki í útgáfu fræðsluefnis til vegfarenda.
Mikilvægt er að þessum verkefnum sé tryggt brautargengi. Nýjar aðferðir til að sinna
eftirliti með öryggi þróast og tryggja þarf fjármögnun verkefna.
2.2 Isavia ohf. – Flugvellir og flugleiðsaga
Umsvif í flugmálum fara stöðugt vaxandi. Frá síðustu samgönguáætlun hafa orðið
miklar breytingar á stjórnskipulagi samgöngumála. Verkefni sem áður heyrðu undir Flugmálastjórn Íslands eru nú hjá Samgöngustofu þar sem er fjallað um stjórnsýslu og eftirlit
flugsins.
Isavia ohf. rekur flugvelli og flugleiðsögukerfi ríkisins samkvæmt lögum þar að lútandi.
Flugvellirnir eru reknir í tveimur flugvallakerfum enda gilda um þau ólík regluverk.
Í öðru flugvallakerfinu er eingöngu Keflavíkurflugvöllur en hann fellur undir evrópskar
ríkisstyrkja- og samkeppnisreglur sem stærsti flugvöllur landsins. Þjónustugjöld standa undir
rekstri og uppbyggingu flugvallarins, þ.m.t. turn- og aðflugsþjónustu og Flugstöðvar Leifs
Eiríkssonar. Ríkinu er heimilt að kosta með þjónustusamningi tiltekna starfsemi flugvallarins
sem ekki er rekin á viðskiptalegum grunni. Þannig greiðir ríkið samkvæmt þjónustusamningi
kostnað flugvallarins af ríkisflugi.
Hitt flugvallakerfið er veigamikill hluti af almenningssamgöngukerfi landsins og samanstendur af öðrum flugvöllum og lendingarstöðum ríkisins. Grunnnet flugvalla tekur mið af
flugvöllum með reglulegt áætlunarflug, bæði flugvöllum með áætlunarflug á markaðslegum
forsendum og ríkisstyrktum áfangastöðum samkvæmt útboði sem búa við skertar samgöngur. Framkvæmdir og viðhald í þessu flugvallakerfi eru fjármagnaðar úr ríkissjóði.
Rekstur innanlandskerfisins er að mestu leyti fjármagnaður úr ríkissjóði samkvæmt þjónustusamningi við innanríkisráðuneytið en í auknum mæli með notendagjöldum. Þjónustustig
flugvallanna er skilgreint í þjónustusamningi við innanríkisráðuneytið.
2.2.1 Flugleiðsöguþjónusta
Öll starfsemi flugleiðsögu á Íslandi er hjá Isavia. Innan flugleiðsögusviðs er þjónusta
við alþjóðaflug og flugleiðsögu innan lands ásamt flugumferðarstjórn og flugupplýsinga-
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þjónustu. Þjónusta við alþjóðaflug ásamt uppbyggingu þeirra kerfa sem hún byggist á er
samkvæmt samningum um alþjóðaflugþjónustuna en ekki samgönguáætlun.
Ísland sinnir mun stærra loftrými en sem nemur lofthelgi Íslands og byggist það á samningum annars vegar við Dani og hins vegar á samningi á vegum ICAO. Mikil verðmætasköpun á sér stað vegna þessarar þjónustu en framkvæmdin og stjórnsýslan er fjármögnuð á
grundvelli svokallaðs Joint Financing Agreement. Samningurinn fjallar um rekstur og
fjármögnun á búnaði og þjónustu sem veitt er af Íslandi og Danmörku fyrir borgaraleg
loftför á ferð yfir Norður-Atlantshafinu.
2.3 Vegagerðin
Eftir sameiningu samgöngustofnana 1. júlí 2013 eru fjárveitingar til Vegagerðarinnar á
tveimur fjárlaganúmerum, 06-651 Vegagerðin og 06-662 Hafnarframkvæmdir. Vegagerðin
annast framkvæmd vega- og hafnamála á meðan Samgöngustofa sér um stjórnsýslu. Frá
gömlu Vegagerðinni eru farin verkefni eins og leyfisveitingar en komin eru í staðinn verkefni sem snúa að nýbyggingu, viðhaldi og rekstri hafna, vita og sjóvarnargarða.
Vegagerðin er veghaldari þjóðvega samkvæmt vegalögum, nr. 80/2007, en að auki skilgreina mörg önnur lög starfsumhverfi hennar. Vegagerðin starfar einnig samkvæmt lögum
um Vegagerðina, framkvæmdastofnun samgöngumála, nr. 120/2012. Veghaldari er sá aðili
sem hefur veghald en það merkir forræði yfir vegum og vegsvæðum, þ.m.t. vegagerð,
þjónusta og viðhald vega. Þá eru ónefnd fjölmörg verkefni sem fluttust með stjórnskipulagsbreytingum frá Siglingastofnun til Vegagerðarinnar.
Vegagerðin hefur skilgreint hlutverk sitt nánar á eftirfarandi hátt:
Að þróa og sjá um vegakerfið á sem hagkvæmastan hátt með þarfir samfélagsins, öryggi
vegfarenda og umhverfissjónarmið að leiðarljósi. Með þessu er átt við að samgöngur séu
tryggar allt árið með eins litlum tilkostnaði og eins miklum þægindum og hægt er fyrir
vegfarendur. Sérstök áhersla er lögð á samgöngur innan þjónustusvæða og að leiðarvísun sé
eins skilmerkileg og frekast er kostur. Við gerð vega og viðhald þeirra er lögð sérstök
áhersla á að slys verði sem fæst. Reynt er að taka sem mest tillit til óska vegfarenda og að
sambúð vegar og umferðar við umhverfi og íbúa sé sem best. Sérstaklega er reynt að hafa
mengun eins litla og hægt er og sýna náttúru og minjum tillitssemi.
Með nýjum vegalögum, nr. 80/2007, var þjóðvegakerfið endurskilgreint, þar á meðal
hlutverk stofnvega, tengivega, héraðsvega og landsvega. Með nýjum skilgreiningum færðust
ýmsir vegir milli vegflokka og nokkrir voru felldir út af þjóðvegaskrá þar sem þeir féllu ekki
að breyttri flokkun. Ætlunin var að þessir vegir flyttust yfir í veghald viðkomandi sveitarfélaga en í fæstum tilvikum hefur náðst samkomulag um það. Samkvæmt fyrri vegalögum
var þjóðvegaskrá ákveðin með þingsályktun frá Alþingi um fjögurra ára samgönguáætlun.
Nú ákveður Vegagerðin hvaða vegir eru þjóðvegir og hvaða vegflokki þeir tilheyra í samræmi við vegalög.
Önnur helstu nýmæli í vegalögum, nr. 80/2007, er heimild til gjaldtöku af umferð,
ákvæði um kostnaðarskiptingu milli Vegagerðarinnar og sveitarfélaga vegna aðgerða til
varnar hávaða, heimild til að verja fé til almennra stíga og ný ákvæði um öryggisstjórnun
vegakerfa.
2.3.1 Hafnir og Vaktstöð siglinga
Með breytingum á stjórnskipulegri stöðu stofnana 1. júlí 2013 var Siglingastofnun lögð
niður og sjóvarnir, vita- og hafnamál fluttust til Vegagerðarinnar. Fagráð um hafnamál er
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skipað af innanríkisráðherra sem ráðgefandi aðili fyrir Vegagerðina og ráðherra. Það
fyrirkomulag er nú til endurskoðunar.
Vaktstöð siglinga tilheyrir nú Vegagerðinni sem hefur samkvæmt þjónustusamningi falið
Neyðarlínunni að annast daglegan rekstur Vaktstöðvarinnar í samstarfi. Samgöngustofa sér
um samskipti við IMO og EMSA vegna Vaktstöðvar siglinga.
Með lögum um vaktstöð siglinga, nr. 41/2003, og reglugerð um vaktstöð siglinga og
eftirlit með umferð skipa nr. 672/2006 hefur tilskipun Evrópusambandsins (2002/59/EB) um
að setja á stofn rafrænt eftirlits- og upplýsingakerfi siglinga skipa til hafna innan Evrópusambandsins verið innleidd hér á landi. Uppsetningu landstöðva sjálfvirks auðkenniskerfis
skipa (AIS) á almennum siglingaleiðum með fram ströndum landsins er lokið og nær kerfið
yfir svo til allt hafsvæði A1 (eins og skilgreint í reglugerð 53/2000). Rafrænt tilkynningakerfi Evrópusambandsins um siglingar skipa (SafeSeaNet) er komið í fulla notkun. Árið
2010 gerðu ríki sem liggja að Norður-Atlantshafi (Ísland, Noregur, Danmörk, Færeyjar og
Bretland) með sér samkomulag um miðlun siglingaupplýsinga og var settur upp miðlægur
netþjónn í þessum tilgangi í Haugasundi. Árið 2009 hófst fyrir tilstuðlan Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO) eftirlit með siglingum skipa á úthöfum um gervihnetti (LRIT
Long Range Identification and Tracking) og tekur til allra kaupskipa yfir 500 brúttótonnum
og nær yfir svæði allt að 300 sjómílur frá ströndum landsins.
Verkefni og hlutverk Vaktstöðvar siglinga er m.a. að:
• Sinna eftirlits- og upplýsingakerfi fyrir umferð á sjó til að auka öryggi og skilvirkni
skipaumferðar og bæta viðbrögð við atvikum, slysum eða hættum sem kunna að
skapast á sjó og stuðla að því að koma í veg fyrir eða greina mengun af völdum skipa.
• Taka á móti öllum tilkynningum, sjá um eftirlit og gera nauðsynlegar ráðstafanir til að
tryggja að skipstjórar, rekstraraðilar og umboðsaðilar skipa sem og farmsendendur eða
eigendur hættulegra eða mengandi vara uppfylli tilskildar kröfur.
Vaktstöðin skal auk þess annast eftir því sem nánar er kveðið á um í þjónustusamningi:
• Vöktun á sjálfvirku alþjóðlegu auðkennikerfi skipa (AIS).
• Vöktun, rekstur og viðhald á alþjóðlegu neyðar- og öryggisfjarskiptakerfi skipa.
• Almenna fjarskiptaafgreiðslu fyrir skip.
• Móttöku og miðlun neyðarkalla frá skipum, tilkynninga frá farþegaskipum vegna talningar og skráningar farþega og frá skipum sem flytja hættulegan varning. Vaktstöðin
tekur við og miðlar tilkynningum um óhöpp eða slys á sjó, um komu skipa til íslenskra
hafna og skráningu skipa sem falla undir hafnarríkiseftirlit. Þá tekur hún á móti og
miðlar tilkynningum og upplýsingum um bilanir í vitakerfinu, farartálma á sjó, miðlar
upplýsingum um neyðarhafnir og skipaafdrep og sér um samskipti við hafnir sem
Samgöngustofa hefur skilgreint sem neyðarhafnir.
Þátttaka og hlutdeild ríkisins í hafnarframkvæmdum breyttist 1. janúar 2015, samkvæmt
breytingum sem gerðar voru á hafnalögum með lögum nr. 119/2014. Ákvæði til bráðabirgða
II féll úr gildi og ríkisstyrkir miðast eftir það við 24. gr. hafnalaga, nr. 61/2003.
3. Forsendur, spár og lykilstærðir
Samgöngur eru ekki aðeins lykilkerfi í nútímasamfélagi sem flytur fólk og farm heldur
einnig afar mikilvæg atvinnugrein sem skapar þúsundir starfa.
Þegar horft er til framtíðar samgöngukerfisins og getu þess til að mæta þörfum samfélagsins eru nokkrar forsendur sem hafa þarf í huga. Þær mikilvægustu eru fjöldi íbúa,
búsetumynstur og fjöldi ferðamanna og dreifing þeirra um landið meða tilliti til árstíða.
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Fjöldi ferðamanna vex mjög hratt og gerir aðrar kröfur til samgöngukerfisins sem ekki fara
alltaf saman við þarfir íbúa. Aðilum er flytja ferðamenn til landsins og um landið fjölgar og
tíðni ferða eykst. Nýskráningum farartækja fjölgar í takt við fjölgun ferðamanna sem sækja í
starfsleyfisskylda afþreyingu þar sem Samgöngustofa hefur eftirlit með öryggi.
Við mótun samgönguáætlunar með takmarkaða fjármuni til reiðu þarf fyrst að huga að
þeim þörfum sem samgöngukerfið á að uppfylla. Tryggja þarf gáttir til útlanda, skilvirkar
tengingar við umheiminn fyrir vöru- og fólksflutninga. Innan lands vegur þyngst forgangsröðun framkvæmda, viðhald og þjónusta, heilsa og öryggi einstaklinga sem og þarfir þeirra
til að sækja vinnu og skóla, auk daglegra þarfa atvinnulífs. Greiðar samgöngur eru undirstaða efnahagslegrar afkomu og framfara og því skipta aðföng og flutningar framleiðslu
miklu máli.
3.1 Mannfjöldaspá
Við gerð síðustu samgönguáætlunar var reiknað með stöðugri fjölgun íbúa. Samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofu Íslands mun landsmönnum fjölga um 28–42 þúsund á
tímabilinu 2015–2026. Samgöngukerfið þarf því að vera í stakk búið til að uppfylla
ferðaþarfir allt að 370 þúsund íbúa auk milljóna ferðamanna árið 2026. Hafa þarf í huga
að notkun erlendra ferðamanna í stuttri heimsókn á samgöngukerfinu er töluvert önnur en
íbúa sem nýta það daglega.

Mynd 16. Mannfjöldaspá til ársins 2026 byggð á gögnum Hagstofu Íslands.
Á tímabilinu 2015–2026 má gera ráð fyrir áframhaldandi hækkandi meðalaldri þjóðarinnar. Mest mun fjölgun verða í hópi eldri borgara. Með hækkandi meðalaldri á komandi
áratugum mun fólki með skerta hreyfigetu fjölga og því brýnna en áður að huga að aðgengi
fyrir alla við hönnun samgöngumannvirkja. Í skipulags- og byggingarlögum og byggingarreglugerð er mælt fyrir um kröfur til aðgengis fatlaðs fólks að mannvirkjum. Samgöngumannvirki og samgöngutæki í eigu og rekstri ríkisins, eða sem háð eru samþykki ríkisins,
verða að vera þannig úr garði gerð að nánast allir geti notað þau. Þá hefur vaxandi hlutfall
innflytjenda sem oft koma frá svæðum þar sem umferðar- og öryggismenning er ólík einnig
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áhrif, sérstaklega á umferðaröryggisáætlun. Ljóst er að í samgönguáætlun þarf að gera ráð
fyrir þeim lýðfræðilegu breytingum sem munu verða á komandi árum.

Mynd 17. Spá um breytta aldurssamsetningu þjóðarinnar (Byggðastofnun).
3.2 Ferðamenn og samgöngukerfið
Ferðaþjónusta er veigamikill þáttur í framtíðarskipulagi samgöngukerfisins, skipulagi
þjónustu og upplýsingamiðlun um vegakerfið sem og fræðslu og áróðri fyrir öryggi.
Meðaldvöl ferðamanna á Íslandi er sex nætur að vetri en tíu nætur að sumarlagi. Þrátt
fyrir að ferðamenn ferðist mikið meðan á dvöl stendur eru áhrif hvers ferðamanns í vegakerfinu töluvert önnur en íbúa sem nýtir það daglega allan ársins hring. 19 Ferðamenn nýta
samgöngukerfið ekki með sama hætti og íbúar. Því fylgja kostir og gallar. Þeir ferðast í
stórum hópum eða á bílaleigubílum, oftast smábílum sem henta aðstæðum misvel, sérstaklega í vályndum vetrarveðrum sem eru erlendum hópferðabílum sem hingað koma
með Norrænu ekki síður erfið. Þeir eru margir duglegir að nýta almenningssamgöngur og
heimsækja staði sem eru þekktari fyrir náttúrufar en þjónustu. Þeir nýta vegakerfið til afþreyingar og upplifunar og hafa meiri þarfir fyrir útskot og áningarstaði við þjóðveginn.
Þá er umtalsvert álag í þeim höfnum og á vegum þeim tengdum þar sem skemmtiferðaskip hafa viðkomu.
Auknum umsvifum ferðaþjónustunnar fylgir:
• Aukin stjórnsýsla og eftirlit, m.a. þar sem starfsleyfisskyldum fyrirtækjum, svo sem
hópferðum og bílaleigum, fjölgar ört. Þá hefur fjölgað aðilum sem selja afþreyingu
eins og köfun, vélsleðaferðir, þyrlu- og útsýnisflug, hvalaskoðun og siglingar til
ferðamanna.
• Þörf fyrir aðgerðir sem stuðla að auknu öryggi, fræðslu og áróðri til erlendra ökumanna og ferðaþjónustuaðila.
• Aukin umferð ferðamanna sem krefst aukinnar vetrarþjónustu.
• Bæta þarf upplýsingamiðlun á skiltum við vegi, einnig á erlendum tungumálum, og
auka framboð rauntímaupplýsinga fyrir vef og snjalltæki, t.d. upplýsingar um veður,
færð og ástand vega bæði til innlendra og erlendra vegfarenda.
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Hagstofa Íslands.
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• Meiri umferð þungra fólksflutningabíla á vinsælum ferðaleiðum veldur miklu og
vaxandi álagi og þar með aukinni viðhaldsþörf.
• Aukin verkefni Samgöngustofu vegna stóraukinnar flugumferðar og nýskráningar
loftfara leiðir til mikilla umsvifa í eftirliti með flugrekstri íslenskra flugrekenda, með
íslenskum loftförum og hæfnikröfum áhafna, skyldubundinna úttekta á erlendum
loftförum (SAFA), eftirlits með flugvallarekstri, þjónustu og aðstöðu fyrir farþega
og framkvæmd flugverndar.
3.2.1 Spá um fjölda ferðamanna
Nauðsynlegt er að spá fyrir um fjölgun ferðamanna og dreifingu þeirra um landið og
innan ársins. Við slíka spá þarf að taka tillit til fjölmargra þátta sem hafa áhrif á eftirspurn, svo sem vinsælda íslenskrar náttúru í kvikmynda- og auglýsingagerð, orðspors og
ánægju ferðamanna samfara auknu sætaframboði í flugi, framboðs afþreyingar og að
Ísland telst fremur öruggt land, auk annarra þátta, svo sem gengisþróunar.
Árið 2010 komu um 500.000 ferðamenn til landsins. Í spá Ferðamálastofu sama ár var
gert ráð fyrir um milljón ferðamönnum árið 2020. Milljón ferðamannamarkið náðist árið
2013. Á árinu 2015 heimsóttu tæplega 1,4 milljónir erlendra ferðamanna Ísland og hafði
fjölgað um 27% frá fyrra ári. Samkvæmt spá Isavia má búast við að tæplega 1.731.000
ferðamenn komi til landsins um Keflavíkurflugvöll á árinu 2016, sem er 37% aukning
milli ára og til viðbótar um ríflega 120 þúsund ferðamenn sjóleiðis. Flugfélögum sem
stunda reglulegt áætlunarflug yfir sumartímann hefur fjölgað úr 11 árið 2011 í 25 sumarið
2016, og félög sem fljúga til og frá landinu í vetur verða 14. Sumarið 2016 hófst að auki
áætlunarflug milli Egilsstaða og Lundúna og voru níu flug í boði sem var langt undir
væntingum en hafa ber í huga að það tekur langan tíma að markaðssetja nýjan áfangastað
flugfélaga. Heildarfjöldi ferðamanna verður því vel á aðra milljón eða nánast sexfaldur
íbúafjöldi landsins.
Haldi svo fram sem horfir og ekki komi til ófyrirséðir takmarkandi þættir, svo sem
ónógt gistirými, getur fjöldi ferðamanna sem heimsækja Ísland orðið yfir 2 milljónir á
árinu 2017 og mögulega um 3 milljónir árið 2020 og í lok tímabilsins árið 2026 verði
ferðamenn mögulega orðnir fleiri en 5 milljónir.20
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Spáin byggist á ýmsum gögnum um fjölda ferðamanna, m.a. frá Isavia, Faxaflóahöfnum og Austfari auk
spár Isavia.
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Spá um fjölda ferðamanna
Árin 2013–2015 eru rauntölur, en árin 2016–2020 byggja á
framreikningum farþegatalna frá Isavia ohf, Faxaflóahöfnum og Norrönu.
Spáin er háspá.
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Mynd 18. Spá um fjölda ferðamanna. Spáin byggist rauntölum áranna 2013–2015 og spá
Isavia um 37% fjölgun flugfarþega árið 2016 auk fjölda ferðamanna sem koma sjóleiðis.
Frá árinu 2017 er gert ráð fyrir að dragi úr hlutfallslegri aukningu vegna ýmissa ytri
takmarkana og verði í lok tímabilsins að meðaltali tæp 7% á ári.
3.2.2 Notkun ferðamanna á samgöngukerfi
Eftir samdrátt í fjölda ferðamanna á árunum eftir hrun hefur orðið sprenging í fjölgun
á komum til landsins. Þegar fjölgun ferðamanna á ársgrundvelli er skoðuð er nær að tala
um margfeldisáhrif. Á árinu 2014 komu ríflega 90% ferðamanna til Íslands fljúgandi og
fer það hlutfall ört vaxandi. Samhliða fjölgun farþega hefur flugfélögum sem hingað fljúga
fjölgað mikið og sætaframboð aukist sem ýtir undir frekari fjölgun. Alls buðu 25 flugfélög
ferðir til Íslands sumarið 2016 og veturinn 2016–2017 munu 14 flugfélög fljúga hingað í
stað níu veturinn áður. Spá Isavia fyrir árið 2016 sem byggist á áætlunum flugfélaga gerir
ráð fyrir 37% fjölgun yfir árið.
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Árleg fjölgun ferðamanna um Keflavíkurflugvöll
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Mynd 19. Fjölgun ferðamanna um Keflavíkurflugvöll hefur verið langt umfram spár. Ferðamönnum sem komu til landsins á árunum 2009 og 2010 fækkaði nokkuð en frá þeim tíma
hefur þeim fjölgað hratt.
Á árinu 2015 voru farþegar með skemmtiferðaskipum í Faxaflóahöfnum ríflega 100.000
talsins og fækkaði lítillega frá árinu áður. Þrátt fyrir færri farþega fjölgaði ferðum og munar
þar mestu um fleiri smærri skip sem sigla umhverfis landið að sumarlagi.
Ferðir með farþega skemmtiferðaskipa í stórum fólksflutningabílum valda umtalsverðu
álagi á vinsælar ferðamannaleiðir víða um land, t.d. um Gullna hringinn og Mývatnshring.
Þessar ferðir gera einnig kröfu til stöðureita fyrir fólksflutningabíla við vinsælustu ferðamannastaði.
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Mynd 20. Ferðamönnum sem heimsækja landið með skemmtiferðaskipum fjölgar jafnt og
þétt. (Faxaflóahafnir).
Ferjan Norræna flutti um 20.000 farþega til landsins á árinu 2015. Þar vekur ekki síður
athygli fjöldi farartækja sem komu með ferjunni en þau voru 5.455 talsins, þar af 185 hópferðabílar, sérstaklega vor og haust. Einhverjir þessara hópferðabíla eru í akstri um landið
með hópa yfir sumarið.
Æskilegt er að fleiri gáttir séu til landsins, þ.m.t. flugvellir, fyrir dreifingu ferðamanna
um landið, betri nýtingu mannvirkja og sem mótvægi við vaxandi álag á Keflavíkurflugvelli.
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Farartæki til landsins með Norrænu 2014
Fjöldi farartækja
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Mynd 21. Fjöldi farartækja sem komu með Norrænu árið 2014. Alls komu 185 hópferðabílar
með ferjunni, flestir vor og haust, og hafa stutta viðdvöl. Um 20.000 farþegar koma með
ferjunni og álíka margir fara með henni af landi brott. (Austfar.)
3.2.3 Áskoranir og tækifæri sem fylgja fjölgun ferðamanna
Auknum umsvifum í ferðaþjónustu fylgja margar áskoranir sem hafa áhrif á starfsemi
samgöngustofnana. Samgöngustofa annast leyfisveitingar og eftirlit með ýmissi ferðaþjónustu þar sem farartæki koma við sögu, svo sem hópferðabílar, bílaleigubílar, bátar, fjórhjól
og snjósleðar, þyrlu- og útsýnisflug, auk köfunar. Þá annast Samgöngustofa leyfisveitingar
og eftirlit með réttindum stjórnenda skipa og flugvéla, eftirlit með tækjunum, auk eftirlits
með flugvernd og flugvirkt. Isavia annast flugvelli, þ.m.t. aðstöðu fyrir farþega og farangur
og flugleiðsögu. Vegagerðin annast þjónustu, viðhald og framkvæmdir á þjóðvegum, þ.m.t.
upplýsingamiðlun til vegfarenda.
Ferðamenn og vegakerfið
Ökutæki sem flytja ferðamenn eru nú umtalsverður hluti umferðar um þjóðvegakerfið
víða um land. Allnokkrar breytingar hafa orðið á komu ferðamanna sem hefur áhrif á þjónustuþörf í vegakerfi. Dregið hefur úr árstíðasveiflu og koma sífellt fleiri ferðamenn til
landsins utan sumartíma. Samtímis hefur verið áhersla á að ferðamenn dreifist meira um
landið. Því fylgir krafa um aukna vetrarþjónustu og upplýsingamiðlun um veður, færð og
aðstæður, á fleiri tungumálum. Loks hefur hópferðabílum fjölgað mikið en eftir því sem
bílarnir eru stærri valda þeir meira álagi á vegi. Viðhaldsþörf á fjölförnum ferðamannaleiðum, t.d. Gullna hringnum, er vaxandi vegna þessara bíla.
Akstur að vetri gerir bæði ríkari kröfur til ástands ökutækja sem og þjónustu. Margir sem
heimsækja landið að vetri til hafa ekki áður ekið í snjó og hálku sem leggur auknar skyldur á
ríki og sveitarfélög að inna af hendi meiri vetrarþjónustu, þ.m.t. hálkuvarnir.
Um 40% af nýskráðum bifreiðum eru bílaleigubílar og 8% af fjölda skráðra fólksbíla.
Bílaleigubílum fjölgaði um 26% milli áranna 2014–2015. Á fyrri hluta ársins 2016 bættust
um 4.000 bílar í flotann og verða bílaleigubílar um 22.000 í árslok. Skráðar bílaleigur eru nú
152 en þær þrjár stærstu reka 50% bílaflotans. Samkvæmt upplýsingum Samtaka ferðaþjónustunnar er áætlað að bílaleigubílar hafi ekið um 375 milljónir kílómetra á árinu 2015.
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Mynd 22. Bílaleigubílum fjölgar hratt og voru nýskráningar yfir 4.000 fyrri hluta 2016.
Slysum á erlendum ferðamönnum á bílaleigubílum hefur einnig fjölgað en hefur þó sem
betur fer fækkað hlutfallslega. Slysin eru langflest vegna útafaksturs í dreifbýli, m.a. vegna
hraðaksturs og þess að athygli ökumanns beinist að umhverfi fremur en akstri. Mörg slys
hafa orðið við einbreiðar brýr og hefur það lengi verið stefnumál að fækka þeim á meginvegakerfinu. Samkvæmt talningu Vegagerðarinnar urðu 265 slys við einbreiðar brýr á tímabilinu 2002–2012.
Gera þarf átak í upplýsingamiðlun til ferðamanna um veður, færð og aðrar hættur, ekki
hvað síst um snjall- og staðsetningartæki. Umferðarskilti eru á íslensku og til að koma til
móts við erlenda ferðamenn eru notuð þjónustutákn. Eigi að síður er nauðsynlegt að skoða
notkun erlendra tungumála varðandi lokanir og hættulegar aðstæður. Samtímis þarf að efla
fræðslu og áróður, ekki hvað síst varðandi bílbeltaskyldu sem ekki er algild í sumum
heimalöndum ferðamanna en því miður hafa mörg alvarleg slys orðið vegna þess að
ökumaður og/eða farþegar hafa ekki notað öryggisbelti.
Þá þarf að fjölga útskotum og áningarstöðum, sérstaklega þar sem útsýni er gott, ekki
hvað síst vegna myndatöku. Nauðsynlegt er að kortleggja þá staði sem vinsælastir eru til
ljósmyndatöku þar sem ferðamenn stoppa oftast við vegkant sem orsakar hættu fyrir alla
vegfarendur.
Leita þarf leiða til að auka öryggi hjólreiðamanna sem ferðast í vaxandi mæli um þjóðvegakerfið, m.a. með bættum merkingum hjólaleiða.
Siglingar og hafnir
Ferðaþjónusta er vaxandi þáttur starfseminnar hjá mörgum höfnum. Samtökin „Cruise
Iceland“ vinna að því að markaðssetja Ísland sem áfangastað skemmtiferðaskipa. Fjórtán
hafnir auk ferðaskrifstofa, skipamiðlara, rútufyrirtækja og fleiri sem starfa í ferðaþjónustu
eru aðilar að þessum samtökum. Ferðamálastofa er ekki með farþega skemmtiferðaskipa í
heildartölu ferðamanna sem koma til landsins, þar sem þeir hafa skamma viðdvöl og gista
ekki, en áætla má að hátt í 105 þúsund farþegar hafi komið með skemmtiferðaskipum til
landsins árið 2014 með 91 skipi. Flest skipin koma til Reykjavíkur og Akureyrar.
Siglingar með ferðamenn er sömuleiðis vaxandi atvinnugrein. Boðið er upp á hvalaskoðunarferðir frá Húsavík, Reykjavík, Keflavík, Ólafsvík og fleiri stöðum. Skoðunarferðir
eru m.a. frá Stykkishólmi um Breiðafjörð, í Papey frá Djúpavogi og frá Vestmannaeyjahöfn
um Eyjar. Siglt er frá Ísafirði á Hornstrandir og einnig frá Norðurfirði á Ströndum.
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Helstu viðkomuhafnir skemmtiferðaskipa 2010–2014
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Mynd 23. Helstu viðkomuhafnir skemmtiferðaskipa árin 2010–2014. Á tímabilinu hefur
farþegum þeirra fjölgað um nær 50% hjá Reykjavíkurhöfn og rúm 30% hjá Akureyrarhöfn.
Flug
Aukin verkefni Samgöngustofu vegna stóraukinnar flugumferðar og nýskráningar loftfara leiðir til mikilla umsvifa í eftirliti með flugrekstri íslenskra flugrekenda, með íslenskum
loftförum og hæfnikröfum áhafna, skyldubundnum úttektum á erlendum loftförum (SAFA),
eftirliti með flugvallarekstri, þjónustu og aðstöðu fyrir farþega, auk framkvæmdar flugverndar.
Fjölgun ferðamanna hefur haldist í hendur við vöxt innlendra flugfélaga og þar með
hefur nýskráningum loftfara fjölgað. Mikil fjölgun flugfélaga sem hingað fljúga hefur aukið
umsvif vegna skyndiskoðana á erlendum loftförum.
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Mynd 24. Samfara mikilli fjölgun ferðamanna og fjölgun viðkomufarþega fjölgar loftförum,
bæði sem eru skráð á Íslandi sem og erlendum flugvélum sem fara í skyndiskoðanir á
ástandi og öryggi.
Áskoranir sem snúa að fluginu er gríðarlega ör vöxtur í flugi. Á árinu 2016 er búist við
að farþegar sem fara um Keflavíkurflugvöll verði um 6,7 milljónir (tvítaldir sem komu- og
brottfararfarþegar). Reksturinn hefur sprengt af sér bæði hús og þjónustu í Flugstöð Leifs
Eiríkssonar. Ber þar hæst áskoranir sem tengjast flugvernd og flugvirkt (flæði farþega og
farangurs) í flugstöðinni. Takmarkanir eru á rými til öryggiseftirlits, svo sem vopnaleitar, og
skortur er á starfsfólki til að sinna aukinni þjónustuþörf. Þar er því stefna stjórnvalda að
leitast við að fjölga gáttum inn í landið og fá betri nýtingu innviða.
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Mynd 25. Fjöldi flugfélaga sem stunda áætlunarflug til Íslands hefur aukist jafnt og þétt.
Sumarið 2016 buðu 25 flugfélög áætlunarflug hingað og 14 flugfélög munu fljúga veturinn
2016–2017.
Samhliða auknum fjölda ferðamanna til landsins hefur fjöldi þeirra í innanlandsflugi
aukist og eru um 20% farþega í áætlanaflugi innan lands hjá Flugfélagi Íslands erlendir
ferðamenn sem er nánast tvöföldun milli ára. Innviðir innanlandsflugsins geta tekið við mun
fleiri ferðamönnum en nú er. Með aukinni notkun ferðamanna á innanlandsflugi dreifast
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ferðamenn betur um landið, álag á önnur samgöngumannvirki minnkar og framboð á
innanlandsflugi fyrir landsmenn eykst. Því ætti að leggja miklu meiri áherslu á að vekja
athygli ferðamanna á þessum samgöngumáta. Ferðamenn fer hratt fjölgandi í hópi farþega
um Húsavík og Höfn.
3.3 Framtíðarsýn
Á árinu 2014 skipaði ráðherra starfshóp sem hafði það verkefni meta með hvaða hætti
samgöngum yrði háttað árið 2050.
Sambærileg vinna fór fram árið 2001 en þá var horft fram til ársins 2030. Þá voru
eftirfarandi þættir lagðir til grundvallar framtíðarsýn: orkuverð, byggðaþróun og þróun í
samgöngutækni. Þótt aðeins séu liðin 15 ár frá því að sú vinna fór fram hafa breytingar verið
mun hraðari en ráð var fyrir gert, t.d. með þeim miklu sveiflum sem hafa verið á olíuverði
bæði til hækkunar og lækkunar. Þróun hugbúnaðar í farartækjum, sérstaklega sjálfstýringar,
hafa verið miklu meiri og sjálfrennireiðar nú þegar orðnar að veruleika. Fjölgun ferðamanna
var ekki fyrirséð og 20–30% árleg fjölgun síðustu ára er þegar farin að reyna á samgönguinnviði, bæði uppbyggingu og þjónustu, enda er umtalsverður hluti vegfarenda yfir sumarið
nú erlendir ferðamenn. Spá starfshópsins um áhrifasvæði og íbúaþróun hefur hins vegar
reynst að mestu rétt, þ.e. að stærri þjónustu- og atvinnukjarnar mundu styrkjast en jaðarsvæði eiga undir högg að sækja. Ætla má að sú þróun haldi áfram þar sem helstu kjarnarnir
verði höfuðborgarsvæðið (Hvítá að Hvítá/Ölfusá), Norðurland frá Sauðárkróki að Húsavík,
með Akureyri sem þungamiðju, og Mið-Austurland með Egilsstaði/Reyðarfjörð sem þungamiðjur þjónustu.
Starfshópurinn ákvað í sinni vinnu að líta fremur til framtíðar út frá þremur sviðsmyndum og setja þær fram á myndrænan hátt en að reyna að spá fyrir um þróun einstakra
þátta. Forsenda þess að byggð haldist um landið sé að byggja upp fá en sterk miðsvæði með
góðum samgöngubótum sem tengi byggðarkjarna innan vinnusóknarsvæða með ásættanlegri
heilbrigðisþjónustu, möguleikum til menntunar og tómstundaiðkunar.
Þess ber að geta að ekki er tekið tillit til þeirra miklu breytinga í íbúaþróun á meginlandi
Evrópu vegna umhverfis- og stjórnmálaáhrifa sem farin eru að hafa áhrif hér. Fjölgun
innflytjenda kann því að hafa umtalsverð áhrif á íbúafjölgun á fleiri svæðum í öllum sviðsmyndum.
Sviðsmyndirnar eru eftirfarandi:
Sviðsmynd 1 – Fortíðin er lykill að framtíðinni
Í þessari sviðsmynd er gert ráð fyrir því að þróun fram til 2050 verði sambærileg þróun
síðustu ára. Ekki er gert ráð fyrir tæknibyltingum heldur hægfara þróun í samgöngutækjum
og innviðasmíð án verulegra áhrifa á langtímaþróun byggða eða valkosti einstaklinga til
samgangna í þéttbýli.
Sviðsmynd 2 – Stigvaxandi tækniþróun samgangna
Hægt er að líta á sviðsmynd 2 sem næsta stig á eftir sviðsmynd 1. Hér er gert ráð fyrir
tækninýjungum sem munu hafa áhrif á þróun samgangna en munu ekki valda grundvallarbreytingum á þróun íslensks samfélags. Mest eru áhrifin á uppbyggingu samgangna í þéttbýli.
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Sviðsmynd 3 – Bylting í samgöngum
Sviðsmynd 3 gerir ráð fyrir umtalsverðum og hröðum breytingum í samgöngum sem
munu hafa veruleg áhrif á uppbyggingu innviða og stuðla að breyttri búsetuþróun og
valkostum í samgöngum. Loftslagsáhrif hafa veruleg áhrif á þróun.
Hver þessara sviðsmynda notast við grunngögn stofnana innanríkisráðuneytisins, t.d.
samgönguáætlun 2011–2022, samráðsgreiningu sem unnin var á grundvelli funda með fjölmörgum hagsmunaaðilum þar sem horft var til framtíðar, samgöngustefnu og skipulagsáætlanir einstakra sveitarfélaga og önnur opinber gögn sem liggja fyrir í dag. Þessu til
viðbótar lögðu einstakir nefndarmeðlimir fram álit sitt um þróun tiltekinna málaflokka fram
til ársins 2050, t.d. þróun ökutækja og samgangna, spár um þróun ferðamannafjölda og
byggðaþróun, áætlanir hins opinbera og áhrif umhverfis- og loftslagsbreytinga.
Meginforsendur fyrir þróun farartækja eru þær sömu fyrir allar þrjár sviðsmyndirnar. Í
fyrsta lagi er ekki gert ráð fyrir því að fram til ársins 2050 verði meiri háttar tækninýjungar
eða bylting í framleiðslu flugvéla, fremur að áfram verði hægfara þróun í hönnun flugvéla og
að helstu breytingar verði í flugleiðsögutækni og sjálfvirknivæðingu. Í öðru lagi er gert ráð
fyrir sams konar þróun í siglingum þar sem helsta nýjungin verði nýir orkugjafar og lægri
orkukostnaður fyrir hverja flutningseiningu en þó engin bylting. Ljóst þykir að mestar
nýjungar verði í bifreiðum. Á Íslandi verði rafbílar ráðandi ásamt mikilli sjálfvirknivæðingu
þar sem sjálfrennireiðin verður raunhæfur möguleiki jafnt sem einkabíll og/eða í sameign.
Frekari umfjöllun um niðurstöður framtíðarhóps er að finna á vef samgönguáætlunar:
https://www.innanrikisraduneyti.is/verkefni/malaflokkar/samgonguaaetlun/
3.4 Samgöngur á landi
Samkvæmt rannsókn Hagstofu Íslands voru útgjöld heimila vegna ferða og flutninga
14,5% af heildarútgjöldum þeirra árin 2010–201221 sem skiptast í kaup á ökutækjum
(2,2%), rekstur (10%) og flutninga (2,3%) og höfðu dregist hlutfallslega saman um 2%.
Munar þar mest um samdrátt undir liðnum kaup á ökutækjum. Samkvæmt niðurstöðum
eru 13% heimila bíllaus. Ferðir og flutningar voru í þriðja sæti útgjalda heimila á eftir
húsnæði, rafmagni og hita (27%) og mat- og drykkjarvöru (14,9%). Samgöngukostnaður
heimila fer því hlutfallslega lækkandi sem skiptir heimilin og þjóðarbúið miklu máli. Ef
takast mætti að draga úr þörf heimila fyrir einkabíla með því að verða við ferðaþörfum
einstaklinga með öðrum hætti mundu felast í þeirri breytingu umtalsverðar kjarabætur.
Greinilegar viðhorfsbreytingar eru til notkunar samgöngukerfisins og framkvæmda
innan þess sem endurspegla bæði efnahag þjóðarinnar sem og breytt viðhorf til samgöngumáta, þ.m.t. lýðheilsusjónarmiða. Í könnun á ferðavenjum sumarið 201422 kom
fram að áfram dregur úr notkun einkabílsins og fleiri ferðast saman í bíl og hefur þeim
sem ferðast sem farþegar í bíl fjölgað úr 4% 2007 í 10% sumarið 2014. Notkunin er mest
í grennd við höfuðborgarsvæðið eða 87%, 85% í landsbyggðarkjörnum en lægst 80% á
höfuðborgarsvæðinu. Þar er hins vegar umtalsverð aukning á hjólreiðum og notkun
Strætó (8%). Talsverð breyting er á notkun almenningsvagna milli þéttbýliskjarna, sérstaklega við höfuðborgarsvæðið en 8% aðspurðra þar höfðu notað almenningsvagna og
álíka margir reiðhjól yfir sumartímann. Þrátt fyrir þessa breytingu hefur umferð um
höfuðborgarsvæðið einnig aukist umtalsvert. Á árinu 2015 fjölgaði bílum umtalsvert og
21
22

https://hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?ItemID=16009.

http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/Sumarferdir_2014_greinargerd/$file/Sumarferðir%202014%20greinar
gerð.pdf.
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hefur sú þróun haldið áfram það sem af er árinu 2016. Ekki liggja fyrir nýjar kannanir á
ferðavenjum en ljóst er af umferðarteljurum að umferð hefur aukist mikið. Athygli vekur
að umtalsvert dregur úr fjölda þeirra sem telja endurbætur stofnbrautakerfisins mikilvægustu framkvæmdir eða úr 69% árið 2007 í 27% árið 2014.
3.4.1 Akstur á vegum
Árið 1980 voru 359 km þjóðvega með bundnu slitlagi en 5.464 km í árslok 2014.
Bílaeign Íslendinga er með því mesta sem gerist í heiminum eða 562 fólksbílar á hverja
1.000 íbúa í lok árs 2015. Alls voru 260.585 ökutæki í umferð þann 31.12.2015. 23
Akstur á þjóðvegum er settur fram sem vísitala, stillt á 100 árið 1980. Stafar sú viðmiðun
af því að á tímabilinu hafa verið gerðar tvær veigamiklar breytingar á þjóðvegakerfinu:
Annars vegar árið 2000 þegar farið var að reikna með þjóðvegi í þéttbýli og hins vegar árið
2008 en þá var flokkun vegakerfisins breytt verulega.
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Mynd 26. Fjöldi ökutækja á skrá á Íslandi 2010–2015.
Á tímabilinu 1980–2015 fjölgaði landsmönnum úr 229 þúsund í 330 þúsund eða um
39%. Hagvöxtur á tímabilinu hefur verið mun meiri en sem því nemur. Vöxtur umferðar
hefur verið um 226% frá 1980–2009. Svo virðist sem umferð á höfuðborgarsvæðinu fylgi
landsframleiðslu.

23

http://bifreidatolur.samgongustofa.is/?nid=1187.

98

Vísitala ársdagsumferðar fyrir þrjú mælisnið á
höfuðborgarsvæðinu

130

125,4

Samtals umferð yfir mælisniðin þrjú
Visitala fyrir heildar fjölda ökutækja/dag (ÁDU)

125

Verg landsframleiðsla (Hagvöxtur skv. SBÍ)
120,5

120
115,6

115

113,3

114,3
112,3

111,6
110,1

110

109,2
107,6

103,9

105
100,0

Staðsetning sniða
Snið 1: Hafnarfjarðarvegur s.
Kópavogslækjar.
Snið 2: Reykjanesbraut við Dalveg

100
Mynd 27. Árdagsumferð á höfuðborgarsvæðinu hefur aukist mikið.
Vegagerðin hefur gert umferðarspá til ársins 2060. Spáin byggist m.a. á mannfjöldaspá Hagstofunnar og spá um bílaeign. Áreiðanleiki spárinnar er háður þróun hagkerfisins
en einnig breyttum samgöngum. Reynsla undanfarinna áratuga hefur hins vegar sýnt að
þrátt fyrir tímabundnar niðursveiflur í efnahagslífinu, og jafnvel kreppur, hefur umferðin
ávallt leitað í sama farveg eftir að niðursveiflu lýkur.
3.4.2 Almenningssamgöngur á landi
Samgönguáætlun gerir ráð fyrir að landshlutasamtök sveitarfélaga reki áfram almenningssamgöngur á landi með þátttöku ríkisins. Markmiðið er að efla þennan samgöngumáta með grenndarstjórnsýslu, auka samhæfingu og samræmingu.
Samkvæmt ferðavenjukönnun Gallup árið 2002, sem unnin var fyrir Reykjavíkurborg
og Vegagerðina, voru um 4% allra ferða á höfuðborgarsvæðinu farnar með strætisvögnum, í sambærilegri könnun árið 2011 einnig 4,0% og árið 2014 4,1%. Meginmarkmiðið
með eflingu almenningssamgangna er að tvöfalda a.m.k. hlutdeild í öllum ferðum sem
farnar eru á höfuðborgarsvæðinu á tímabilinu. Með tvöföldun á hlutdeild almenningssamgangna, úr 4–5% í 8–10%, verða almenningssamgöngur nokkuð öflugur ferðamáti sem
skilar samfélaginu hagrænum og umhverfislegum ávinningi.
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Fjöldi farþega í Strætó
samkvæmt talningu á höfuðborgarsvæðinu í október ár hvert
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Mynd 28. Notkun strætisvagna á höfuðborgarsvæðinu í október hvert ár, 2005–2015, hefur
vaxið töluvert og stöðugt frá því að samningar voru gerðir milli ríkis og sveitarfélaga á
svæðinu.
Umtalsverð fjölgun farþega hefur einnig orðið á ýmsum leiðum milli þéttbýlisstaða og
standa vonir til að svo verði áfram.
Mikil breyting hefur orðið í kjölfar samninga landshlutasamtaka sveitarfélaga í árslok
2012 um yfirtöku reksturs á almenningssamgöngum milli þéttbýlisstaða á landsbyggðinni
með einkaleyfum í stað eldra kerfis sérleyfa. Kerfið er heildstætt og samræmt, þjónustan
hefur verið færð nær notendum sem lýsir sér í örri fjölgun farþega og jákvæðri umræðu.
Miklar breytingar hafa orðið á leiðakerfunum eftir að landssamtökin tóku við verkefninu.
Akstursleiðum og áætlunum hefur verið breytt og þær aðlagaðar að þörfum íbúa. Þessar
breytingar hafa leitt af sér að farþegum hefur fjölgað á flestum leiðum. Í heildina fjölgaði
farþegum um 13% milli áranna 2012 og 2013 og um 38% milli áranna 2013 og 2014.
Súluritin sýna myndrænt breytinguna milli áranna 2011–2013 á flestum leiðum innan
kerfisins. Á nokkrum leiðum vantar inn árið 2011. Því eru farþegatölur mögulega ekki
alveg sambærilegar sökum breytinga.
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Mynd 29. Farþegafjöldi á helstu leiðum áætlunarbíla utan höfuðborgarsvæðisins.
(Vegagerðin, áfangaskýrsla um almenningssamgöngur, 2014.)
3.4.3 Ferjusiglingar
Ferjusiglingar eru styrktar milli lands og Vestmannaeyja, Grímseyjar og Hríseyjar árið
um kring og yfir Breiðafjörð og til Mjóafjarðar frá Neskaupstað á vetrum þegar ekki er
hægt að halda vegum opnum með fullnægjandi hætti.
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Mynd 30. Farþegar með Breiðafjarðarferjunni Baldri. Meiri hluti farþega eru ferðamenn en
ferjan er mikilvæg tenging fyrir fjörðinn, sérstaklega á vetrum.
3.4.4 Flutningaleiðir í grunnneti
Vöruflutningar eru með bílum, skipum og flugvélum. Flutningaleiðir í vegakerfi eru þeir
vegir þar sem umferð er mest og stærstur hluti landflutninga fer um. Þótt ekki liggi fyrir
formleg skilgreining á því hvaða vegir eru flutningaleiðir hefur Vegagerðin að nokkru leyti
þegar skilgreint þessa vegi eftir mikilvægi, m.a. með ákvörðunum um tíðni vetrarþjónustu. Á
flutningaleiðum verður lögð áhersla á að vegir hafi nægilegt burðarþol allt árið, breidd sé
nægileg og að þeir séu lagðir bundnu slitlagi. Fyrir þennan hluta grunnkerfisins verða sett
markmið um uppbyggingu vega til að þjóna atvinnulífinu á viðunandi hátt og stuðla að
auknu umferðaröryggi.
Vegagerðin ver árlega umtalsverðu fé til viðhalds þjóðvega. Stór hluti þessa viðhalds er
til kominn vegna slits af völdum umferðar þungra ökutækja (flutningabíla) en hlutfall þungaumferðar er víða 8–12% af heildarumferð og hefur aukist undanfarin ár. Slit og skemmdir á
burðarlagi og slitlagi vegna þungaumferðar er mest á vorin þegar efstu lög veganna byrja að
þiðna. Vegagerðin takmarkar tímabundið mestu leyfða heildarþyngd og leyfðan ásþunga á
vegum þegar nauðsyn krefur, miðað við burðarþol brúar eða vegar.
Þungatakmarkanir valda óvissu, kostnaði og óþægindum fyrir atvinnulífið. Afhending
hráefnis eða vöru getur tafist, rekstraröryggi fyrirtækja minnkar og það getur m.a. haft þau
áhrif að vöruverð hækkar. Á 1. tímabili samgönguáætlunar þarf að kanna samfélagslegan
kostnað vegna þungatakmarkana, ábatann af því að draga úr tíðni þeirra og hraða endurbótum á burðarþoli tiltekinna vegarkafla.
Strandsiglingar eru nú aftur hafnar eftir nokkurra ára hlé en sýnt hafði verið fram á
hagkvæmni þeirra því að óbeinir styrkir til landflutninga voru umtalsverðir þar sem
þunglestuð ökutæki greiða lægra hlutfall í rekstrarkostnaði vegakerfisins en þeim ber eins og
sjá má m.a. í skýrslunni „Mat á hagkvæmni strandflutninga á Íslandi.“ Útflutningshafnir eru
hringinn um landið en þaðan er skipað út fiski sem annars hefði verið fluttur landleiðis.
Eimskip býður upp á siglingar til og frá 11 höfnum og Samskip til og frá sex höfnum.
Félögin reka einnig öflug landflutningakerfi í samkeppni við aðra aðila. Vegagerðin safnar
ár hvert upplýsingum frá höfnum landsins um flutningsmagn. Við mat á strandflutningum er
gengið út frá tölum og gögnum Hagstofunnar um magn inn- og útflutnings. Hagstofan áætlar
að um 99% innflutnings og 98% útflutnings, í tonnum talið, séu með skipum. Strandflutn-

102
ingur reiknast sem mismunur á heildarflutningum um hafnir landsins og sjóflutningum til og
frá landinu.
Vaxandi hluti flutnings á ferskmeti til og frá landinu er með flugi um Keflavíkurflugvöll.
Ekki liggja fyrir upplýsingar um magn sem nú er flutt um þjóðvegi landsins en í skýrslu
um mat á hagkvæmni strandflutninga var gerð allítarleg könnun á magni af „þolinmóðri
vöru“ til og frá Vestfjörðum og Norðurlandi sem færa mætti af þjóðvegum á sjó. Þar var
aðallega um að ræða ýmis aðföng til fiskvinnslu- og iðnfyrirtækja, drykkjarvörur, byggingavörur og frystar fiskafurðir.
Þróun í flutningamagni, orkunýtingu samgöngutækja og orkuverði og þróun fjölmargra
annarra þátta hefur áhrif á þjóðhagslega hagkvæmni land- og strandflutninga. Hagkvæmnin
getur breyst á stuttum tíma. Sem stendur er ljóst að strandsiglingar eru hagkvæmasti
kosturinn enda reknar á markaðslegum forsendum.
3.4.5 Ganga og hjólreiðar
Áætlað er að um helmingur af öllum akstri bifreiða á landinu eigi sér stað innan
höfuðborgarsvæðisins. Samkvæmt könnun frá 2008 er meðalfjarlægð milli heimilis og
vinnustaðar 6,5 km á höfuðborgarsvæðinu, 28% íbúa búa í innan við 2 km fjarlægð frá
vinnustað og 44% í minna en 4 km fjarlægð eða 10–15 mínútna hjólatíma. Það eru því
allar forsendur til að ætla að hlutdeild hjólreiða megi auka verulega.
Töluverður hluti íbúa höfuðborgarsvæðisins fer daglega hjólandi eða gangandi til
vinnu. Ekki liggja fyrir gögn um val á ferðamáta innan þéttbýlisstaða utan höfuðborgarsvæðisins. Í stefnumótunarkafla er lögð áhersla á að skapa aðstæður til að ganga og hjóla
í þéttbýli sem verði greiður og öruggur samgöngumáti. Með aðgerðum sveitarfélaga og
ríkisins er gert ráð fyrir aukinni hlutdeild göngu og hjólreiða í samgöngum innan þéttbýlis á áætlunartímabilinu.
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Mynd 31. Fjöldi hjólreiðamanna í Reykjavík árin 2013–2016 á átta stöðum. Hjólreiðar eru
árstíðabundnar og veðurháðar en sumarið 2014 sólríkt en 2015 votviðrasamt.
Samkvæmt ferðavenjukönnun sumarið 2014 notuðu 8% aðspurðra hjól sem farkost og
álíka margir almenningssamgöngur. Töluverður munur er á vali á ferðamáta háð árstíðum.
Um er að ræða verulega breytingu á ferðavenjum, sérstaklega fjölgun hjólandi vegfarenda
sumar og haust. Mun færri nota hjól sem farartæki allt árið og veðurfar hefur mikil áhrif.
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Nægir að nefna að mun færri hjóla á rigningarsumri en sólríku sumri. Veruleg uppbygging
göngu- og hjólastíga samfara almennri vakningu á mikilvægi heilsubætandi hreyfingar vega
hér þungt.
3.5 Flug
Flug er mikilvægur ferða- og flutningsmáti. Ísland á aðild að nokkrum loftferðasamningum sem tryggja greiðar flugsamgöngur og er það stefnan að fjölga slíkum samningum
á næstu árum. Umsvif í flugi til og frá landinu hafa aukist gríðarlega. Á sama tíma hefur
loftförum sem fara um íslenska flugumsjónarsvæðið fjölgað umtalsvert og flugu um það á
árinu 2015 ríflega 145.000 loftför.
3.5.1 Innanlandskerfið, flugvellir og áætlunarflug
Áætlunarflug innan lands er mikilvægur hlekkur í almenningssamgöngum og tryggir
aðgengi þeirra sem fjærst búa frá höfuðborgarsvæðinu að nauðsynlegri opinberri þjónustu,
sérstaklega heilbrigðiskerfinu. Farþegum í innanlandsflugi hefur fækkað á síðustu árum.
Kemur þar margt til. Með vegabótum styttist ferðatími milli staða og greiðfærni eykst,
jafnframt sem hlýnandi veðurfar styttir vetrarfærð. Þá hefur farmiðaverð flugs hækkað hlutfallslega sem hefur áhrif á notkun. Engu að síður er áætlunarflugið þjóðhagslega arðbært,
sérstaklega til þeirra staða sem liggja fjærst. Loks er áætlunarflug öruggasti ferðamátinn og
alltaf hagkvæmastur þegar einn ferðast.24
Á undanförnum rúmum tveimur áratugum hefur flugsamgöngukerfi landsins breyst
mikið. Flugvöllum sem notaðir eru fyrir áætlunarflug hefur fækkað úr á fjórða tug talsins
í þrettán. Heildarfarþegafjöldi í innanlandsflugi hefur sveiflast töluvert á milli ára. Brottfararfarþegar voru flestir árið 2007, samtals um hálf milljón. Síðan hefur farþegum fækkað
og árið 2015 var farþegafjöldi um 370 þúsund.25 Finna verður leiðir til að snúa þessari
þróun við þar sem þjóðhagslegur ábati af áætlunarfluginu er verulegur. Á það skal þó bent
að það sem af er árinu 2016 hefur farþegum fjölgað um 8%, að miklu leyti vegna erlendra
ferðamanna. Af heildarfjölda farþega í innanlandsfluginu fara um 49% um Reykjavíkurflugvöll, 27% um Akureyrarflugvöll og 11% um Egilsstaðaflugvöll.

24
25

Áætlunarflug innan lands, félagshagfræðileg greining.
Farþegar í flugi eru tvítaldir, sem komu- og sem brottfararfarþegar.
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Mynd 32. Farþegafjöldi um einstaka flugvelli árin 2010–2015. Farþegafjöldi ársins 2015 er
sérstaklega tilgreindur. Á fyrstu mánuðum ársins 2016 hefur farþegum fjölgað um 8%.
Athugið að farþegar eru tvítaldir, sem komu- og brottfarar farþegar.
Farþegum hefur fækkað á nánast öllum flugleiðum og þar með dregið úr arðsemi flugsins
fyrir flugrekstraraðila og farmiðaverð hefur hækkað. Á árinu 2015 varð lítils háttar
viðsnúningur og á fyrstu þremur mánuðum ársins 2016 hefur farþegum fjölgað um 8%.
Beinir styrkir til flugrekenda hafa mikil áhrif á farþegafjölda. Á undanförnum árum hefur
flug verið styrkt á flugleiðum sem ekki eru fjárhagslega sjálfbærar en vegna byggðasjónarmiða og öryggis er talið nauðsynlegt að flug sé í boði.
Millilandaflug
Farþegum um Keflavíkurflugvöll fjölgar hratt. Á árinu 2015 fóru nærri 3,4 milljónir
komu- og brottfararfarþega um flugvöllinn. Til viðbótar voru skiptifarþegar rúmlega
1.465 þúsund, og farþegar sem fóru um flugvöllinn því nærri fimm milljónir alls. Áætlað
er að á árinu 2016 fjölgi farþegum um 37% til viðbótar og því má búast við að meira en
sex og hálf milljón farþega muni fara um Keflavíkurflugvöll á þessu ári.
Á Reykjavíkurflugvelli voru komu- og brottfararfarþegar í millilandaflugi á árinu
2015 tæplega 41 þúsund talsins, á Akureyri tæplega sex þúsund og á Egilsstöðum rúmlega tvö þúsund.
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Mynd 33. Farþegum sem fara um Keflavíkurflugvöll hefur fjölgað hratt á undanförnum
árum. Spár gera áfram ráð mikilli fjölgun farþega, sérstaklega viðkomufarþega, eða 37%
árið 2016.26
Á samráðsfundum og víðar hefur komið fram að stuðla verði að millilandaflugi um
Akureyri eða Egilsstaði til að auka dreifingu ferðamanna um landið og efla ferðaþjónustu
á landsbyggðinni. Flug til þessara áfangastaða höfðar fyrst og fremst til ferðamanna sem
hafa heimsótt landið áður. Rannsóknir á farþegum með millilandaflugi um Akureyri,
meðan það var í boði, sýndu að 60% erlendu farþeganna höfðu áður komið til Íslands en
sama hlutfall var 18% í Keflavík. Eftir því sem ferðamönnum til landsins fjölgar aukast
möguleikar á millilandaflugi um Akureyri eða Egilsstaði. Síðustu ár hefur verið tengiflug
í boði milli Akureyrar og Keflavíkur yfir sumarið. Þrátt fyrir að fáir nýti sér flugið verður
tilrauninni haldið áfram en þetta flug þjónar nær einvörðungu erlendum ferðamönnum.
Sumarið 2016 hófst áætlunarflug milli Englands og Egilsstaða og eru miklar vonir
bundnar við það þótt gangi hægar en gert var ráð fyrir í fyrstu.
3.5.2 Þróunaráætlun Keflavíkurflugvallar til 2040
Keflavíkurflugvöllur er mikilvægasta ferðagátt landsins. Gríðarlegur vöxtur í umsvifum
hefur einkennt reksturinn og hefur farþegafjöldi sem fer um völlinn vaxið að jafnaði um
nálægt 30% árlega nokkur síðustu ár og er gert ráð fyrir að farþegar verði 6,66 milljónir árið
2016. Isavia ohf. hefur gripið til margs konar ráðstafana til að mæta þessari miklu fjölgun.
Flugstöðin hefur verið stækkuð og verður sumarið 2016 um 10 þúsund fermetrum stærri en í
byrjun sumars 2015. Auk þess hefur húsrými verið endurbætt og flæði farþega bætt með
aukinni sjálfvirkni og starfsfólki fjölgað umtalsvert. Félagið hefur kynnt þróunaráætlun fyrir
Keflavíkurflugvöll til ársins 2040 sem unnin var í víðtæku samráði við hagsmunaaðila og
nærsvæði.
Mikill vöxtur hefur verið í ferðaþjónustu og styður þróunaráætlun Keflavíkurflugvallar
vel við uppbyggingaráform ferðaþjónustunnar með því að skapa fullnægjandi aðstöðu á
flugvellinum svo að hann takmarki ekki frekari vöxt. Ríflega 90% erlendra ferðamanna
koma til landsins um Keflavíkurflugvöll, aðrir ferðamenn koma með ferjunni Norrænu (2%),
áætlunarflugi á aðra millilandaflugvelli og með skemmtiferðaskipum. Hlutfall þeirra sem
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Isavia 2015.

106
koma um Keflavíkurflugvöll er hækkandi en markvisst er unnið að markaðssetningu millilandaflugs um Akureyrar- og Egilsstaðaflugvöll.
Í þróunaráætlun Keflavíkurflugvallar er ráðgert að flugvöllurinn geti tekið á móti allt að
14 milljónum farþega árið 2040 miðað við óbreytta álagsdreifingu með þremur toppum á
sólarhring og tiltölulega lítilli umferð á milli. Verði flugumferð dreift með jafnari hætti yfir
sólarhringinn mun flugvöllurinn á sama tíma geta tekið á móti allt að 25 milljónum farþega.
Árlegur farþegafjöldi er talinn kunna að ná 14 milljónum árið 2040 en verði það fyrr mun
Keflavíkurflugvöllur engu að síður geta tekið á móti umræddum fjölda.
Nýtingarhlutfall flugvallarins hefur aukist hröðum skrefum og langt umfram áætlanir
undanfarin ár. Stækkun flugvallarmannvirkja er þegar hafin og gerist í nokkrum áföngum en
umfangið mun ráðast af farþegaaukningu. Fyrst ber að nefna stækkun komusalar flugstöðvarinnar um 700 m2 og nýja 4.800 m2 viðbyggingu við suðurbyggingu, 3.800 m2
stækkun norðurbyggingar til vesturs og suðurs og 6.000 m2 stækkun suðurbyggingar til
norðurs. Engu að síður er orðið brýnt auka afköst flugstöðvarinnar enn frekar. Hönnun fyrsta
áfanga frekari stækkunar er lokið og hófust framkvæmdir sumarið 2016. Þar er gert ráð fyrir
að hefja byggingu í austurátt frá norðurbyggingu flugstöðvarinnar sem hýsa mun á annan tug
landganga ásamt tilheyrandi flugvélastæðum, tvöföldun norðurbyggingar til norðurs og gerð
nýrra umferðarmannvirkja og bifreiðastæða. Ráðgert er að sá áfangi feli í sér um 70.000 m2
stækkun flugstöðvarinnar og að um þúsund ársverka verði þörf við verkið á fimm árum.
Þegar lengra líður er gert ráð fyrir enn frekari stækkun farþega- og flugafgreiðslusvæða
ásamt athafnasvæði fraktflugs og margs konar þjónustumannvirkja. Loks er í áætluninni gert
ráð fyrir lagningu nýrrar N/S-flugbrautar vestan við flugvöllinn og nýrri NV/SA-braut samkvæmt aðalskipulagi flugvallarins.
Þróunaráætlun Keflavíkurflugvallar nær til skipulagssvæðis flugvallarins og nágrennis og
lýsir framtíðaráformum með ýtrustu hagkvæmni og nýtingu fjármagns að leiðarljósi og í
góðu samráði við hagsmunaaðila og nærsamfélag. Áætlunin verður endurskoðuð með reglubundnum hætti og mun taka breytingum til samræmis við þróun í farþega- og umferðarmálum.
Áætlaður heildarkostnaður við fyrsta áfanga er 80–100 milljarðar kr. og er þar ekki
innifalinn kostnaður við yfirstandandi endurbætur á flugvallarmannvirkinu og flugstöðinni.
Félagið hefur byggt upp sterka eiginfjárstöðu undanfarin ár og hefur eigið fé hátt í tvöfaldast
frá árinu 2010. Sú staða gerir það að verkum að möguleikar þess til lánsfjármögnunar eru
góðir. Þó ber að hafa í huga að þetta mikil og hröð uppbygging getur kallað á enn frekari
styrkingu eiginfjár sem opnar á tækifæri fyrir aðra aðila til koma að verkefnum tengdum
þróunaráætlun flugvallarins.

107

Fyrsti áfangi þróunaráætlunar miðað við 8,5 milljónir farþega og 60 þúsund flughreyfingar árlega, 22 flugvélastæði með landgöngum og 7 fjarstæði.

Stækkun miðað við 10,6 milljónir farþega og 65 þúsund flughreyfingar árlega, 26 flugvélastæði með landgöngum og 8 fjarstæði.
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Stækkun miðað við 13,8 milljónir farþega og 86 þúsund flughreyfingar árlega, 30 flugvélastæði með landgöngum og 10 fjarstæði.

Mynd 34. Framtíðarsýn Keflavíkurflugvallar til ársins 2040.
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3.6 Siglingar
Siglingar eru þjóðarbúinu afar mikilvægar enda mikill meiri hluti vöruflutninga til og frá
landinu með skipum.
3.6.1 Umsvif í siglingum
Hafnir þjóna í meginatriðum tvíþættum tilgangi, þ.e. fiskveiðum og vöruflutningum,
bæði innan lands og milli landa. Auk þess eru ferjusiglingar frá nokkrum höfnum.
Frá árinu 2011 hefur það verið stefna stjórnvalda að færa vöruflutninga sem mest af
vegum á sjó. Strandsiglingar hófust að nýju síðla árs 2013. Frá þeim tíma hefur útflutningshöfnum þar sem flutningaskip hafa reglulega viðkomu fjölgað og eru nú 11 hafnir hringinn
um landið á áætlun skipafélaga.
Heildarvöruflutningar um hafnir landsins voru 4.966 milljón tonn árið 2001 en 12 árum
síðar 6.782 milljónir tonna. Það svarar til um 35% aukningar á þessu tímabili. Gert er ráð
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fyrir að vöruflutningar um hafnir aukist um rúm 35% næstu 12 árin. Aukning verði því að
jafnaði um 3% á ári.

Vöruflutningar um hafnir frá 1990 og spá til 2026
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Mynd 35. Vöruflutningar um hafnir frá 1990 og spá um þróun til 2026.
Heildarflutningar með ferjum hafa aukist lítillega undanfarin ár. Siglingar milli Vestmannaeyja og Landeyjahafnar hófust árið 2010. Miklir setflutningar með suðurströndinni
hafa valdið töluverðum erfiðleikum. Farþegafjöldi jókst með tilkomu Landeyjahafnar og
styttri siglingatíma milli lands og Eyja og er búist við að svo verði áfram. Gert er ráð fyrir
áframhaldandi ferjusiglingum Norrænu milli Seyðisfjarðar og meginlands Evrópu. Flutningar með ferjunni hafa aukist. Samkvæmt upplýsingum Austfars komu rúmlega 18 þúsund
erlendir gestir til landsins með Norrænu árið 2014 en fjölgun síðan 2009 er um 30%. Á árinu
2014 flutti ferjan um Seyðisfjarðarhöfn um 11 þúsund bifreiðar og komu- og brottfararfarþegar voru um 40 þúsund talsins. Að auki er mikil aukning í ferðamennsku; hvalaskoðunarog skemmtisiglingum þannig að í vinsælustu höfnum þarf hafnarmannvirki sem geta þjónað
þessum fyrirtækjum.
Hafnir eru mikilvægar í samgöngukerfi landsins og atvinnulífi. Á síðasta áratug hefur
magn landaðs sjávarfangs verið nokkuð sveiflukennt eða á bilinu 1,1–1,8 milljónir tonna á
ári. Gert er ráð fyrir að sjávarafli á áætlunartímabilinu nálgist meðaltalsafla undanfarinna 20
ára og verði í kringum 1,7 milljónir tonn árlega.
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Landaður afli árin 1990 til 2014 og spá til 2026
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Mynd 36. Landaður afli 1990–2014 og spá um þróun næstu ára. Miklar sveiflur eru í
27
heildarafla sem stafar af sveiflum á veiði á uppsjávarfiski, loðnu, makríl og síld.
Skipaflotinn hefur verið á bilinu 210–238 þúsund brúttótonn síðastliðin tíu ár. Gert er ráð
fyrir að hann haldist lítt breyttur næstu tíu ár, þó má reikna með að skipum fækki og þau
stækki. Einungis eitt íslenskt fraktskip er á skipaskrá. Öll önnur flutningaskip í eigu íslenskra
skipafélaga eru skráð erlendis.
Þá ber þess að geta að viðkomum skemmtiferðaskipa í íslenskum höfnum fer fjölgandi. Talið er að um 95% skipa sem koma til landsins hafi viðkomu í Reykjavík. Þangað
komu tæplega 69 þúsund erlendir gestir með skemmtiferðaskipum árið 2009 en rúmlega
100 þúsund farþegar árið 2015 sem er umtalsverð fjölgun. Tíu aðrar hafnir hafa notið
góðs af þessari starfsemi. Gera verður ráð fyrir því að á 2. og 3. tímabili þurfi þær hafnir
sem sækja á þennan markað að bæta aðstöðu til móttöku skemmtiferðaskipa með viðlegumannvirkjum, auknu dýpi og aðstöðu í landi.
3.6.2 Horfur í siglingum
Uppbygging í höfnum vegna sjávarútvegs verður í takt við þróun fiskiskipaflotans.
Krafa neytenda um ferskt hráefni veldur því að veiðiferðir styttast og öflugir hraðfiski27

Landaður afli 1995–2014 og spá um þróun næstu ára.(Vegagerð, siglingasvið.)
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bátar leysa hefðbundin skip af hólmi. Þetta þýðir meiri umferð um hafnir og örari landanir. Stór uppsjávarveiðiskip munu þurfa aukið dýpi í þeim höfnum þar sem þau landa.
Góðar samgöngur að millilandaflugvelli verða mikilvægari þar sem ferskar sjávarafurðir
verða sífellt eftirsóknarverðari. Bolfiski er nú landað á tæplega 60 stöðum á landinu, þar
af eru 18 hafnir þar sem landað var yfir átta þúsund tonnum árið 2014. Um 82% aflans
koma á land í þessum höfnum.
Með auknum ferðamannastraumi til Íslands verður meiri þörf fyrir afþreyingu á sjó,
svo sem útsýnisferðir og hvalaskoðunarferðir. Þegar nýta hundruð þúsunda gesta sér
hafnarmannvirki og er búist við að 327.000 ferðamenn fari í hvalaskoðun árið 2016. Þá
eru ótaldar aðrar afþreyingarsiglingar.
Fylgjast þarf með breytingum á afstöðu lands og sjávar, m.a. vegna hnattrænnar hlýnunar
auk jarðskorpuhreyfinga, þ.e. landsigs og landriss, bæði til að verjast niðurbroti lands og til
að koma í veg fyrir sjávarflóð. Þessar breytingar hafa bæði áhrif á hafnarmannvirki og
sjóvarnir.
Á næstu 12 árum verða helstu framkvæmdir í höfnum endurbygging hafnarmannvirkja, stofndýpkanir og gerð viðlegukanta með meira dýpi og búast má við uppbyggingu
í tengslum við iðnaðaruppbyggingu. Fylgjast þarf vel með aðstæðum á norðurslóðum og
þróun mála er tengjast norðausturleiðinni. Það er ekki bara stytting siglingaleiða sem
vekur áhuga strandríkjanna heldur lögsaga þessa svæðis og auðlindir þess en þar er að
finna töluvert af gasi, olíu og ýmsum verðmætum málmum. Ógjörningur er að sjá fyrir
hvenær Norðaustursiglingaleiðin milli Asíu og Evrópu opnast fyrir almenna skipaumferð
en þá skapast möguleiki á að hér á landi rísi umskipunarhöfn til að þjóna þessum siglingum. Því munu siglingar um norðausturleiðina beint eða óbeint snerta hagsmuni Íslands
í náinni framtíð og þá sérstaklega þjónusta við skipaumferðina með mögulegri umskipunarhöfn hér á landi.
Á árinu 2010 sigldu fjögur skip norðausturleiðina, bæði austur og vestur, um mánaðamótin ágúst/september. Árinu seinna eða 2011 sigldu 34 skip þessa leið, 46 skip árið
2012 og 73 skip árið 2013 en það ár fór fyrsta gámaskipið frá Kína til Hollands þessa
leið. Árið 2014 voru skipin 31 og aðeins 18 skip árið 2015 bæði vegna meiri hafíss og
væringa í stjórnmálum. Það sem gerir þessa siglingaleið áhugaverða er styttingin, t.d.
mundi siglingaleiðin milli Rotterdam í Hollandi og Yokohama í Japan styttast um 13
daga. Í framtíðinni munu farþegasiglingar aukast um þetta viðkvæma umhverfi enda
áhugavert og lítt þekkt siglingasvæði. Í samgönguáætlun Norðmanna er því spáð að leiðin
verði opin í þrjá til fimm mánuði árið 2040. Flutningar um leiðina verða að þeirra mati
aðallega búlka- og olíuflutningar, þ.e. flutningar með þolinmóðar vörur.
Hvað varðar höfn á Íslandi til að þjóna skipaumferð um þetta svæði hafa komið fram
hugmyndir um umskipunarhöfn við Finnafjörð í Bakkaflóa. Hér þarf að skoða og meta
tækifæri Íslands hvað varðar umskipunarhöfn vegna legu landsins og þar sem mikið flatlendi er við ströndina. Siglingaleiðir til og frá norðausturleiðinni geta legið um íslenska
lögsögu.
Taka ber sérstakt tillit til þeirrar miklu umhverfishættu sem er á norðurslóðum en
svæði norðaustursiglingaleiðarinnar er mjög viðkvæmt og lítt snortið. Hætturnar eru helst
skipsskaðar enda víða mjög grunnt, leki á eldsneyti, sótagnir í útblæstri frá skipavélum
og aukið magn gróðurhúsalofttegunda. Nauðsynlegt er að setja alþjóðlegar reglur fyrir
þetta svæði með tilheyrandi löggæslu, slysavörnum, mengunarvörnum og mögulegum
björgunaraðgerðum. Gerð verður ítarleg hagsmunagreining fyrir aðkomu Íslands að norðaustursiglingaleiðinni og munu stjórnvöld fylgjast vel með þróun mála, hvort sem er í
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flutningum eða auðlindanýtingu, og vera viðbúin því að bregðast skjótt við skapist grundvöllur til umskipunar eða annarrar þjónustu á Íslandi. Ýmsar spár eru um hvenær leiðin
opnast og hversu víðtæk hún verður.

Mynd 37. Möguleg tenging umskipunarhafnar við Finnafjörð gæti tengst norðursiglingaleiðum.
3.7 Samgöngurannsóknir – rannsóknarstefna
Rannsóknir, þróun og tilraunir af ýmsu tagi verða stöðugt nauðsynlegri á öllum sviðum.
Samgöngustofnanir leitast við að sinna þessum verkefnum eins og unnt er. Þær standa sjálfar
að rannsóknum og hafa samvinnu við rannsóknarstofnanir innan lands og utan. Þá standa
þær sameiginlega að ýmsum rannsóknarverkefnum.
Rannsóknarverkefni eru einkum af eftirfarandi toga:
• Tæknileg verkefni til að finna nýjar lausnir á tilgreindum viðfangsefnum í gerð eða
rekstri einhvers hluta samgöngukerfisins.
• Hagrænar rannsóknir á eðli samgöngukerfisins og hvernig staðið skuli að uppbyggingu
þess, m.a. til að ákveða hvernig ráðstafa skuli opinberu fé.
• Rannsóknir á öryggismálum og hlutverki samgöngukerfis fyrir öryggi landsmanna.
• Rannsóknir sem varða umhverfisáhrif samgangna og hvernig draga megi úr óæskilegum áhrifum þeirra.
• Rannsóknir á dreifingu ösku frá eldgosum og áhrif á flugumferð.
Gert er ráð fyrir að samvinna í rannsóknum verði styrkt og umfang þeirra aukið. Stjórnvöld setja fram rannsóknarstefnu sína í samgönguáætlun. Einkum verður lögð áhersla á
verkefni sem eru til þess fallin að auka skilning á eiginleikum samgöngukerfisins í heild og
möguleikum þess til að nálgast markmið um hreyfanleika, hagkvæmni, öryggi og umhverfisáhrif.
Rannsóknar-, úttektar- og stefnumótunarverkefnum sem falla undir stefnu og meginmarkmið samgönguáætlunar 2015–2026 verður haldið áfram í framhaldi af þeim verkefnum
sem skilgreind voru í samgönguáætlun 2011–2022. Verkefni sem snúa að þróun almennings-
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samgangna og þróun annarra samgöngumáta, sérstaklega í þéttbýli, eru nú í framkvæmd,
samningar við samtök sveitarfélaga hafa verið undirritaðir og ganga samkvæmt áætlun.
Verkefni, bæði rannsóknar- og stefnumótandi, sem snerta loftslagmál, loftgæði og umhverfi
eru í vinnslu. Markmið annarra verkefna snúa að rannsóknum og er ekki hvað síst ætlað að
afla haldgóðra gagna og upplýsinga sem nýtast við vinnu við langtímasamgönguáætlun.
Flestum þessum verkefnum er nú lokið eða þau eru í vinnslu. Loks eru ný verkefni á byrjunarstigi sem varða undirbúning ákvarðanatöku og forgangsröðun framkvæmda og byggjast
á félagshagfræðilegum greiningum.
Þau verkefni sem nú bætast við tengjast m.a. hröðum umhverfisbreytingum, þ.m.t. kortlagning helstu veikleika samgöngukerfisins á grundvelli vaxandi gróðurhúsaáhrifa þar sem
hækkandi sjávarstaða, ágangur sjávar og veðuröfgar, bráðnun jökla, jafnvægisleitandi
jarðskorpuhreyfingar og afleiðingar verða skoðuð í samhengi við samgöngukerfið. Annað
verkefni sem nauðsynlegt er að sinna á tímabilinu snýr að getu samgöngukerfisins til að
rýma svæði vegna skyndilegra og ófyrirséðra atburða, svo sem náttúruhamfara. Verður
sjónum þar sérstaklega beint að höfuðborgarsvæðinu þar sem fólksfjöldi er mestur. Er stefnt
að því að vinna félagshagfræðilegar úttektir á nokkrum stórum samgönguframkvæmdum
sem grundvöll ákvarðanatöku.
Samgöngustofnanir og samstarfsaðilar þeirra leggja til vinnu og fjárframlög í rannsóknar-, úttektar- og þróunar- og stefnumótunarverkefni í samræmi við ábyrgð og hlutverk í
hverju verkefni samkvæmt nánara samkomulagi þeirra á milli.
4. Grunnnet samgangna
Samkvæmt lögum um samgönguáætlun skal við gerð hennar skilgreina það grunnkerfi
sem á að bera meginþunga samgangna. Uppbygging grunnnetsins, viðhald þess og rekstur,
er forgangsatriði við ráðstöfun fjármuna á samgönguáætlun. Til að nýta fjármuni á sem
skilvirkastan hátt þarf að beita viðurkenndum greiningar- og matsaðferðum í þeim tilgangi
að bæta ákvarðanatöku. Til grunnnetsins teljast stofnvegir skilgreindir í 8. gr. vegalaga,
einnig helstu flugvellir og flugleiðir, helstu hafnir og ferju- og siglingaleiðir með fram
ströndinni og inn á hafnir. Á sama hátt teljast siglingaleiðir og flugleiðir til og frá landinu
til grunnnets samgöngukerfisins.
Í stefnumótun í samgöngumálum er litið á samgöngukerfið sem eina heild. Frá árinu
2003 hefur samgöngukerfið verið samofið í svokölluðu grunnneti samgangna. Auk þess hafa
samgöngustofnanirnar verið sameinaðar með það að markmiði að auka samlegð, tryggja
hagkvæmni og skilvirkni.
Skilgreint grunnnet samgangna á Íslandi telur tæplega 5.000 km af vegakerfi, 36 hafnir
og 13 flugvelli. Innviðir samgangna eru umfangsmeiri og er þjóðvegakerfi Íslands tæplega
13.000 km að lengd. Stofnvegir eru rúmlega 5.000 km, tengivegir tæplega 3.400 km,
héraðsvegir tæplega 2.700 km og landvegir tæplega 2.000 km. Bundið slitlag er á rúmlega
5.500 km og lengdist það um 45 km árið 2014 og 51 km árið 2015. Af 1.182 brúm í
þjóðvegakerfinu eru 683 einbreiðar, þar af eru 39 af 226 brúm á hringveginum einbreiðar.
Samgöngukerfinu er ætlað að uppfylla þarfir þjóðarinnar fyrir alla flutninga á fólki og
vöru. Í víðasta skilningi eru því öll mannvirki sem nota má til þessara flutninga hluti af
samgöngukerfinu. Þegar unnið er að samgönguáætlun er mikilvægt að draga sérstaklega
fram í dagsljósið þau mannvirki sem mestu skipta fyrir heildina og mynda samfellt samgöngukerfi um landið. Þetta kerfi er kallað grunnnet:
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• Með grunnnetinu er burðarkerfi samgangna skilgreint. Það er þýðingarmesti hluti
kerfisins sem tengir byggðarlög saman og myndar eina heild. Eðlilegt er að það njóti
forgangs við uppbyggingu.
• Líta ber á grunnnetið sem landskerfi er gagnast landsmönnum öllum. Uppbygging þess
er í þágu allra fremur en einstakra byggðarlaga.
Miðað er við að allir byggðakjarnar með u.þ.b. 100 íbúa eða fleiri tengist grunnnetinu.
Einnig er það látið ná til þeirra staða sem gert er ráð fyrir að verði hvað mikilvægastir
fyrir fiskveiðar, ferðaþjónustu og flutninga að og frá landinu. Grunnnetið er samfellt og
liggur um þéttbýlisstaði þegar svo háttar til. Helstu samgönguæðar á stærstu þéttbýlissvæðunum teljast til netsins.
Grunnnetinu eru gerð nánari skil hér á eftir og gerð grein fyrir helstu hugmyndum sem
liggja því að baki. Þar sem breytingar á samgönguháttum eru örar má búast við að endurskoða þurfi skilgreiningar á grunnnetinu reglulega.

Mynd 38. Grunnnet samgangna 2015.
4.1 Almennar áherslur varðandi grunnnetið
Forsendur fyrir skilgreiningu grunnnetsins miðast við að styrkja samgöngur á landinu
öllu og efla þjónustu- og vaxtarkjarna á landsbyggðinni. Þær eru metnaðarfullar og miðað
við það fjármagn sem fer til samgönguáætlunar tekur langan tíma að uppfylla sett
markmið, sérstaklega er varðar vegakerfið. Grunnnetið styður vel við vöxt slíkra kjarna
með því að stuðla að styttri ferðatíma og efla samgöngur innan svæða og milli þeirra.
Horft er á allar samgöngugreinarnar sem eina heild. Vegakerfið tengir byggðir, hafnir og
flugvelli. Bætt vegakerfi stækkar þjónustusvæði flugvalla og hafna. Samgönguáætlunin
tekur mið af því að nýta betur fjármuni sem í samgöngur fara og er skilgreining grunnnetsins liður í þeirri viðleitni.
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4.2 Vegir í grunnneti
Grunnnet vegakerfisins eru stofnvegir eins og þeir eru skilgreindir í 8. gr. vegalaga,
nr. 80/2007, en þar segir: „Til stofnvega teljast vegir sem tengja saman byggðir landsins.
Við það vegakerfi sem þannig fæst skal tengja þéttbýlisstaði með um það bil 100 íbúa eða
fleiri. Til stofnvega teljast einnig umferðarmestu vegir sem tengja saman sveitarfélög á
höfuðborgarsvæðinu. Einnig vegir á hálendinu sem mikilvægir eru fyrir flutninga og
ferðaþjónustu. Þar sem stofnvegur endar í þéttbýli skal hann ná að fyrstu þvergötu sem
tilheyrir gatnakerfi þéttbýlisins og enda þar. Þó er heimilt að láta stofnveg ná til flugvallar og hafnar sem mikilvæg eru fyrir ferðaþjónustu og flutninga.“
4.2.1 Vegaskrá
Í samræmi við vegalög, nr. 80/2007, sér Vegagerðin um gerð vegaskrár yfir þjóðvegi.
• Stofnvegir eru þeir sömu og áður. Fjórar hálendisleiðir eru flokkaðar sem stofnvegir um
hálendi.
• Tengivegir eru fleiri en áður en með breytingu á vegalögum 2015 færðust ýmsir héraðsvegir í tölu tengivega. Einnig fylla þennan flokk vegir innan þjóðgarða og vegir að
fjölsóttum ferðamannastöðum, sem voru landsvegir.
• Héraðsvegir hétu áður safnvegir en ýmsir þeirra fluttust í flokk tengivega með síðustu
breytingu á vegalögum.
• Landsvegir fá að jafnaði einungis árstíðabundna þjónustu og takmarkað viðhald.

Mynd 39. Flokkun þjóðvega árið 2015. (Vegagerðin, 2015.)
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Með breytingum á vegalögum 2008 fluttist umsjón ákveðinna vega frá Vegagerðinni til
sveitarfélaga. Vegkaflar sem eru í umsjón Vegagerðarinnar og hefur ekki verið skilað formlega til sveitarfélaga eru 46, samtals um 57 km að lengd. Vegna breytinga á fjárhagsstöðu
ríkis og sveitarfélaga undir árslok 2008 hefur vinna við samninga að mestu legið niðri.
4.2.2 Flokkun vega
Umferð um vegi í grunnneti er mjög mismikil og má á þeim grundvelli skipta þeim í
nokkra flokka. Hér verður vegunum skipt í fjóra flokka eftir framkvæmdamarkmiðum.
Ia Vegir utan höfuðborgarsvæðisins með ársdagsumferð (ÁDU) um eitt þúsund bíla á
sólarhring eða meira
Þessir vegir eru með bundið slitlag og hluti af umferðarþyngstu flutningaleiðunum. Á
áætlunartímabilinu þarf að styrkja þá þannig að ekki þurfi að koma til öxulþungatakmarkana. Brýr með aðeins eina akrein þarf að breikka. Stefnt er að því að minnsta breidd
þessara vega verði 8–10 m eftir aðstæðum en meiri þar sem þörf er á vegna umferðar. Þar
sem umferðarþunginn er mestur í þessum flokki verði gerðir 2+1 vegir eða 2+2 vegir eftir
aðstæðum. Lagfæra þarf vegamót og fækka þeim eins og kostur er. Í sumum tilvikum
þarf að gera hliðarvegi til að fækka vegamótum.

Mynd 40. Bundið slitlag er nú á flestum stofnvegum. Myndin sýnir yfirborðsgerð á helstu
vegum.
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Ib Vegir á höfuðborgarsvæði
Gera þarf á áætlunartímabilinu nýja vegi á höfuðborgarsvæðinu, endurbæta eldri vegi
og lagfæra gatnamót í samræmi við stefnumörkun um umhverfislega sjálfbærar samgöngur. Hafa verður í huga að vegabætur í þéttbýli eru yfirleitt kostnaðarsamar vegna mikillar
umferðar sem oft leiðir til flókinna umferðarmannvirkja.
II Aðrar þýðingarmiklar landshluta- og þéttbýlistengingar
Í þessum flokki eru aðalflutningaleiðir landsins sem ekki eru í flokki Ia. Um er að
ræða þann hluta Hringvegarins sem ekki er í flokki Ia ásamt tengingum til stærstu þéttbýlisstaða utan Hringvegar. Á áætlunartímabilinu þarf að vinna að endurbyggingu og
lagningu bundins slitlags á þessa vegi. Allir nýir vegir verði minnst 8 m breiðir og hafi
fullt burðarþol. Unnið verði áfram að því að endurbyggja og breikka einbreiðar brýr á
Hringveginum á áætlunartímabilinu.

Mynd 41. Takmarkanir á ásþunga flutningabíla hafa áhrif landflutninga. Myndin sýnir
fjölda daga þar sem ásþungi var takmarkaður á árinu 2014.
III Aðrir vegir í grunnneti
Áhersla verður lögð á að endurbæta hættulega og ógreiðfæra vegarkafla og bundið
slitlag lagt eins og fjármunir leyfa.
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IV Vegir utan grunnnets
Vegir utan grunnnets eru tengivegir, héraðsvegir og landsvegir. Áhersla verður lögð á
að endurbæta hættulega og ógreiðfæra vegarkafla á umferðarmestu tengivegum og eftir
því sem fjárframlög leyfa að leggja bundið slitlag á tengivegi með ársdagsumferð (ÁDU)
yfir 100 bíla á sólarhring. Sama á við um umferðarmestu héraðsvegina sem hafa að flestu
leyti sömu eiginleika og tengivegirnir nema að þeir eru styttri. Leitast verður við að láta
ástand landsvega ekki versna frá því sem nú er og stefnt að því að bæta vegi til fjölsóttra
ferðamannastaða.
4.2.3 Staða vega í grunnneti og horfur
Helstu breytingar á grunnneti vega frá gerð síðustu áætlunar helgast af því að stofnvegakerfið hefur verið endurskilgreint sem grunnnet.
Vegakerfið er umfangsmesta samgöngukerfið í grunnnetinu og þar af leiðandi langdýrast
í uppbyggingu, viðhaldi og rekstri. Miklar framfarir hafa orðið á vegakerfinu undanfarin ár
og áratugi. Ástand þess er þó mjög mismunandi eftir svæðum. Stórir landshlutar búa við
malarvegi þar sem takmarka þarf leyfðan þunga ökutækja hluta úr ári. Eitt af brýnustu
verkefnum samgönguáætlunar er að leysa þarfir þessara byggðarlaga fyrir vegasamgöngur.
Það krefst hins vegar mikilla fjármuna.
5.503 km vega eru með bundnu slitlagi, þar af eru 3.990 km í grunnnetinu en grunnnetið
er 4.920 km. Lengd malarvega í grunnnetinu er því 930 km en verulegur hluti þeirra er á
hálendinu.
Annað fjárfrekt verkefni hefur verið að byggja upp vegakerfið á höfuðborgarsvæðinu.
Ætla má að umferðarástand á höfuðborgarsvæðinu nú standist samanburð við sambærileg
borgarsvæði í nágrannalöndunum. Því hefur ekki verið talin eins brýn þörf og áður á að
fjárfesta í verulegum mæli í fjárfrekum umferðarmannvirkjum á höfuðborgarsvæðinu á allra
næstu árum. Á þessu kann þó að verða breyting með vaxandi bílaumferð og bættum efnahag.
Eigi að síður verður þörf á að halda áfram þeirri vinnu sem hafin er við að auka staðbundin
afköst með tiltölulega ódýrum aðgerðum á gatnamótum og við gerð strætóreina og undirganga og brúa fyrir fótgangandi og hjólreiðamenn.
Umferðaröryggi er í verulegum mæli sambærilegt við það sem best gerist í nálægum
löndum. Ekki verður þó hjá því komist að beina verulegum kröftum að öryggismálum
veganna. Þetta snýr einnig að þeirri þjónustu sem veitt er í vegakerfinu og þá ekki síst
vetrarþjónustu. Vegagerðinni hefur tekist að halda sæmilega í horfinu með hagræðingu og
hertri fylgni við reglur í vetrarþjónustunni en lengra verður tæplega gengið í niðurskurði.
Frekari niðurskurður þjónustunnar gæti farið að koma niður á öryggi á vegum.
4.3 Hafnir í grunnneti
Meginhöfn fyrir almennan vöruflutning til og frá landinu verður sem fyrr Reykjavíkurhöfn. Tollhafnir eru einnig á eftirtöldum stöðum: Akranesi, Akureyri, Eskifirði, Grundarfirði, Grundartanga, Hafnarfirði, Höfn í Hornafirði, Húsavík, Ísafirði, Keflavík, Kópavogi,
Neskaupstað, Reyðarfirði, Sauðárkróki, Seyðisfirði, Siglufirði, Skagaströnd, Straumsvík,
Þorlákshöfn, Vestmannaeyjum og Vopnafirði. Áætlunarsiglingar eru nú til og frá 10 höfnum
á landinu sem auka möguleika á tilfærslu vöruflutninga af vegum á sjó. Aðföng og afurðir
stóriðju fara um stóriðjuhafnir. Aðföng fiskvinnslu og sjávarafurðir fara oftast til og frá þeim
28 fiskihöfnum sem uppfylla kröfur siglingaverndar og þar sem vinnsla fer fram. Ferjusiglingar til Evrópu eru um Seyðisfjarðarhöfn og þá taka átta hafnir á móti erlendum
skemmtiferðaskipum. Gera má ráð fyrir áframhaldandi vexti í komum skemmtiferðaskipa.
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Þær hafnir teljast til grunnnets samgönguáætlunar sem um fara árlega meira en tíu
þúsund tonn af vörum eða þar sem landað er meira en átta þúsund tonnum af sjávarafla, auk
ferjuleiða og viðkomandi ferjuhafna. Stórskipahafnir þar sem yfir 50 þúsund tonn af vöru
fara um árlega eru 11 talsins. Til viðbótar fara árlega yfir tíu þúsund tonn af vörum og/eða
yfir átta þúsund tonna afli um 19 hafnir. Samtals teljast því 30 hafnir til grunnnetsins auk sex
ferjuhafna. Til grunnnetsins teljast einnig siglingaleiðir með fram ströndinni, siglingaleiðir á
hafnir og siglingaleiðir til og frá landinu.
4.3.1 Staða hafna í grunnneti og horfur
Litlar breytingar hafa verið á grunnneti hafna frá gerð síðustu 12 ára áætlunar. Ólafsfjarðarhöfn sem áður taldist til grunnnets er með hliðsjón af umsvifum ekki lengur í grunnneti hafna. Flutningar hafa ekki farið um höfnina frá árinu 2005 og landaður afli þar hefur
verið minni en 8.000 tonn frá árinu 2011.
Fyrirsjáanlegar breytingar á þessu áætlunartímabili eru þær helstar að starfsemi tengd
ferðaþjónustu er vaxandi og búist við að svo verði áfram. Komum skemmtiferðaskipa fer
fjölgandi og ef til vill munu fleiri hafnir ná að laða þau til sín. Þá njóta siglingar með
ferðafólk til hvalaskoðunar o.fl. vaxandi vinsælda.
Ekki er þó búist við að þetta hafi þau áhrif að höfnum í grunnneti fjölgi en jákvæð þróun
í þessa átt gæti eflt starfsemi þeirra sem fyrir eru. Strandsiglingar eru hafnar og létta þær á
vegakerfinu. Ekki eru fyrirsjáanlegar þær breytingar í veiðum eða vinnslu sem breytt gætu
grunnneti hafna.
4.3.2 Siglingar og hafnir
Reynslan hefur sýnt að kröfur til íslenskra hafna eru síbreytilegar og þær verða að haldast
í hendur við þróun fiskiskipaflotans. Á undanförnum áratugum hefur hvert þróunartímabilið
tekið við af öðru í hafnargerð þar sem lögð hefur verið áhersla á að mæta þörfum mismunandi fiskiskipa fyrir öruggar og afkastamiklar hafnir, góða viðlegu- og löndunarkanta,
athafnasvæði á landi, dýpi í höfn og á innsiglingaleið sem og einnig ytri mannvirki til að
veita skjól. Í nær öllum höfnum er búið að ná því marki að bátum, sem gerðir eru út frá
viðkomandi höfn, hefur verið skapað öruggt skjól í öllum veðrum og því er ekki mikil þörf
fyrir nýja skjólgarða.
Mikil endurnýjun hefur átt sér stað í fiskiskipaflotanum síðustu árin og nýjustu uppsjávarveiðiskipin rista yfir níu metra. Til að koma á móts við þessa þróun er því þörf á að
dýpka nokkrar hafnir. Í öðrum höfnum eiga sér stað efnisflutningar eða sandburður og þar
þarf að dýpka með reglulegu millibili.
Nokkrar bryggjur sem eru í góðu ástandi eru orðnar úreltar vegna þess að þær voru
hannaðar fyrir minna dýpi en fiskveiðiflotinn krefst í dag. Þá eru allvíða hafnarmannvirki
sem endast ekki öllu lengur. Þetta á einkum við um viðlegukanta úr tré og stáli sem þarfnast
endurbyggingar en líftími slíkra mannvirkja er um 40 ár.
Ytri mannvirki verða fyrir mikilli áraun af völdum náttúruaflanna. Gera verður ráð fyrir
að þau þurfi að styrkja eða endurbyggja með reglulegu millibili. Þá er fyrirséð að endurnýja
þarf hafnarmannvirki í nokkrum mæli til að uppfylla þarfir sjávarútvegsins og mæta nýjum
kröfum sem leiðir af þróun atvinnugreinarinnar. Einnig eru loftslagsbreytingar farnar að
koma fram og munu hafa áhrif í framtíðinni á sjávarhæð, hitaþenslu o.fl. er varðar hafnargerð.
Líklegt er að uppbygging í höfnum vegna sjávarútvegs verði í takt við þróun fiskiskipaflotans. Krafa neytenda um ferskt hráefni veldur því að veiðiferðir styttast, öflugir hrað-
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fiskibátar leysi hefðbundin skip af hólmi og jafnvel að í stað stórra línubáta komi aðrir enn
stærri sem fara þó í stutta veiðitúra. Þetta þýðir meiri umferð um hafnir og örari landanir.
Uppsjávarveiðiskipin munu einnig fara stækkandi sem leiðir af sér þörf fyrir aukið dýpi þar
sem þau landa. Góðar samgöngur að millilandaflugvelli verða mikilvægari þar sem ferskar
sjávarafurðir eru í sókn. Nálægð við flugvelli verður mikilvæg. Bolfiski er nú landað á
rúmlega 60 stöðum á landinu, þar af koma 82% aflans á land í 18 höfnum.
Framkvæmdir í höfnum eru flestar vegna endurnýjunar eða til að koma til móts við
breytingar í fiskiskipaflotanum eða útgerðarháttum. Eins getur þurft að breyta eldri höfn eða
byggja nýja ef verksmiðjurekstur eða stóriðja kallar eftir nýrri eða aukinni aðstöðu. Ríkissjóður tekur nú þátt í grunnrannsóknum í hafnargerð, styrkir áfram framkvæmdir samkvæmt
hafnalögum að hluta til í höfnum og endurnýjar mannvirki í höfnum sem búa við óhagstæðustu náttúrulegu skilyrðin.
Stefnt verður að því að stuðla að markvissri uppbyggingu hafna með tilliti til hagkvæmustu lausna. Það verði gert með því að stuðla að grunnrannsóknum og líkanatilraunum.
Enn fremur verði stuðlað að enn frekari sameiningu hafna innan svæða með það að markmiði að efla starfsemina í breyttu umhverfi, styrkja hafnirnar sem mikilvæga undirstöðu
atvinnulífs svæðanna og bjóða viðskiptavinum upp á betri og hagkvæmari þjónustu. Með
sameiningu hafna má enn fremur ná fram betri landnýtingu og verkaskiptingu. Telja verður
víst að sú þróun til hagræðingar sem hófst með stofnun sameignarfélags um rekstur Faxaflóahafna muni halda áfram og að sameinaðar verði fleiri hafnir, m.a. á Snæfellsnesi, Vestfjörðum, í Eyjafirði og á Suðurnesjum.
Á næstu árum verða helstu framkvæmdir í höfnum endurbygging hafnarmannvirkja,
stofndýpkanir og gerð viðlegukanta með meira dýpi. Mjög líklegt er að á áætlunartímabilinu
þurfi að byggja hafnarmannvirki fyrir stóriðju og annan verksmiðjurekstur. Engir fjármunir
eru ætlaðir úr ríkissjóði til slíkra framkvæmda, enda við það miðað að notendagjöld standi
bæði undir byggingu og rekstri slíkra mannvirkja.
4.3.3 Ferjuleiðir í grunnneti
Nokkrar ferjuleiðir eru í grunnnetinu. Taka þær litlum breytingum frá fyrri áætlun. Ný
ferja sem hönnuð hefur verið með tilliti til aðstæðna í Landeyjahöfn er nú í útboðsferli og
gert ráð fyrir að smíði hennar geti hafist síðla árs 2016 með fyrirvara um fjárveitingu.
4.4 Flugvellir í grunnneti
Megingátt millilandaflugs með farþega og vörur er Keflavíkurflugvöllur. Auk hans uppfylla Akureyrarflugvöllur, Egilsstaðaflugvöllur og Reykjavíkurflugvöllur kröfur til flugvalla
sem þjóna alþjóðlegu almenningsflugi og eru skilgreindir sem landamærastöðvar og aðaltollhafnir. Alþjóðaflug um Reykjavíkurflugvöll er þó vissum takmörkunum háð vegna aðstæðna
á flugvellinum. Flugvellir sem sinna áætlunarflugi innan lands tilheyra einnig grunnneti
flugvalla.
Á Reykjavíkurflugvelli hefur braut 06-24 verið lokað frá síðustu áætlun samkvæmt dómi
Hæstaréttar nr. 268/2016. Óskað hefur verið eftir viðræðum við Reykjavíkurborg miðað við
þær forsendur að Reykjavíkurflugvöllur verði áfram á núverandi stað þar til skýrt
samkomulag liggi fyrir um annað sem samræmist vilja Alþingis. Án Reykjavíkurflugvallar
hefur ekki fundist lausn sem gerir kleift að uppfylla ferðatímamarkmið samgönguáætlunar.
Af gefnum ástæðum hefur ekki verið ráðist í nauðsynlegar endurbætur, svo sem byggingu
nýrrar flugstöðvar, nýrra lendingarljósa eða annars.
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Óvíst er um millilandaflug frá Reykjavíkurflugvelli vegna krafna um að framkvæmd
flugverndar verði með sama hætti og í Evrópu. Tillaga að samgönguáætlun miðast við að í
samningaviðræðum við Reykjavíkurborg verði tryggt að Reykjavíkurflugvöllur geti áfram
þjónað innanlandsflugi á fullnægjandi hátt. Í tillögunni er gert ráð fyrir að viðræður milli
ríkis og Reykjavíkurborgar um framtíð flugvallarins í Vatnsmýrinni verði haldið áfram
Áætlunin miðast við óbreytta staðsetningu Reykjavíkurflugvallar á tímabilinu.
Takmarkað millilandaflug hefur einnig verið stundað frá Ísafirði og Hornafirði á undanþágum fyrir hverja ferð. Þessir flugvellir uppfylla ekki kröfur til millilandaflugvalla og eru
ekki með samþykki vegna flugverndar, þ.e. uppfylla ekki kröfur Evrópusambandsins um
flugvernd og þar er ekki tollafgreiðsla. Millilandaflug frá þeim kallar á umtalsverðar og
kostnaðarsamar breytingar og aukinn rekstrarkostnað sem ólíklegt er að fáist fjármagnaður á
tímabili þessarar áætlunar.
Nýjar vegtengingar sem stytta leiðir haft áhrif á fjölda flugvalla í grunnneti. Breytingar
hafa verið gerðar á grunnneti flugvalla frá síðustu tólf ára áætlun þegar Húsavíkurflugvöllur
bættist við en hann þjónar nú Norðausturhorninu með daglegum ferðum til Reykjavíkur sem
gera íbúum og ferðamönnum kleift að sinna erindum í dagsferð, í hans stað hverfur Þórshöfn
úr grunnneti. Þar sem rekstur og viðhald flugvalla er kostnaðarsamur liður er æskilegt að
skoða hvort hægt sé að uppfylla markmið samgönguáætlunar um greiðar samgöngur, hagkvæmni, jákvæða byggðarþróun og búsetugæði með samþættu fyrirkomulagi almenningssamgangna.
4.4.1 Staða flugvalla í grunnneti og horfur
Eftir mörg mögur ár er mikil uppsöfnuð þörf fyrir viðhald, framkvæmdir og endurnýjun
búnaðar í innanlandskerfinu. Samkvæmt áætlunum Isavia ohf. þarf 500–600 m.kr. á ári til að
halda kerfinu við, bæði grunnneti og öðrum lendingarstöðum. Endurskoða þarf núverandi
tilhögun fjármögnunar á rekstri og viðhaldi flugvalla í innanlandskerfinu. Endurskoðun þarf
að taka mið af alþjóðlegum skuldbindingum, þ.e. ríkisstyrkjareglum, sem Ísland hefur
undirgengist. Samhliða þessu þarf að skoða hvort aukið gagnsæi, hagræðing og markmið í
byggðaþróun náist ekki með niðurfellingu beinna styrkja til flugvalla en styrkja þess í stað
einstakar flugleiðir í meira mæli en gert hefur verið.
Allir flugvellir í grunnnetinu eru með uppbyggðum flugbrautum, malbikuðum eða lögðum klæðingu. Verulegar endurbætur þarf að gera á öryggissvæðum við brautir margra flugvalla. Flugstöðvar eru á öllum þessum flugvöllum sem þarfnast stöðugs viðhalds. Mikið
hefur áunnist í endurnýjun tækja vegna viðbúnaðarþjónustu og vetrarviðhalds. Aðflugsbúnaður er í meginatriðum eins fullkominn og landfræðilegar aðstæður leyfa og tækjabúnaður
flugvéla sem nota vellina gefur tilefni til. Þó er komið að endurnýjun aðflugsbúnaðar á
nokkrum flugvöllum sem ekki er kleift að fjármagna í þessari samgönguáætlun. Leiðsöguog fjarskiptabúnaður vegna flugs milli flugvalla innan lands er ágætur.
Flugumferð innan lands gæti aukist mikið án þess að gerðar væru verulegar breytingar í
flugvallakerfinu. Á Keflavíkurflugvelli þarf að gera umtalsverðar breytingar vegna vaxandi
álagstoppa. Flugstjórnarmiðstöðin í Reykjavík getur tekið við aukinni umferð bæði innan
lands og í millilandaflugi en vegna umferðar um Keflavíkurflugvöll hefur verið bætt við
flugstjórnarkerfi flugstjórnarmiðstöðvarinnar sérstakri einingu (AMAN) sem styður við
flæðisstjórnun að flugvellinum. Undirbúningur að endurnýjun flugstjórnarkerfa flugstjórnarmiðstöðvarinnar er hafinn og stefnt er að því að innleiðingu ljúki árið 2021.
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Samgöngustofa ber ábyrgð á að gefa út upplýsingar um flugmál og flugmálahandbók
skv. 140. gr. laga um loftferðir, nr. 60/1998. Endurskoða þarf fyrirkomulag á útgáfu
handbókarinnar, samhliða endurskoðun á fyrirkomulagi annarra verkefna.
Unnið er að uppfærslu landslags- og hindranagagna til samræmis við nýjustu reglur um
upplýsingaþjónustu flugmála. Verkið krefst meðal annars margvíslegra úttekta og mælinga
fyrir hvern millilandaflugvöll.
Í samræmi við flugöryggisreglur ber rekstraraðila flugvalla að endurreikna alla aðflugsferla að helstu flugvöllum á a.m.k. fimm ára fresti. Á hverju fjögurra ára tímabili samgönguáætlunar má því gera ráð fyrir a.m.k. 30 m.kr. kostnaði af þessum sökum eða samtals um 90
m.kr. á tímabili áætlunarinnar.
4.5 Gáttir við útlönd
Keflavíkurflugvöllur er megingátt flugs til vöru- og farþegaflutninga. Flugvellirnir á
Akureyri, Egilsstöðum og í Reykjavík eru einnig gáttir til útlanda. Gert er ráð fyrir að
millilandaflug um Egilsstaði og Akureyri aukist á næstu árum. Í siglingum er Reykjavíkurhöfn megingátt en alls eru gáttir til útlanda tíu hafnir þaðan sem eru áætlunarsiglingar til
Evrópu eða Ameríku með flutningaskipum eða ferju. Að auki eru 33 hafnir sem uppfylla
kröfur siglingaverndar um móttöku flutningaskipa og farþegaskipa sem eru í millilandasiglingum. Í árslok 2014 voru vöruflutningar til og frá landinu frá tíu höfnum samkvæmt
áætlunum skipafélaganna.
Í siglingum er Reykjavíkurhöfn megingátt en alls eru nú gáttir til útlanda eftirtaldar tíu
hafnir þaðan sem eru áætlunarsiglingar til Evrópu eða Ameríku með flutningaskipum eða
ferju.
Reykjavíkurhöfn

(Faxaflóah.)

Grundartangahöfn

(Faxaflóah.)

Ísafjarðarhöfn

Áætlunarsiglingar Evrópa
Áætlunarsiglingar Evrópa

Sauðárkrókshöfn
Akureyrarhöfn

Áætlunarsiglingar Evrópa - Ameríka

Áætlunarsiglingar Evrópa
(Hafnas.Norðurl.)

Áætlunarsiglingar Evrópa

Húsavíkurhöfn

Áætlunarsiglingar Evrópa

Vestmannaeyjahöfn
Mjóeyrar-/Reyðarfjarðarhöfn
Seyðisfjarðarhöfn

(Fjarðab.)

Áætlunarsiglingar Evrópa
Áætlunarsiglingar Evrópa
Bíla- og farþegaferja Evrópa

Að auki eru eftirtaldar 23 hafnir sem uppfylla kröfur siglingaverndar um móttöku
flutningaskipa og farþegaskipa sem eru í millilandasiglingum:
Akraneshöfn Faxaflóahöfnum sf., Litla-Sandshöfn í Hvalfirði, Grundarfjarðarhöfn,
Stykkishólmshöfn, Patrekshöfn og Bíldudalshöfn í Vesturbyggð, Tálknafjarðarhöfn, Siglufjarðarhöfn í Fjallabyggð, Dalvíkurhöfn, Þórshafnarhöfn og Vopnafjarðarhöfn, Neskaupstaðarhöfn, Eskifjarðarhöfn, Fáskrúðsfjarðarhöfn og Stöðvarfjarðarhöfn í Fjarðabyggð,
Djúpavogshöfn, Hornafjarðarhöfn, Þorlákshöfn, Grindavíkurhöfn, Sandgerðishöfn, Reykjaneshöfn, Hafnarfjarðarhöfn og Straumsvíkurhöfn.
Ekki er talið að mikil breyting verði á þessu fyrirkomulagi gátta til útlanda á áætlunartímabilinu.
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5. Fjármál samgönguáætlunar
Ljóst er að fjárveitingar til samgöngumála hafa verið verulega undir þeim mörkum sem
óskandi væri og sér þess víða stað í samgöngukerfinu. Mikil þörf er fyrir viðhald bæði á
vegum og flugvöllum, sums staðar er skortur á viðhaldi með þeim hætti að burðarlag er farið
að gefa sig. Svigrúm til nýframkvæmda hefur verið af skornum skammti og áður ákveðnar
framkvæmdir frestast ítrekað. Framlag ríkisins til hafna og sjóvarna hefur verið takmarkað
og kominn langur listi yfir framkvæmdir sem æskilegt og jafnvel nauðsynlegt er að sinna.
Ekki þarf að gera sérstaklega grein fyrir ástæðum þessa, þær eru öllum kunnar. Nú blasir við
að notkun á samgöngukerfinu, sérstaklega vegum og í millilandaflugi, fer mjög hratt vaxandi
og ljóst að fara þarf í umtalsverðar framkvæmdir og viðhaldsaðgerðir til að kerfið nái að
sinna sínum grunnskyldum. Á tímabili áætlunarinnar til ársins 2026 er gert ráð fyrir að
ríflega 421,7 milljörðum kr. verði varið til samgöngumála. Fjárveitingar skiptast með eftirfarandi hætti og er nánar gerð grein fyrir þeim síðar.
Ríkisframlag (án sértekna)
Verðlag fjárlaga 2016 (m.kr.)
Stjórnsýsla, öryggi og eftirlit
Flugvellir og flugleiðsaga
Vegagerð
Hafnir og sjóvarnir
Samtals

1. tímabil
2015–2018

2. tímabil
2019–2022

3. tímabil
2023–2026

Samtals
2015–2026

6.371
8.720
105.937
4.326
125.354

7.068
11.600
118.413
5.230
142.311

7.986
12.420
127.822
5.890
154.118

21.425
32.740
352.172
15.446
421.783

5.1 Samgöngustofa
Á 1. tímabili samgönguáætlunar verður áhersla lögð á uppbyggingu skilvirkrar stofnunar
með öruggar samgöngur að meginmarkmiði. Mikilvægt er að Samgöngustofa geti brugðist
við auknum verkefnum sem m.a. koma til vegna fjölgunar ferðamanna og aukins umfangs
eftirlitsskyldrar starfsemi. Unnið verður áfram að meiri rafrænni þjónustu þar sem viðskiptavinum stofnunarinnar verður gert kleift að eiga rafræn samskipti og viðskipti til hagræðis fyrir alla aðila.
Grundvöllur eftirlits fánaríkis með samgöngum byggist á ríkisöryggisáætlunum fyrir
hvern samgönguþátt fyrir sig; flug, siglingar og umferð á landi.
Samgöngustofa fer með öryggisáætlanir Íslands og gætir þess að alþjóðaskuldbindingar
séu uppfylltar. Tryggja þarf gagnkvæmar viðurkenningar á farartækjum, réttindum þeirra
sem stjórna farartækjunum, mannvirkjum, vernd, virkt og leiðsögu. Þetta er m.a. gert með
innleiðingu þeirra laga og reglugerða sem ríkið hefur skuldbundið sig til að uppfylla, þátttöku í starfi alþjóðastofnana og með fagþekkingu á samgönguöryggi.
Nútíma stjórnun öryggismála byggist á öryggisáætlunum, gæðakerfum og stöðugri
ábyrgð rekstraraðila. Eftirlit byggist m.a. á skráningu atvika, áhættugreiningu og viðbragði
sem felst í fræðslu og forvörnum eða breytingu á lögum eða reglugerðum.
Eftirlit Samgöngustofu mun eftir því sem við á byggjast á áhættugreiningu og þar með
beinast þangað sem þess er mest þörf. Með þeirri aðferðafræði eflist gagnkvæmt traust
leyfishafa og eftirlits þar sem þeir sem standa sig best fá að njóta þess og öðrum verður sýnt
meira aðhald í umbótaskyni. Þannig fara saman væntingar stjórnvalds og rekstraraðila auk
þess sem neytendavernd og öryggi er tryggt.
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5.2 Fjármál Samgöngustofu.
Almennt um fjármál og rekstraráætlun Samgöngustofu.
Ríkisframlag og rekstrartekjur vegna stjórnsýslu, öryggis og eftirlits samgöngumála
2015–2026 í m.kr. verða eftirfarandi:
1. tímabil 2015–2018
Ríkisframlag

6.371

2. tímabil 2019–2022
7.068

3. tímabil 2023–2026
7.986

Framlögð áætlun fyrir gildistíma samgönguáætlunar 2015–2026 byggist á grunni fjárlaga
2016 á verðlagi þess árs og á lögum um fjárreiður ríkisins. Með innleiðingu nýrra laga um
opinber fjármál, nr. 123/2015, er unnið að gerð langtímarekstraráætlunar til þriggja ára á
grundvelli verkefnaáætlunar stofnunarinnar. Fyrirséður er áframhaldandi vöxtur í verkefnum
Samgöngustofu, m.a. vegna gríðarlegrar fjölgunar ferðamanna. Aukning er í skráningum á
farartækjum, leyfisveitingum til fyrirtækja og einstaklinga, sem leiðir til aukins umfangs
eftirlits í samræmi við umsvif starfsgreinarinnar en stofnunin gerir ráð fyrir allt að 15%
árlegum vexti í rekstrartekjum. Að auki fer þörf fyrir fræðslu og áróður vaxandi. Því er
gerður sá fyrirvari við fjárhagsramma að umfang í starfsemi stofnunarinnar haldist í hendur
við eftirspurn eftir þjónustu. Mikilvægt er að tekið sé tillit til þessa í fjárveitingum og í
gjaldskrá. Þá er gert ráð fyrir auknum framlögum ekki hvað síst til öryggismála og samræmdra öryggisáætlana allra samgöngugreina. Samkvæmt fjárhagsramma innanríkisráðuneytisins er ávallt gert ráð fyrir 3% hækkun fjárveitinga milli ára fyrir gildistíma áætlunarinnar vegna hagvaxtarspár. Á grundvelli þessa er ákveðið misræmi í áætlunum þar sem
vöxtur í rekstrartekjum er mun meiri en gert er ráð fyrir í ríkisframlagi og munar um 2,3
m.kr. fyrir tímabil áætlunarinnar. Haldist sá vöxtur í rekstrartekjum sem spá Samgöngustofu
gerir ráð fyrir þarf að taka tillit til þess í fjárlögum hvers árs þannig að fjárheimildir haldist í
hendur við umfang starfsemi.
Ekki fengust fjárveitingar á fjárlögum til öryggisáætlana. Á árinu 2016 er umferðarhluti
öryggisáætlunar fjármagnaður af rekstrarfé Samgöngustofu. Til áætlunar sjófarenda verður
varið 10,75 m.kr. á árinu 2016 en ekkert fé er eyrnamerkt flughluta öryggisáætlunar. Brýnt
er að þessar áætlanir séu allar fjármagnaðar með framlagi ríkisins og öryggi samgöngukerfisins verði sem best verður á kosið.
Stór hluti af tekjum Samgöngustofu er vegna þjónustugjalda sem innheimt eru fyrir veitta
þjónustu samkvæmt gjaldskrá. Samgöngustofa gerir eins og áður sagði ráð fyrir að auknar
tekjur standi undir kostnaði við aukin verkefni í samræmi við ársáætlun og árangursstjórnunarsamning. Gert er ráð fyrir að rekstrar- og sértekjur vegna þjónustu við starfsleyfisskyld
fyrirtæki í ferðaþjónustu fari vaxandi í takti við aukna eftirspurn eftir skráningu, öryggiseftirliti og þjónustu. Í þessari áætlun er gert ráð fyrir að sértekjur verði með svipuðum hætti
og áður, og endurspegli aukin umsvif í verkefnum stofnunarinnar. Þess vegna er áætlunin
sett fram með sama hætti og áður en gert ráð fyrir að markaðir tekjustofnar verði til
framtíðar færðir inn í ríkisframlag til stofnunarinnar á gildistíma áætlunarinnar.
Frá og með gildistöku laga um opinber fjármál eru markaðir tekjustofnar Samgöngustofu
aflagðir og gjaldstofn fer með nýjum lögum í ríkissjóð og verður hluti af ríkisframlagi en
þeir voru samkvæmt fjárlögum 2016: umferðaröryggisgjald, leyfis- og eftirlitsgjöld af flutningum á landi, leyfisgjöld vegna leigubifreiða, útgáfa lofthæfisskírteina og skráningargjöld
ökutækja.
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Áætlunin gerir ráð fyrir að framlög ríkisins til stofnunarinnar verði 4.703 m.kr. á 1.
tímabili áætlunarinnar og hækki svo í samræmi við almenna hækkun á forsendum verðlags.
5.2.1 Tekjur og framlög
Gert er ráð fyrir að framlag ríkissjóðs til Samgöngustofu standi undir lögbundnum
verkefnum í þágu almannaheilla. Þessi málaflokkur fer vaxandi og því er mikilvægt að framlag ríkisins fylgi umfangi. Meðal verkefna eru skoðanir á erlendum skipum og loftförum og
neytendamál.
Dæmi um aukið umfang verkefna Samgöngustofu eru skoðanir á erlendum loftförum
sem eiga viðkomu á Íslandi (Safety Assessment of Foreign Aircrafts – SAFA). Með aukinni
flugumferð og flugtengingum eykst skoðunarkvóti Samgöngustofu. Hér má sjá yfirlit yfir
skoðunarkvóta frá árinu 2012 til 2017. Verkefni þetta greiðist af framlagi úr ríkissjóði og
flokkast undir verkefni til almannaheilla.

Fjöldi SAFA skoðana á erlendum loftförum
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Mynd 42. Umsvif ýmissa verkefna hjá Samgöngustofu hafa aukist, t.d. skyndiskoðanir
erlendra loftfara, en um slíkar skoðanir eru gagnkvæmir samningar milli ríkja.
Rekstrar- og sértekjur
Áætlað er að rekstrartekjur verði 7.893 m.kr. á tímabilinu. Rekstrartekjur eru tilkomnar
vegna þjónustu við þau lögbundnu verkefni sem stofnunin sinnir. Tryggja þarf að fjármögnun verkefna stofnunarinnar haldist í hendur við umfang þeirra og eftirspurn eftir þjónustu.
Sértekjur eru tekjur sem innheimtar eru fyrir útselda vinnu samkvæmt tímagjaldi í gjaldskrá, t.d. vegna nýsmíða og breytinga á skipum, veitinga nýrra heimilda, breytinga á áður
útgefnum heimildum og annarra sérstakra verkefna. Einnig flokkast tekjur vegna gagnaúrvinnslu og ýmissar útgáfu skírteina fyrir skip og áhafnir sem sértekjur. Gert ráð fyrir að
sértekjur á tímabilinu verði 9.146 m.kr.
Gert er ráð fyrir áframhaldandi vexti rekstrar og sértekna Samgöngustofu út frá rekstraráætlun 2016. Áætlunin gerir ráð fyrir 15% vexti á tímabilinu, forsendur þessarar spár er
hagsvaxtarspár fyrir Ísland, áætlanir um áframhaldandi fjölgun ferðamanna á Íslandi og
framtíðaráform þeirra aðila sem hafa starfsleyfi útgefin af Samgöngustofu og hlíta öryggiseftirliti stofnunarinnar.
5.2.2 Gjöld
Gjöld Samgöngustofu eru fyrst og fremst rekstrargjöld en engin gjöld eru vegna
framkvæmda. Áætluð laun og launatengd gjöld nema um 73% af heildargjöldum.
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Gjöld
Verðlag fjárlaga 2016 (m.kr.)

1. tímabil

2. tímabil

3. tímabil

Samtals

2015–2018 2019–2022 2023–2026
Rekstur, stjórnsýsla og þjónusta
Öryggisáætlanir

8.362

9.576

10.987

28.925

222

672

752

1.646

8.854

10.248

11.739

30.571

Eftirlit með innlendum aðilum
Eftirlit með erlendum aðilum
Rannsóknir og þróun
Rekstur samtals

5.2.3 Stjórnsýsla
Samgöngustofa fer með stjórnsýslu samgöngumála; flugmála, hafna-, siglingamála og
sjóvarna, umferðar- og vegamála. Samgöngustofa hefur eftirlit með fyrirtækjum í flugtengdum rekstri og einstaklingum sem þurfa á starfsleyfum eða sérstökum heimildum að
halda til að stunda rekstur og þjónustu. Fylgja þarf ítarlegum alþjóðlegum kröfum um stjórnsýslu þessara verkefna sem markast af kröfum Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO),
Flugöryggisstofnunar Evrópu (EASA) og Evrópusambandsins á grundvelli reglugerða innan
EES-samningsins. Þetta krefst öflugrar stjórnsýslu til að halda uppi eftirliti sem og að sinna
þjónustu við atvinnuveg í miklum vexti. Einnig eru íslenskar reglugerðir um flug sem kröfur
EASA ná ekki til.
Flugleiðsaga og vöktun loftrýmis
Í flugleiðsögu er sérstök áhersla á að tryggja farsæl samskipti varðandi stjórnsýslu og
framkvæmd flugleiðsöguþjónustu á Norður-Atlantshafinu sem Isavia ohf. sinnir. Ásamt því
að vinna að þróun nýrra reglna í flugleiðsögu er nú unnið að mati á kostum og göllum við
aðild Íslands að Eurocontrol. Samgöngustofa fyrir hönd Íslands tekur virkan þátt í starfsemi
sameiginlegrar skrifstofu Norðurlandanna (Nordicao) hjá Alþjóðaflugmálastofnuninni í
Montreal. Frekar er fjallað um flugöryggismál í kafla um öryggisáætlanir.
Unnið er að stefnumótun í flugleiðsögumálum fyrir Ísland.
Vöktun og leiðsaga á hafsvæði Íslands
Leiðsögu- og upplýsingakerfi fyrir sjófarendur eru í stöðugri þróun í samvinnu þjóða og
nauðsynlegt er að vel sé fylgst með á því sviði. Innanríkisráðherra fer með yfirstjórn mála
Vaktstöðvar siglinga en Vegagerðin fer með framkvæmd þeirra en Samgöngustofa annast
um samskipti við IMO og EMSA er varðar Vaktstöð siglinga.
Á sviði siglinga annast Samgöngustofa skráningar, leyfisveitingar og eftirlit á skipaflota
landsins. Gefin eru út skírteini til einstaklinga og veittar heimildir til hvers konar reksturs.
Samgöngustofa annast stjórnsýsluverkefni hafnalaga, laga um sjóvarnir, laga um vitamál og
laga um vaktstöð siglinga. Líkt og í flugi eru kröfur til laga og reglna á sviði siglingamála
markaðar af erlendum kröfum og samstarfi, t.d. við Alþjóðasiglingamálastofnunina (IMO),
Siglingaöryggisstofnun Evrópu (EMSA), Evrópusambandið (ESB) og fleiri aðila. Þá sér
stofnunin um útgáfu skírteina til íslenskra sjómanna, atvinnukafaraskírteina og skírteina fyrir
leiðsögumenn og hafnsögumenn skipa. Samgöngustofa hefur umsjón með lögskráningu sjómanna og gefur út undanþágur og veitir starfsleyfi vegna fyrirtækja í ferðaþjónustu á sjó, ám
og vötnum.
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Samgöngustofa annast stjórnsýslu og eftirlit er lýtur að stefnumótun í umferðarmálum og
vegamálum. Kröfur til stjórnsýslu umferðarmála eru að miklu leyti byggðar á evrópskum
reglugerðum þótt einnig séu í gildi séríslenskar reglur. Samgöngustofa annast skráningu
ökutækja og aðra umsýslu ökutækja, gerð þeirra og búnað. Stofnunin gefur út starfsleyfi til
skoðunarstöðva og hefur eftirlit með starfsemi þeirra. Þá er einnig starfrækt ytra eftirlit, en í
því felst eftirlit með fulltrúum umboðanna og skoðunarstofum. Samgöngustofa hefur umsjón
og eftirlit með ökunámi og ökukennslu, þ.m.t. útgáfu námskrár, auk þess að annast ökupróf
og veita ökuskólum starfsleyfi. Á gildistímabili áætlunarinnar verður kannað hvort endurskoða eigi ábyrgð og umsjón á útgáfu ökuréttinda, til samræmingar við þá verkaskiptingu
sem viðgengst í flugi og siglingum. Samgöngustofa ákveður jafnframt kröfur um öryggi
samgöngumannvirkja og hefur eftirlit með að þeim kröfum sé fylgt.
5.2.4 Eftirlit
Eftirlit með innlendum aðilum
Samgöngustofa hefur eftirlit með og framkvæmir úttektir á þeim aðilum sem hafa útgefin
starfsleyfi frá stofnuninni. Eftirlitsskyldir starfsleyfishafar eru m.a. í flugstarfsemi þar sem
fram fer eftirlit með flugrekendum, viðhaldsstöðvum og flugskólum. Í flugleiðsögu fer fram
eftirlit með starfsleyfishöfum flugleiðsöguþjónustu, þ.e. Isavia ohf. og Veðurstofu Íslands. Í
siglingum er m.a. haft eftirlit með skipum með úttektum og skyndiskoðunum; nýsmíði- og
breytingaskoðunar á bátum og skipum; eftirlit er með starfsemi A- og B-faggiltra skoðunarstofa skipa og búnaðar, viðurkenndra flokkunarfélaga sem og annarra starfsleyfishafa, svo
sem í farþegaflutningum og hjá bátaleigum. Í umferðarmálum er eftirlit með skoðunarstöðvum, bílaumboðum, ökunámi og ökukennslu svo eitthvað sé nefnt. Við sameiningu samgöngustofnana færðist verkefni er varðar eftirlit með leyfisskyldum aðilum t.d. leigubílum
og eftirlit með hvíldartíma ökumanna frá Vegagerðinni til Samgöngustofu en 1. janúar 2016
fluttist umferðareftirlit og eftirlit með hleðslu, frágangi og merkingu farms til ríkislögreglustjóra. Samgöngustofa hefur eftirlit með að fylgt sé kröfum um öryggi samgöngumannvirkja
og öryggisstjórnun við rekstur þeirra og annast öryggisúttektir á samgöngumannvirkjum.
Hvað varðar gæði eftirlits, t.d. í flugi og siglingum, þá gilda gjarnan um það alþjóðlegar
kröfur. Starfsemi Samgöngustofu er því eftirlitsskyld og auka jákvæðar niðurstöður úttekta á
stofnuninni m.a. samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja í alþjóðlegu umhverfi. Meðal aðila er
hafa eftirlit með starfsemi Samgöngustofu er Eftirlitsstofnun EFTA (ESA), Alþjóðaflugmálastofnunin (ICAO), Flugöryggisstofnun Evrópu (EASA) og Siglingaöryggisstofnun
Evrópu (EMSA).
Strangar kröfur eru til eftirlitsmanna stofnunarinnar sem sinna þessum verkefnum.
Eftirlit með erlendum aðilum
Samgöngustofa annast svokallað hafnarríkiseftirlit, sem gengur út á að haft er eftirlit með
ástandi og mönnun erlendra kaupskipa sem taka höfn hér á landi. Markmiðið er að draga úr
siglingum undirmálsskipa um heimshöfin. Sambærilegt eftirlit, svo kallað SAFA-eftirlit
(Safety Assessment of Foreign Aircrafts) fer fram á erlendum flugrekendum sem hafa viðkomu á íslenskum flugvöllum. Strangar kröfur um þjálfun og þekkingu eru gerðar til eftirlitsmanna stofnunarinnar sem sinna þessum verkefnum þar sem niðurstöður eru skráðar í
samevrópska gagnagrunna.

129
5.2.5 Öryggisáætlanir
Samgöngustofa hefur umsjón með öryggisáætlunum í samgöngum. Þessar áætlanir voru
áður hýstar hjá forverum Samgöngustofu. Unnið er markvisst að því að samræma verklag
við gerð öryggisáætlana hinna mismunandi samgöngugreina og læra af því sem vel hefur
verið gert hjá hverri stofnun. Öryggisáætlanir eru enn settar fyrir hverja tegund samgangna í
öryggisáætlanadeild stofnunarinnar. Samstarf er við rannsóknarnefnd samgönguslysa um
allar samgöngugreinar.
Samgöngustofa heldur skrá yfir öll umferðarslys sem skráð eru af lögreglu. Flugrekendum og starfsleyfishöfum flugleiðsögu ásamt skírteinishöfum ber að tilkynna til stofnunarinnar öll atvik (sem skilgreind eru sérstaklega) sem henda í flugi eða flugleiðsögu. Tilgangurinn með skráningunni er sá að komast að því hvers konar atvik eða slys eiga sér stað
og hver vettvangurinn og aðstæður eru svo hægt sé að stuðla að því að sambærileg slys/atvik
endurtaki sig ekki. Hvað varðar skráningu á flugatvikum þá eru slys mjög fátíð en skráningarskyld flugatvik nokkuð mörg sem draga þarf lærdóm af og bæta þau kerfi sem fyrir eru.
Slysa- og atvikaskráning Samgöngustofu er mikilvægt tæki til að fylgjast með þróun mála í
umferð, í lofti og á láði. Haldið er utan um skráningar atvika og sjó hjá rannsóknarnefnd
samgönguslysa en Samgöngustofa annast öryggisáætlun sjófarenda (sjá nánar síðar).
Samgöngustofa leitast við að skapa sem mest öryggi í samgöngum fyrir alla hópa notenda í lofti, á láði og legi, m.a. með því að ná fram hugarfarsbreytingu og auka virðingu fyrir
lögum og reglum. Samgöngustofa stýrir fræðslu og miðlun upplýsinga um öryggismál samgangna og stuðlar að þátttöku og samstarfi allra aðila sem vilja vinna að framgangi þeirra.
5.2.6 Verndarmálefni
Markmið flug- og siglingaverndar er að tryggja vernd skipa, áhafna, farþega, farms og
hafnaraðstöðu fyrir hvers kyns ógn af hryðjuverkum og öðrum ólöglegum aðgerðum. Á sviði
flug- og siglingaverndar verður áfram unnið að áætlunum Íslands og þeim fylgt eftir, svo og
nýjum reglugerðum Evrópusambandsins á þessu sviði. Samgöngustofa fer með forystu í
flugverndarráði Íslands og annast beint eftirlit með framkvæmd flugverndar.
Lögð er áhersla á að flug- og siglingavernd hér á landi standist kröfur Evrópusambandsins svo ekki komi til takmarkana á flugi eða siglingum héðan. Með aukinni hryðjuverkaógn í
heiminum má reikna með aukinni áherslu á þennan málaflokk, bæði í innleiðingu reglna og
umfangi eftirlits.
5.2.7 Farartækjaskrár í umsjón Samgöngustofu
Hjá Samgöngustofu eru haldnar lögbundnar skrár um farartæki á Íslandi, þ.e. ökutæki,
skip og loftför. Þá fer umsýsla og skráning farartækja fram hjá Samgöngustofu.
Í ökutækjaskrá eru t.d. upplýsingar um eigendur ökutækja, gerð ökutækja og búnað. Í
skipaskrá eru upplýsingar um skip sem eru 6 metrar á lengd eða stærri. Þar má m.a. finna
upplýsingar um skráningarnúmer, heimahöfn ásamt ýmsum tæknilegum upplýsingum. Í
loftfaraskrá má m.a. finna upplýsingar um skráningu á eignarhaldi loftfara í eigu íslenskra
aðila.
Skrárnar eiga það sameiginlegt að geyma margvíslegar upplýsingar m.a. skrásetningarskírteini farartækja, eignarhald og tæknilegar upplýsingar. Stöðugt er unnið að viðhaldi og
endurnýjun skránna og ber þar einkum að nefna vinnu vegna nýs skipa- og lögskráningarkerfis. Áætlað er að taka nýtt kerfi í notkun í byrjun árs 2017. Þetta er viðamikið verkefni
sem verður í áframhaldandi þróun næstu árin.
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Samgöngustofa miðlar töluverðum upplýsingum úr skránum svo sem til opinberra aðila,
fjölmiðla, nemenda í verkefnavinnu og einkaaðila.
Samgöngustofa annast skráningu og rekstur NorType-gagnagrunnsins, sem er samstarfsverkefni skráningaraðila ökutækja á Íslandi, Noregi, Svíþjóð og Finnlandi. NorType-gagnagrunnurinn inniheldur upplýsingar um tæknilegar útfærslur fólksbifreiða samkvæmt evrópskum „heildargerðarviðurkenningum“. Við nýskráningu ökutækja með „heildargerðarviðurkenningu“ eru upplýsingar úr NorType-gagnagrunninum notaðar til að tryggja að eingöngu séu skráð ökutæki sem uppfylla evrópskar kröfur um gerð og búnað.
5.2.8 Rannsóknir og þróun
Samgöngustofa framfylgir rannsókna- og þróunaráætlun í samræmi við markmið stofnunarinnar og samgönguáætlunar. Á áætlun eru m.a. verkefni er snúa að öflun ýmissa grunnupplýsinga og rannsóknir sem stuðla að öryggi sjófarenda. Að auki má nefna rannsóknir á
umhverfisvænum og endurnýjanlegum orkugjöfum og rannsóknir sem stuðla eiga að minni
losun gróðurhúsalofttegunda frá skipum. Aðrir verkefnaflokkar eru meðal annars umhverfisrannsóknir þar sem lögð verður sérstök áhersla á verkefni er tengjast siglingu stórra skipa á
norðausturleiðinni svokölluðu og í íslenskri efnahagslögsögu. Einnig verkefni um rek stórra
skipa, hafíss og mengandi efni. Þá er unnið að verkefnum er snúa að loftgæðum og loftræstikerfum skipa, eigin skoðunum skipa, umhverfisvænum og endurnýjanlegum orkugjöfum í
samgöngum, afgashreinsun frá aðalvélum skipa auk verkefna um veiðar og orkugreiningu
skipa.
Hlutverk Samgöngustofu í viðfangsefnum tengdum norðurslóðum er í mótun en stofnunin mun taka þátt í ýmsum verkefnum á þeim vettvangi.
Stundaðar eru rannsóknir og unnar greiningar sem tengjast öryggi farartækja, stjórnenda
þeirra og farþega: Áhersla verður lögð á að vinna úr niðurstöðum rannsókna á samgönguslysum og kappkosta að sá lærdómur sem af þeim má draga skili sér inn í lög og reglugerðir
um öryggi skipa og áhafna og í umferð á vegum og í lofti. Jafnframt tekur Samgöngustofa
þátt í rannsóknum á áhrifum eldgosa og ösku með tilliti til samgangna.
5.2.9 Umhverfismál
Umhverfismál eru stækkandi málaflokkur hjá Samgöngustofu þar sem tæknileg þekking
um farartæki í samgöngum er mjög sérhæfð og leita aðrar stofnanir gjarnan eftir ráðgjöf til
sérfræðinga stofnunarinnar. Veittar eru upplýsingar um útbúnað og útblástur farartækja, t.d.
vegna viðskiptakerfis Evrópusambandsins með losunarheimildir (ETS) í flugi. Væntanlegar
eru svipaðar kröfur í siglingum. Kröfur hafa verið settar, svo sem varðandi hávaða á
flugvöllum og umgengni í höfnum. Umhverfisstofnun fer gjarnan með hluta eftirlitsins, sem
og sveitarfélög, en góð samvinna er á milli aðila. Ber þá Samgöngustofu að upplýsa um
gildandi kröfur sem fram koma í alþjóðlegum reglum er settar eru og gilda um eftirlitsskylda
aðila.
5.2.10 Neytendamál
Samgöngustofa er tilnefndur eftirlits- og framkvæmdaraðili með evrópskum reglum um
réttindi farþega í almenningssamgöngum, sem eiga að tryggja sömu réttindi og aðgengi fyrir
alla.
Í flugi er komin nokkur reynsla á rekstur þessa málaflokks með reglugerð um sameiginlegar reglur um skaðabætur og aðstoð til handa farþegum sem er neitað um far og þegar flugi
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er aflýst eða mikil seinkun verður. Einnig er framfylgt reglugerð um réttindi fatlaðs fólks og
hreyfihamlaðra sem ferðast með flugi.
Samgöngustofa hefur sinnt upplýsingaþjónustu og meðhöndlun kvartana auk eftirlits með
þessari þjónustu. Umfang málaflokksins hefur aukist til jafns við fjölgun farþega í flugi.
Með breytingum á siglinga- og umferðarlögum er verið að innleiða sambærilegar reglur
fyrir farþega með langferðabílum og ferjum á lengri leiðum. Hlutverk Samgöngustofu við
innleiðingu verður m.a. að kynna öllum hagsmunaaðilum þessar breytingar, sem og að
stunda eftirlit með framfylgni alþjóðlegra krafna.
5.3 Veg- og hafnaáætlun
5.3.1 Verðlag
Áætlunin er sett fram á föstu verðlagi og er miðað við verðlag fjárlaga 2016. Til að
áætlunin haldi gildi sínu þarf að hækka framlög til samræmis við hækkun verðlags eins og
það verður á áætlunartímanum.
5.3.2 Framlög til vega- og hafnamála
Með tilkomu nýrra laga um opinber fjármál, sem samþykkt voru í desember 2015, verður
sú breyting að framlög til vega- og hafnamála verða ekki lengur tengd þeim mörkuðu tekjum
(bensíngjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi og vitagjaldi), sem Vegagerðin hefur haft fram að
þessu, heldur ráðast framlögin af þeim hluta fjárveitinga, sem veittur er til viðkomandi
málaflokks á fjárlögum, sem varið verður til vega- og hafnamála. Mörkuðu tekjurnar verða
enn um sinn til staðar, en eingöngu hjá ríkissjóði. Tekjuspá fyrir markaðar tekjur verður því
ekki gerð hér.
Rammi fyrir heildarframlög til vega- og hafnamála 2015–2026 er eftirfarandi:
Tafla 2. Framlög úr ríkissjóði til vega- og hafnamála 2015–2026
Framlög

1. tímabil 2015–2018*

2. tímabil 2019–2022

3. tímabil 2023–2026

110.263 m.kr.

123.643 m.kr.

133.712 m.kr.

*Fyrri tvö ár 1. tímabils eru ljós, þ.e. fjár- og fjáraukalög 2015 og fjárlög 2016.

5.3.3 Útgjöld til vega- og hafnamála
Útgjöld vega- og hafnaáætlunar skiptast í aðalatriðum í rekstur, almenningssamgöngur,
þjónustu, viðhald, stofnkostnað vega, stofnkostnað vitabygginga, stofnkostnað sjóvarnargarða og hafnarframkvæmdir.
Í verkbókhaldi Vegagerðarinnar er haldið utan um kostnað við einstök verkefni. Kostnaði
við yfirstjórn, bókhald og almenna skrifstofu er deilt út á verkefni og þannig séð til þess að
þjónustuverkefni, sem greidd eru af almennum viðskiptavinum jafnt sem verkefni kostuð af
ríkissjóði, standi undir kostnaði við yfirstjórn og skrifstofu.
Rekstur Vegagerðarinnar
Rekstur Vegagerðarinnar skiptist í yfirstjórn og skrifstofuhald, upplýsingaþjónustu,
vaktstöð siglinga, vita og leiðsögukerfi. Einnig hefur liðurinn „innheimtukostnaður markaðra
tekna“ verið talinn til rekstrar, en gert er ráð fyrir að hann falli niður frá og með árinu 2017,
en frá þeim tíma renna markaðar tekjur beint í ríkissjóð.
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Tafla 3. Útgjöld til rekstrar Vegagerðarinnar
1. tímabil 2015–2018
3.384 m.kr.

2. tímabil 2019–2022
3.870 m.kr.

3. tímabil 2023–2026
4.360 m.kr.

Yfirstjórn og skrifstofuhald
Undir þennan lið fellur, auk kostnaðar við hefðbundið skrifstofuhald og bókhald, kostnaður við stefnumörkun og áætlanagerð, samræming og stjórnun, fagleg og fjármálaleg vinna,
auk samskipta við Alþingi og ráðuneyti og vinnu við alþjóðasamninga.
Vegamál
Upplýsingaþjónusta
Vegagerðin rekur umfangsmikið upplýsingakerfi fyrir vegfarendur. Þar er einkum um að
ræða upplýsingar um umferð, veður, færð á vegum og ástand vega. Lögð verður sérstök
áhersla á verkefni um bætta upplýsingagjöf frá þessum mæla- og vöktunarbúnaði sem staðsettur er á og við vegakerfið, með því að bæta framsetningu á og aðgengi að gögnum sem
nýtast fyrir almenning, stofnanir, fyrirtæki, eftirlits- og löggæsluaðila, flutningsaðila o.fl.
Með þessu er m.a. átt við ýmsa vefþjónustumöguleika þar sem tiltæk gögn eru gerð aðgengileg fyrir þriðja aðila með endurnot upplýsinga í huga.
Áfram verður unnið að þróun kerfisins og tekið mið af nýjustu tækni á hverjum tíma. Á
næstu árum er að vænta hraðrar þróunar í fjarskiptatækni, sem gerir mögulegt að umferð á
vegum verði í miklu nánari tengslum við upplýsingaveitur og vegfarendur geti aflað sér
upplýsinga í ökutækjum sínum jafnharðan og þeirra er þörf. Vegagerðin mun fylgjast með
þeirri þróun og taka fyrir sitt leyti þátt í henni og stuðla þannig að virkri upplýsinga- og
leiðsöguþjónustu á vegakerfinu.
Innheimtukostnaður markaðra tekna
Innheimtukostnaður markaðra tekna eða svonefnt umsýslugjald var 0,5% af innheimtum
mörkuðum tekjum og skyldi það renna í ríkissjóð. Eingöngu er gert ráð fyrir þessum útgjöldum á árunum 2015 og 2016 þar sem markaðar tekjur munu í heild sinni renna í ríkissjóð frá og með árinu 2017.
Almenningssamgöngur
Eitt af meginmarkmiðum samgönguáætlunar er að öruggum almenningssamgöngum
verði haldið uppi. Vegagerðin hefur umsjón með öllum almenningssamgöngum sem ríkið
styrkir. Undir þetta falla ferjuleiðir og styrktar flugsamgöngur innan lands auk alls sérleyfisaksturs á landi. Í ferjurekstrinum er um að ræða Vestmannaeyjaferju, Breiðafjarðarferju,
Hríseyjarferju, Grímseyjarferju og Mjóafjarðarferju. Ný ferjuleið var tekin í notkun fyrir
Vestmannaeyjaferjuna sumarið 2010 á milli Vestmannaeyja og Landeyjahafnar í stað Þorlákshafnar. Þetta styttir siglingatíma ferjunnar úr u.þ.b. þremur klukkustundum í 30–40 mínútur pr. ferð. Erfiðlega hefur gengið að halda höfninni í Landeyjum opinni að vetri til þannig
að aðallega hefur verið siglt til Þorlákshafnar þegar Landeyjahöfn hefur lokast.
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Tafla 4. Styrkir til almenningssamgangna

Styrkir til ferja og sérleyfishafa
Styrkir á höfuðborgarsvæðið
Styrkir til innanlandsflugs

1. tímabil
2015–2018
m.kr.
6.469
3.876
1.239

2. tímabil
2019–2022
m.kr.
7.200
4.000
1.290

3. tímabil
2023–2026
m.kr.
7.650
028
1.450

Gerðir hafa verið samningar við samtök sveitarfélaga á landsbyggðinni um umsjón
sérleyfisaksturs. Hefur það fyrirkomulag að mörgu leyti heppnast vel.
Haustið 2011 var gerður samningur milli ríkisins og Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu um eflingu almenningssamgangna á starfssvæðinu. Samningurinn gildir til
ársins 2022. Þá voru einnig gerðir samningar við samtök sveitarfélaga á grannsvæðum um
tilraunaverkefni um bætta tengingu við höfuðborgarsvæðið og stækkun vinnusóknarsvæða
með almenningssamgöngum á landi.
Styrkt áætlunarflug er til Bíldudals, Gjögurs, Grímseyjar, Þórshafnar, Vopnafjarðar og
Hafnar í Hornafirði.
Á grundvelli nýrra reglugerða frá Evrópusambandinu er fyrirkomulag styrkja til almenningssamgangna í endurskoðun og er sú vinna hafin.
Þjónusta
Þjónusta Vegagerðarinnar miðar að því að standa undir viðunandi rekstri vegakerfisins
og tryggja greiða og örugga umferð. Þjónusta á vegakerfinu tekur til almennrar þjónustu og
vetrarþjónustu. Kröfur um þjónustu á vegakerfinu hafa verið stöðugt vaxandi og mun sú
þróun verða áfram.
Almenn þjónusta:
Undir almenna þjónustu falla m.a. verkefni við yfirborðsmerkingar, stikun vega, umferðarmerki, viðgerðir á skemmdum og úrrennsli, vegaxlir, veglýsing, vegrið, ristarhlið o.fl.
Flest þessara verkefna snúa að umferðaröryggi og getu vegakerfisins til að sinna því hlutverki sem því er ætlað, svo sem greiðfærni og burðarhæfni, t.d. hafa rannsóknir sýnt að
yfirborðsmerkingar einar og sér bæta umferðaröryggi um 40%.
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Samningar um almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu renna út í árslok 2022.
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m.kr.

Sumarþjónusta 2011–2015

1.850
1.800
1.750
1.700
1.650
1.600

Vetrarþjónusta

1.550

Kostnaður í
m.kr.

1.500
1.450

Mynd 43. Sumarþjónusta – Kostnaður 2011–2015 í m.kr.
Vegna erfiðs efnahagsástands dró verulega úr fjárveitingum til þessa verkefnaflokks en
reynt hefur verið að lagfæra það á ný síðustu tvö ár þótt meira þurfi til vegna ört vaxandi
umferðar. Á árinu 2016 eru áætlaðar tæpar 1.800 m.kr. til þessara verkefna. Leitað hefur
verið allra leiða til að draga úr kostnaði í þessum verkefnaflokki og þá sérstaklega með
samdrætti í verkefnum sem hafa minna vægi hvað varðar umferðaröryggi og vegástand, svo
sem þjónustu á fáfarnari leiðum eins og á hálendinu og á útvegum, hirðingu vegsvæða og
áningarstaða, viðhaldi upplýsingaskilta fyrir ferðamenn o.fl. og hafa þessar aðgerðir skilað
um 10% samdrætti og er byggt á þeim grunni.
Lágmarksþörf fjárveitinga byggist þannig á sparnaði sem felst m.a. í lægra þjónustustigi
á fáfarnari leiðum eins og á hálendinu og á héraðsvegum, minni hirðingu og hreinsun á
vegsvæðum og áningarstöðum, lengri endurnýjunartíma umferðarmerkja og upplýsingaskilta
fyrir ferðamenn o.fl. Þetta hefur átt sér stað á sama tíma og þörf er á að auka fjármagn til
þjónustu á sömu stöðum vegna aukinnar ferðaþjónustu og mikillar fjölgunar erlendra ferðamanna.
Aðrar sparnaðaraðgerðir sem þurft hefur að ráðast í hafa leitt af sér versnandi ástand á
vegakerfinu sem mun að óbreyttu leiða til varanlegra skemmda sem auka hættu á skertu
umferðaröryggi, auknum þungatakmörkunum og kostnaðarsömum viðgerðum.
Vetrarþjónusta:
Meðalkostnaður við vetrarþjónustu áranna 2011–2015 var á verðlagi í ársbyrjun 2016 um
2.720 m.kr. Síðustu vetur hafa verið hver öðrum þyngri í þjónustu, sér í lagi síðustu tvö ár
með tæpar 3.000 m.kr. 2014 og 3.340 m.kr. 2015.
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Mynd 44. Vetrarþjónusta – Kostnaður 2011–2015 í m.kr.
Eftir samdrátt í þjónustumagni á árunum eftir hrun og í kjölfar mildra vetra hefur
vetrarþjónustan tekið meira til sín vegna erfiðra vetra. Með aukinni og bættri tækni og
tækjabúnaði síðustu ár hafa skapast nýir möguleikar á bættu skipulagi, betri tækja- og
efnisnýtingu, bættri aðferðafræði og aukinni hagræðingu og því hefur að nokkru leyti tekist
að halda uppi ásættanlegri þjónustu þrátt fyrir niðurskurð fjárveitinga, meðan tíðarfar hefur
verið hagstætt. Síðustu vetur hefur verið halli á vetrarþjónustunni vegna óhagstæðs tíðarfars.
Ákall er eftir aukinni þjónustu en ekki hefur verið unnt að mæta því nema að litlu leyti. Þörf
er á að mæta mikilli fjölgun erlendra ferðamanna á veturna með aukinni þjónustu og
upplýsingum.
Áætlaðar fjárveitingar 2016–2026:
Sé þetta dregið saman eru fjárveitingar á árinu 2016 til almennrar þjónustu um 83% og í
vetrarþjónustu um 95% af áætlaðri lágmarksþörf og er þá gert ráð fyrir að sú skerðing sem
þegar hefur orðið á þjónustumagni haldist óbreytt.
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Mynd 45. Öll þjónusta 2011–2026 – Kostnaður og áætlaðar fjárveitingar í m.kr.
Gert er ráð fyrir svipuðum fjárveitingum á árunum 2016–2018 en síðan verði fjárveitingar auknar með jöfnum skrefum þannig að nálgast verði lágmarksþörf. Frá árinu 2016 þyrftu
fjárveitingar að aukast um rúm 3% á ári til að ná fjárþörfinni m.v. núverandi umferð og sama
þjónustustig, til fulls á árinu 2026. Að sinni verður aðeins gerð tillaga um 20.800 m.kr. til
þjónustu á 2. tímabili en áætluð fjárþörf miðað við framangreindar forsendur er 24.000 m.kr.
Á 3. tímabili er gert ráð fyrir 23.500 m.kr. til að nálgast fjárþörfina.
Tafla 5. Tillaga að fjárveitingum til þjónustu vega 2015–2026.

Þjónusta samtals

1. tímabil
2015–2018
m.kr.
18.207

2. tímabil
2019–2022
m.kr.
20.800

3. tímabil
2023–2026
m.kr.
23.500

2. tímabil
2019–2022
m.kr.
22.500

3. tímabil
2023–2026
m.kr.
25.500

Tafla 6. Fjárþörf til þjónustu vega 2015–2026.

Þjónusta samtals

1. tímabil
2015–2018
m.kr.
19.300
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Rannsóknir og þróun
Vegagerðin
Samkvæmt vegalögum skal 1,5% af mörkuðum tekjum til vegagerðar renna til tilrauna,
rannsókna og þróunar. Þetta hefur þó ekki gengið eftir og undanfarin ár hefði fjárveiting
þurft að hækka um nálægt 50% til að því marki sé náð.
Árlega er unnið að u.þ.b. 100 sjálfstæðum, en oft skyldum, rannsókna- og þróunarverkefnum, sem skipað hefur verið í eftirfarandi fjóra flokka: Mannvirki – umferð – umhverfi –
samfélag. Vegagerðin stýrir flestum þessara rannsókna, en þær eru að miklum meiri hluta
unnar af háskólastofnunum, rannsóknastofnunum atvinnuveganna, verkfræðistofum og
öðrum sjálfstæðum aðilum. Þá er einnig nokkuð um að veittir séu styrkir til rannsóknarverkefna á vegum annarra aðila en Vegagerðarinnar, enda snerta þá verkefnin vegi og umferð. Þá hefur Vegagerðin tekið þátt í og fjármagnað að stórum hluta þau sameiginlegu
verkefni sem unnin eru undir hatti samgönguráðs.
Í rannsóknastefnu Vegagerðarinnar kemur fram að starf rannsóknasjóðsins taki mið af
hlutverki, markmiðum og framtíðarsýn stofnunarinnar. Innan Vegagerðarinnar starfa þrjár
fagnefndir sem eru til ráðgjafar um rannsóknir innan framangreindra rannsóknaflokka. Ein
um mannvirki, önnur um umferð og þriðja um umhverfi og samfélag. Þessar nefndir reyna á
markvissan hátt að greina þörf fyrir rannsóknir innan síns sviðs og verkefnum er síðan
forgangsraðað meðal annars með áherslu á skilvirkni rannsókna. Lögð er áhersla á hagnýtar
rannsóknir og þróun, en einnig er gert ráð fyrir þátttöku í grunnrannsóknum sem tengjast
starfsemi stofnunarinnar.
Auglýst er eftir umsóknum til rannsóknasjóðsins í upphafi árs og úthlutun fer fram á
fyrstu mánuðum hvers árs. Aðilar innan og utan Vegagerðarinnar geta sótt um þessa styrki.
Fjárveitingar eru ekki bara bundnar við þær þarfir sem fagnefndirnar greina, heldur er einnig
veitt fé til annarra áhugaverðra verkefna, sem þó tengjast starfsemi stofnunarinnar.
Á mannvirkjasviðinu er áfram lögð áhersla á rannsóknir á slitlagi (malarslitlagi, klæðingarslitlagi og malbiksslitlagi). Jafnframt hefur verið lögð áhersla á framkvæmdaeftirlit og
sjávarrannsóknir. Á umferðarsviðinu er aukin áhersla á umferðar- og umferðaröryggismál,
m.a. tengt erlendum ferðamönnum, sem og hjólreiðum. Á sviðum umhverfis og samfélags er
víðtæk áhersla lögð á atriði sem tengjast báðum hinum flokkunum. Má þar nefna: leiðir til
að draga úr losun CO2 frá umferð á landi og sjó; röskun og mengun umhverfis vegna framkvæmda og viðhalds vega- og hafnarmannvirkja; vegagerð og ferðamennsku; hagfræðilegar
greiningar og öldufarsupplýsingar.
Viðhald vega
Viðhald vega tekur til alls viðhalds vegakerfisins, svo sem viðhalds og endurnýjunar
bundins slitlags og malarslitlags, styrkinga og endurbóta, viðhalds brúa, varnargarða, jarðganga, öryggisaðgerða, vatnsskemmda og girðinga og fleiri smærri þátta. Tryggja þarf að
ekki glatist þau verðmæti sem bundin eru í vegum, brúm, jarðgöngum og öðrum mannvirkjum landsamgangna. Markmiðið með viðhaldi vega er bæði að varðveita þessi verðmæti
og endurbæta þá vegi sem ekki uppfylla gildandi reglur um breidd, burðarþol og umferðaröryggi. Malarvegum á stofnvegum, tengivegum og héraðsvegum sé jafnframt komið í
viðhaldshæft ástand.
Eftirfarandi eru viðhaldsmarkmið:
• Varðveita verðmæti vegamannvirkja.
• Uppfylla gildandi reglur um vegbreiddir og burðarþol.
• Uppfylla gildandi kröfur um umferðaröryggi.
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Kostnaður við viðhald vega á árunum 2005–2015 hefur numið 4.200–6.200 m.kr. á ári á
meðalverðlagi 2015.
m.kr.
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Mynd 46. Kostnaður við viðhald vega 2005–2015 í m.kr.
Viðhaldskostnaður
Reiknað er með því að kostnaður við það viðhaldsmarkmið að varðveita verðmæti
vegamannvirkja aukist á næstu árum, ekki síst með hliðsjón af því að fjárveitingar til nýrra
verkefna hafa verið minni en oft áður. Því til viðbótar þarf að takast á við viðhald stærri og
dýrari mannvirkja á vegakerfinu svo sem jarðganga og brúa. Í samgönguáætlun 2015–2026
er gert ráð fyrir að auka framlög til viðhalds vega til að sinna og viðhalda verðmæti vegakerfisins eins og kemur fram í töflu 15 og á mynd 45 er sýnt hvernig áætlað er að fjárveitingar dreifist milli ára.
Tafla 7. Tillaga að fjárveitingum til viðhalds vega 2015–2026.

Viðhald vega, lágmarksviðhald

1. tímabil
2015–2018
m.kr.
26.200

2. tímabil
2019–2022
m.kr.
29.200

3. tímabil
2023–2026
m.kr.
30.600
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Mynd 47. Viðhald vega – Kostnaður 2005–2015 og áætlaðar fjárveitingar 2016–2026 í
m.kr.
Til að ná því markmiði að uppfulla kröfur gildandi reglna um vegbreiddir, burðarþol og
umferðaröryggi er þörf á meira fjármagni. Það helgast ekki síst af því að gera þarf ráð fyrir
því að breikka og styrkja þá hluta grunnvegakerfisins sem bera mesta og þyngsta umferð en
voru byggðir fyrir minna umferðarálag. Auka þarf lögn malbiks í stað klæðinga á umferðarmestu vegunum. Samhliða öðrum aðgerðum þarf einnig að auka umferðaröryggi með
lagfæringum á umhverfi veganna og endurbæta slysastaði. Styrkja þarf þá malarvegi sem
mesta þýðingu hafa innan sveitarfélaga í dreifbýli og leggja bundið slitlag á þá umferðarmestu.
Þegar á heildina er litið hefur ástandi vegakerfisins hrakað nokkuð síðustu ár og þar sem
fjárveitingar til nýrra framkvæmda hafa dregist saman mun viðhaldsþörf vegakerfisins enn
aukast. Í samræmi við markmið um greiðar samgöngur þyrfti því að gera átak á 2. og 3.
tímabili áætlunarinnar til að styrkja og endurbæta þann hluta grunnkerfisins þar sem fram fer
meginhluti umferðarinnar á svokölluðum flutningabrautum og á fjölförnum ferðamannaleiðum. Lögð verði áhersla á að vegir verði með nægjanlegt burðarþol allt árið, breidd þeirra
verði nægjanleg og þeir verði lagðir bundnu slitlagi. Fyrir þennan hluta grunnkerfisins verði
sett markmið um að auka hlut styrkinga og endurbóta, þannig að hægt sé að styrkja og
endurbæta árlega um 100 km, í samræmi við markmið sem sett hafa verið til að þjóna
atvinnulífinu með viðunandi hætti auk þess að stuðla um leið að auknu umferðaröryggi.
Áætlaður kostnaður við slíkar aðgerðir er um 3.000 m.kr. á ári og er þá ekki tekið tillit til
annarra endurbóta á vegakerfinu, svo sem styrkinga malarvega og endurbóta vegna breyt-
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inga á umferðarmynstri. Vegir með bundnu slitlagi eru um 5.500 km og er flatarmál þess um
36 milljón m2. Ekki hefur verið unnt að viðhalda bundnu slitlagi á þjóðvegum með
fullnægjandi hætti undanfarin ár. Því hefur safnast upp þörf fyrir endurnýjun slitlaga umfram
það sem nemur árlegu sliti.
Á þjóðvegakerfinu eru nú 1.206 brýr í notkun og er meðalaldur þeirra um 39 ár. Einbreiðar brýr á meginvegakerfinu, stofn- og tengivegum eru 409 sem uppfylla ekki reglur
varðandi umferðaröryggi. Þar sem endurnýjun brúa er hæg verður óhjákvæmilega aukinn
kostnaður við viðhald þeirra. Heildarfjöldi einbreiðra brúa í notkun er 690 og meðalaldur
þeirra um 50 ár.
Tafla 8. Fjárþörf til viðhalds vega 2015–2026.

Viðhald vega, lágmarksviðhald
Styrkingarátak á flutnings og
ferðaleiðum
Samtals

1. tímabil
2015–2018
m.kr.
26.200

2. tímabil
2019–2022
m.kr.
29.200
12.000

3. tímabil
2023–2026
m.kr.
30.600
12.000

26.200

41.200

42.600

Hafnamál
Hafnir landsins eru nær allar í eigu sveitarfélaga. Hafnarsjóðirnir eru sjálfstæðar rekstrareiningar sem annast rekstur mannvirkja og ýmsa þjónustu hafna. Hver höfn ræður sinni
gjaldskrá og þannig getur verið um samkeppni milli hafna að ræða. Það er því á ábyrgð
hafnanna að setja sér markmið um þjónustu og annað en það sem fram kemur í lögum og
lýtur að öryggi og starfsumhverfi.
Undir þennan lið falla verkefni sem Vegagerðinni er falið með hafnalögum, lögum um
sjóvarnir og lögum um samgönguáætlun. Einnig eru umsagnir um ýmis mál er varða skipulag og mannvirki við ströndina sem og söfnun, úrvinnsla og miðlun ýmissa gagna er varða
hafnarmannvirki og rekstur hafna.
Umsjón og eftirlit með slysavörnum í höfnum er á ábyrgð Samgöngustofu.
Vaktstöð siglinga
Vaktstöð siglinga var stofnuð með lögum nr. 41/2003 og hóf starfsemi í ágúst 2004. Í
þjónustusamningi sem Siglingastofnun Íslands gerði við Neyðarlínuna ohf. var fyrirtækinu
falinn rekstur vaktstöðvarinnar. Samningur frá 2010 vegna Vaktstöðvar siglinga við
Neyðarlínuna var yfirtekinn af Vegagerðinni á árinu 2013.
Framlög ríkissjóðs til rekstrar Vaktstöðvar siglinga falla undir fjárlagalið Vegagerðarinnar almennan rekstur og hefur stofnunin fjárhagslegt og faglegt eftirlit með rekstrinum og
sinnir samskiptum við stjórnvöld vegna verkefna vaktstöðvarinnar. Samgöngustofa sinnir
alþjóðlegu samstarfi er snýr að lögum um vaktstöðina, svo sem samskipti við Alþjóðasiglingamálastofnunina (IMO) og Siglingaöryggisstofnun Evrópu (EMSA).
Hlutverk Vaktstöðvar siglinga er að fylgjast með allri umferð á sjó í efnahagslögsögu
Íslands og vera miðstöð upplýsinga fyrir skipaumferð, bæði erlenda og innlenda. Vaktstöðin
hefur einnig það hlutverk að reka siglingaþjónustu við skip (Maritime Assistance Service,
MAS) sem felur í sér m.a. að vísa skipum sem verða fyrir áföllum í skipaafdrep/neyðarhafnir. Einnig rekur vaktstöðin Navtex-þjónustu.
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Vaktstöð siglinga sinnir einnig rekstri leiðsögu-, vöktunar- og upplýsingakerfa fyrir
siglingar og fiskveiðar í íslensku efnahagslögsögunni. Er þar um að ræða sjálfvirkt auðkenniskerfi skipa (AIS) og móttaka upplýsinga frá LRIT (Long Range Identification and
Tracking) um gervihnetti. Einnig er um að ræða umsjón með rekstri rafræns tilkynningakerfis skipa (SafeSeaNet). Með SafeSeaNet kerfinu er tekið á móti tilkynningum um komu
skipa, hættulegan farm o.fl. og upplýsingunum er á sjálfvirkan hátt miðlað til Siglingaöryggisstofnunar Evrópu (EMSA). Kerfið heldur einnig utan um allar tilkynningar til
lögbærra aðila hér á landi (tollyfirvöld, Schengen-tilkynningar, hafnaríkiseftirlit o.s.frv.).
Siglingastofnun Íslands sá um innleiðingu á þessu kerfis í samvinnu við Vaktstöð siglinga
sem tekur á móti tilkynningum og miðlar þeim til viðeigandi aðila. Í dag fellur þessi rekstur
undir Vaktstöð siglinga sem Neyðarlínan rekur samkvæmt samningi.
Vegna stóraukinnar umferðar erlendra skipa um íslenska efnahagslögsögu hefur verið
unnin aðgerðaáætlun um hvernig á að bregðast við óhöppum sem gætu orðið vegna siglinga
flutningaskipa í samstarfi Samgöngustofu, Landhelgisgæslu og Umhverfisstofnunar. Einnig
hafa verið afmarkaðar siglingaleiðir flutningaskipa og neyðarhafnir skilgreindar.
Vitar og leiðsögukerfi
Undir þennan lið fellur rekstur vitakerfisins, sem er rekstur landsvitakerfisins. Einnig
fellur undir þennan lið rekstur upplýsingakerfis fyrir sjómenn um veður, sjólag og öldufar.
Rekstri leiðréttingarstöðva fyrir GPS, svonefnt DGPS, hefur verið hætt. Í öðrum löndum
Evrópu er starfrækt DGPS-kerfi en í ljósi þróunar á staðsetningakerfum á vegum Rússa og
Evrópusambandsins er að mati Vegagerðarinnar rétt að bíða með endurbyggingu kerfisins en
endurnýjun DGPS-kerfisins er áætlað að kosti yfir 150 m.kr.
Hafnir, líkantilraunir og grunnkort
Undir þennan lið falla m.a. gerð grunnkorta af höfnum, líkantilraunir og rannsóknir sem
tengjast beint ákveðnum framkvæmdum í höfnum. Enn fremur verður sinnt dýptarmælingum
og botnrannsóknum í tengslum við verkefni samgönguáætlunar.
Rannsóknir og þróun
Undir þennan lið fellur öflun ýmissa grunnupplýsinga, mælingar, umhverfismál og rannsóknir sem stuðla að öryggi sjófarenda og íbúa á strandsvæðum. Unnið verður við grunnrannsóknir sem nýtast við hönnun hafnarmannvirkja, sjóvarnargarða og annarra mannvirkja
við strendur landsins. Helstu verkefnaflokkar eru:
Hafna- og strandrannsóknir. Þessar rannsóknir tengjast höfnum en eru óháðar einstökum
mannvirkjum og felast m.a. í öldufarsreikningum, rannsóknum á efnisflutningum og frumáætlunum. Unnið verður að staðbundnum öldu- og sjávarflóðaspám fyrir lágsvæði og fyrir
siglingar skipa um rastir á grunnsævi. Vegagerðin sinnir þessu verkefni.
Umhverfisrannsóknir. Lögð verður áhersla á verkefni er tengjast siglingu stórra skipa í
íslenskri efnahagslögsögu. Helstu verkefni eru: Upplýsingakerfi um veður og sjólag, sjávarföll, rek stórra skipa, hafís, mengandi efna ásamt könnun á sjávarflóðum og rannsóknir á
hækkun sjávarborðs af völdum veðurfars- og eða annar umhverfisbreytinga. Þessi verkefni
tengjast höfnum, ströndum landsins, grunnslóðum, Íslandsmiðum og siglingum á norðurslóðum. Haldið verður áfram að þróa ölduspár fyrir farþegaskip í útsýnis- og skoðunarferðum. Vegagerðin sinnir þessu viðfangsefni ásamt Samgöngustofu sem hefur umsjón með
verkefnunum „Rek stórra skipa“, „Hafís“, „Mengandi efni“ og „Siglingar á norðurslóðum“.
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Rannsóknir sem tengjast öryggi skipa og áhafna. Áhersla verður lögð á að vinna úr
niðurstöðum rannsókna á sjóslysum og kappkosta að sá lærdómur, sem af þeim má draga,
skili sér inn í lög og reglugerðir um öryggi skipa og áhafna. Helstu verkefni eru: Hreyfimælingar á skipum, rannsóknir á sjóveiki og þreytu um borð í skipum, hleðsla og ofhleðsla
smábáta, loftflæði til aðalvéla skipa, loftræstikerfi og eigin skoðanir skipa. Verkefni þessi
eru vistuð hjá Samgöngustofu.
Þjónustuverkefni
Hér er um að ræða ýmis verkefni sem seld eru viðskiptavinum Vegagerðarinnar og
greiðslur koma fyrir veitta þjónustu í formi sértekna. Kaupendur þjónustunnar eru fyrst og
fremst hafnarsjóðir, útgerðir og sjómenn. Undir þennan lið falla t.d. hönnun, umsjón og
eftirlit með hafnarframkvæmdum og sjóvörnum, tækjaleiga og rekstrarvörur vegna innsiglingarljósa í eigu hafnarsjóða.
Rekstur Landeyjahafnar
Landeyjahöfn er alfarið í eigu ríkissjóðs en Vegagerðin hefur umsjón með rekstri hennar.
Undir þennan lið fellur rekstur hafnarinnar að viðhaldsdýpkun undanskilinni, sem er undir
stofnkostnaði hafnarframkvæmda.
Stofnkostnaður
Útgjöldum er nú skipt á færri liði en áður. Stofnvegakerfi og tengivegir eru nú einn liður.
Að öðru leyti er útgjöldum skipt eftir vegflokkum samkvæmt gildandi vegalögum.
Stofn- og tengivegakerfi
Til stofnvegakerfisins teljast allir stofnvegir. Þeir skiptast í tvennt, stofnvegi, sem eru
4.418 km og stofnvegi á hálendi, 503 km, samtals um 4.921 km. Lengd tengivega er samtals
3.377 km.
Fjárveiting til stofnvegakerfis og tengivega er nú einn liður. Undirliðir á framkvæmdaáætlun vegagerðar eru nú eins fáir og unnt er. Er það gert í því skyni að auka gagnsæi
áætlunarinnar svo að sjá megi á einfaldan hátt fjárveitingar til einstakra vegaframkvæmda.
Samkvæmt skilgreiningu er grunnnet vega stofnvegakerfið. Skilgreind hafa verið æskileg
framkvæmdamarkmið fyrir grunnnetið. Í grunnneti er miðað við að stofnvegir séu byggðir
upp með fullu burðarþoli og bundnu slitlagi. Þá eru sett markmið um öryggisþætti. Umferð
og þar með þörf fyrir fjárfestingu í gatnakerfinu ræðst mjög af íbúaþróun og skipulagi
byggðar.
Eftirfarandi eru framkvæmdamarkmið vegamála:
• Byggja upp grunnnet stofnvega, sem skilgreint er í samgönguáætlun með fullu burðarþoli og bundnu slitlagi.
• Endurbyggja/breikka einbreiða kafla með bundnu slitlagi þar sem bundið slitlag var
lagt á gamla vegkafla án endurbóta og reynst hafa hættulegir, svo og kafla þar sem
vegferill er ónothæfur.
• Breikka vegi þar sem umferð er svo mikil að flutningsgeta og umferðaröryggi verða
vandamál. Aðgreina akstursstefnur eftir atvikum.
• Grafa jarðgöng í samræmi við jarðgangaáætlun.
• Útrýma einbreiðum brúm á vegum með umferð yfir 200 ÁDU.
• Lagfæra vegi á hættulegum stöðum í samræmi við sérstaka áætlun.
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• Hefja endurbætur á helstu stofnvegum á hálendi. Markmið endurbótanna sé að koma
þessum vegum í „gott horf“ samkvæmt nánari skilgreiningu.
• Girða með fram vegum með umferð yfir 300 ÁDU þannig að þar verði unnt að banna
lausagöngu búfjár.
• Byggja/endurbæta vegi og brýr á höfuðborgarsvæðinu í þeim mæli að umferðarástand
versni ekki frá því sem er í dag.
Áætluð fjárþörf næstu 20 árin a.m.k. og fjárveitingar á samgönguáætlun 2015–2026 til að
ná framangreindum markmiðum eru sýndar í eftirfarandi töflu (jarðgöng á Bakka ekki
meðtalin):
Fjárþörf til
2034+
Stofn- og tengivegir
Jarðgöng
Samtals

249.000
122.300
371.300

1. tímabil
2015–2018
m.kr.
22.040
13.580
35.620

2. tímabil
2019–2022
m.kr.
39.788
4.340
44.128

3. tímabil
2023–2026
m.kr.
44.265
40
44.305

Samtals
2015–2026
m.kr.
106.093
17.960
124.053

Hluti kostnaðar við jarðgöng er vegna jarðganga þar sem væntanlega verða tekin
veggjöld eins og við tvöföldun Hvalfjarðarganga.
Héraðsvegir
Héraðsvegir nú svara að mestu samkvæmt vegalögum, nr. 80/2007, til safnvega áður.
Lengd héraðsvega er um 2.690 km. Lagt er til að árleg fjárveiting til héraðsvega verði 70–
100 m.kr.
Landsvegir utan stofnvegakerfis
Landsvegir eru vegir yfir fjöll og heiðar og aflagðir byggðavegir á eyðilendum. Lengd
þeirra er um 1.929 km. Á landsvegum skal einungis gera ráð fyrir árstímabundinni umferð
og minna eftirliti og minni þjónustu en á öðrum vegum. Lagt er til að árleg fjárveiting til
landsvega verði 120–150 m.kr.
Styrkir til samgönguleiða
Heimilt er að styrkja tilteknar samgönguleiðir sem ekki falla undir skilgreiningar þjóðvega. Lagt er til að árleg fjárveiting til styrkvega verði 50–75 m.kr. á tímabilinu.
Reiðvegir
Lagt er til að árleg fjárveiting til reiðvega verði 50 m.kr. á tímabilinu.
Girðingar
Eins og fram kemur í umfjöllun um viðhald girðinga er með tilliti til umferðaröryggis
mikil þörf á að loka vegsvæðum betur en nú er gert og þyrfti að auka fjármagn til þessa liðar
verulega. Lagt er til að árleg fjárveiting verði 50–75 m.kr. á tímabilinu.
Helstu framkvæmdir á stofn- og tengivegum
Af fjármagni til framkvæmda á stofn- og tengivegum fer stærsti hlutinn til verkefna á
landsbyggðinni. Eftirfarandi er lýsing á helstu verkefnum í áætluninni. Tilvísun í svæði er
starfssvæði Vegagerðarinnar.
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Suðursvæði
Undirbúningur verka utan áætlunar
Lögð er til fjárveiting til hönnunar verka utan áætlunar sem koma til framkvæmda síðar.
Hringvegur, Fossálar – Hörgsá
Gert er ráð fyrir að færa Hringveginn suður fyrir byggðina á 2. tímabili. Með nýjum vegi
verða teknar af blindbeygjur og -hæðir og einbreið brú. Lítils háttar stytting verður á
Hringveginum við færsluna.

Hringvegur um Breiðbalakvísl
Byggð verður ný brú á 3. tímabili á Breiðbalakvísl sem er einbreið brú rétt austan við
Kirkjubæjarklaustur.
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Hringvegur um Gatnabrún
Lagt er til að lagfæra Hringveginn um Gatnabrún í Mýrdal á 3. tímabili sem nú er bæði
brattur og með kröppum beygjum. Er þessi staður ein helsta hindrunin á leiðinni til Hafnar.

Hringvegur, Jökulsá á Sólheimasandi
Byggð verður ný brú á 2. tímabili á Jökulsá á Sólheimasandi sem er löng einbreið brú.

Hringvegur, norðaustan Selfoss, brú á Ölfusá
Gert er ráð fyrir nýjum vegi á 3. tímabili norðaustan Selfoss með nýrri brú á Ölfusá.
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Hringvegur, Selfoss – Hveragerði
Lagt er til að vegurinn á milli Selfoss og Hveragerðis verði breikkaður á 1. og 2. tímabili
og akstursstefnur verði aðgreindar með 2 + 1 vegi. Gerðir verða hliðarvegir til að fækka
tengingum í plani.

Hringvegur um Hellisheiði
Lokið verður við breikkun vegarins frá Hveragerði að Hellisheiðarvirkjun á 1. tímabili og
akstursstefnur verða aðgreindar með 2 + 1 vegi og að hluta með 2 + 2 vegi.

Landvegur. Landmannaleið – Þjórsárdalsvegur
Lagt verður bundið slitlag á um 14 km kafla á Landvegi á 3. tímabili.

147
Skeiða- og Hrunamannavegur
Byggð verður ný brú á 3. tímabili á Stóru-Laxá í stað einbreiðrar brúar.

Skeiða- og Hrunamannavegur
Endurgerður verður á 2. tímabili vegurinn milli Einholtsvegar og Biskupstungnabrautar
sem er mjór malarvegur. Vegurinn er vinsæl ferðamannaleið.

Biskupstungnabraut um Geysissvæðið og Tungufljót
Gert er ráð fyrir að gera nýjan veg sunnan Geysissvæðisins og nýja brú á Tungufljót á 3.
tímabili. Nákvæm lega vegarins hefur ekki verið ákveðin í skipulagi sveitarfélagsins og
kostnaður því óviss.
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Landeyjavegur
Lagt er til að tveir kaflar á Landeyjavegi, samtals um 7 km, verði endurgerðir og lagðir
bundnu slitlagi á 2. tímabili.

Hagabraut
Lagt er til að um 4 km kafli á Hagabraut verði endurgerður og lagður bundnu slitlagi á 2.
tímabili.
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Reykjavegur
Lagt er til að Reykjavegur milli Biskupstungnabrautar og Laugarvatnsvegar verði endurgerður og lagður bundnu slitlagi á 1. tímabili.

Grafningsvegur efri
Lagt er til að Grafningsvegur efri verði lagður bundnu slitlagi á 2. tímabili.

Kaldidalur
Vegurinn verður lagður bundnu slitlagi á 1. tímabili. Um er að ræða kaflann sem byggður
var upp fyrir nokkrum árum milli Sandkluftavatns og Uxahryggjavegar.
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Suðvestursvæði
Undirbúningur verka utan áætlunar
Lögð er til fjárveiting til hönnunar verka utan áætlunar sem koma til framkvæmda síðar.
Hringvegur Fossvellir – Hólmsá, Hólmsá – Norðlingavað, Norðlingavað – Breiðholtsbraut,
Breiðholtsbraut – Bæjarháls
Lagt er til að Hringvegurinn verði breikkaður með aðgreindum akstursstefnum á þessum
köflum á 3. tímabili.

Hringvegur, Bæjarháls – Nesbraut
Gert er ráð fyrir að tvöfalda um 1,6 km kafla Hringvegarins í Smálöndum á 2. tímabili.
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Hringvegur Skarhólabraut – Hafravatnsvegur
Lagt er til að Hringvegur í Mosfellsbæ verði breikkaður á 1. tímabili með aðskildum
akstursstefnum.

Hringvegur, Kollafjörður – Hvalfjarðarvegur
Lagt er til að breikka Hringveginn á þessum kafla á 3. tímabili og akstursstefnur verði
aðgreindar með 2 + 1 vegi.

Þingvallavegur í Mosfellsbæ
Unnið er að gerð skipulags Þingvallavegar í Mosfellsbæ í samstarfi sveitarfélagsins og
Vegagerðarinnar. Gert er ráð fyrir tveimur hringtorgum og einum undirgöngum fyrir
fótgangandi. Framkvæmdir verði á 2. tímabili.
Hafnarfjarðarvegur, vegamót við Vífilsstaðaveg
Vegamótin verða breikkuð á 1. tímabili þannig að þrjár akreinar verða í hvora átt um
vegamótin. Með því eykst afkastageta vegamótanna og unnt verður að koma fyrir varinni
vinstri beygju á umferðarljósunum af Vífilsstaðavegi og inn á Hafnarfjarðarveg. Með því
munu raðir á Vífilsstaðavegi styttast verulega.
Reykjanesbraut, gatnamót við Bústaðaveg
Lagt er til að gerð verði mislæg vegamót við Bústaðaveg á 3. tímabili.
Reykjanesbraut, undirgöng í Kópavogi
Gert er ráð fyrir að greidd verði skuld við Kópavogsbæ á 1. tímabili vegna gerðar
undirganga á móts við Elko.
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Reykjanesbraut sunnan Hafnarfjarðar
Gert er ráð fyrir að tvöfalda Reykjanesbraut frá Kaldárselsvegi suður í Hvassahraun á 1.
og 2. tímabili. Á aðalskipulagi Hafnarfjarðar er gert ráð fyrir færslu brautarinnar við álverið
sem tengist fyrirhugaðri stækkun þess sem hafnað var í atkvæðagreiðslu í Hafnarfirði. Fyrsti
áfangi framkvæmdanna verður gerð mislægra gatnamóta við Krýsuvíkurveg árið 2017.

Reykjanesbraut milli Fitja og Flugstöðvar
Á 2. tímabili er gert ráð fyrir tvöföldun Reykjanesbrautar milli Fitja og Flugstöðvar Leifs
Eiríkssonar.
Kjósarskarðsvegur
Lagt er til að haldið verði áfram endurgerð Kjósarskarðsvegar á 1. og 2. tímabili.
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Arnarnesvegur
Lagt er til að gerður verði kaflinn frá Reykjanesbraut að Fífuhvammsvegi á 1. tímabili og
kaflinn frá Rjúpnavegi að Breiðholtsbraut á 2. og 3. tímabili. Jafnframt verði hafinn undirbúningur að lagningu ofanbyggðarvegar í samstarfi við viðkomandi sveitarfélög.

Álftanesvegur
Lokið verður við gerð kaflans frá Hafnarfjarðarvegi að Bessastaðavegi á 1. tímabili.
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Suðurstrandarvegur norðan Grindavíkur
Lagt er til að lokið verði við gerð Suðurstrandarvegar norðan Grindavíkur á 1. tímabili.
Fjarumferðin verður þar með leidd fram hjá þéttbýlinu í Grindavík. Um leið verði gerð ný
tenging að höfninni í Grindavík.

Skálafellsvegur
Lagt verður bundið slitlag á Skálafellsveg á 3. tímabili.

Sundabraut
Leitað verði leiða til að fjármagna Sundabraut með aðkomu einkaaðila.
Bætt umferðarflæði og almenningssamgöngur
Fjárveiting er ætluð til að greiða kostnað við ýmis smærri verk sem ætlað er að útrýma
flöskuhálsum á einstökum stöðum og bæta þar með umferðarflæðið, efla umferðaröryggi og
bæta almenningssamgöngur með gerð sérreina fyrir strætisvagna og öðrum aðgerðum í þágu
strætisvagna, svo sem við gatnamót. Aðgerðum er forgangsraðað og þær undirbúnar í
samvinnu Vegagerðarinnar og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.
Umferðarstýring á höfuðborgarsvæðinu
Fjárveiting er ætluð til að reka og bæta stýringu umferðarljósa á höfuðborgarsvæðinu.
Öryggisaðgerðir
Fjárveiting er einkum ætluð til uppsetningar vegriða til að aðskilja akstursstefnur á 2 + 2
vegum á svæðinu.
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Göngubrýr og undirgöng
Fjárveiting er ætluð til að auka öryggi fótgangandi og hjólreiðafólks við umferðarmiklar
stofnbrautir á höfuðborgarsvæðinu.
Vestursvæði
Undirbúningur verka utan áætlunar
Lögð er til fjárveiting til hönnunar verka utan áætlunar sem koma til framkvæmda síðar.
Hringvegur um Borgarnes
Lagt er til að Hringvegurinn verði lagður með 2 + 1 vegi fram hjá Borgarnesi á 3.
tímabili.

Hringvegur um Heiðarsporð (Biskupsbeygja) og Holtavörðuvatn
Lagt er til að lagfærður verði vegurinn um Heiðarsporð á 3. tímabili en þar er hann bæði
brattur og með kröppum beygjum. Enn fremur er gert ráð fyrir færslu vegarins niður að
Holtavörðuvatni á 3. tímabili.
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Uxahryggjavegur
Lagt er til að unnið verði að endurgerð Uxahryggjavegar næst Borgarfjarðarbraut og
ýmsum öðrum stöðum á 1. og 2. tímabili.

Snæfellsnesvegur á Fróðárheiði
Lagt er til að unnið verði við síðasta kafla endurgerðar vegarins yfir Fróðárheiði á 2.
tímabili.

Snæfellsnesvegur á Skógarströnd
Lagt er til að unnið verði við lagfæringar á ýmsum stöðum á veginum um Skógarströnd á
2. og 3. tímabili.
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Vestfjarðavegur um Skriðuland
Fyrirhugað er að laga veginn um Skriðuland í Saurbæ á 2. tímabili.

Vestfjarðavegur um Gufudalssveit
Fjárveiting til þessa kafla er ætluð til framkvæmda á 1. og 2. tímabili frá Þorskafirði að
austan í utanverðan Gufufjörð að vestan. Þverun Þorskafjarðar verður síðan á 3. tímabili. Að
svo komnu máli er í áætlun þessari ekki tekin afstaða til leiðarvals á svæðinu en sett fram
stefna um tímasetningu framkvæmda. Unnið er að umhverfismati vegna leiðarvals.

Vestfjarðavegur frá Eiði til Kjálkafjarðar
Fjárveitingin er til framkvæmda á 1. tímabili í Mjóafirði, Kerlingarfirði og Kjálkafirði.
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Vestfjarðavegur um Dynjandisheiði
Lagt er til að hafist verði handa við að leggja nýjan veg yfir Dynjandisheiði á 1. tímabili.
Framkvæmdin tengist í tíma gerð Dýrafjarðarganga. Unnið er að athugun og umhverfismati
nýrrar veglínu um heiðina og má vænta niðurstöðu á næstunni. Allt eftir leiðarvali gæti
stytting vegar um Dynjandisheiði orðið allt að 5 km. Kostnaður við gerð vegarins sem
verður yfir 30 km að lengd er enn óviss. Til athugunar er að gera stutt jarðgöng, 1–1,5 km að
lengd, á erfiðum stöðum ofarlega í heiðinni. Ákvörðun um jarðgöng mundi hækka
kostnaðaráætlun umtalsvert.

Dýrafjarðargöng
Lagt er til að gerð verði jarðgöng milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar á 1. og 2. tímabili.
Jarðgöngin munu stytta Vestfjarðaveg um 27 km.
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Djúpvegur í Hestfirði og Seyðisfirði
Fjárveitingin er ætluð til lagfæringa á Djúpvegi yst í Hestfirði vestanverðum og
Seyðisfirði á 1. og 2. tímabili.

Djúpvegur um Hattardalsá í Álftafirði
Fjárveitingin er ætluð til endurbyggingar einbreiðrar brúar á Hattardalsá.

Djúpvegur um Súðavíkurhlíð
Lagt er til að unnið verði að snjóflóðavörnum á Súðavíkurhlíð á 1. tímabili. Rekin verða
niður stálþil sem mynda skápa þar sem snjóflóðin verða fönguð.
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Bíldudalsvegur, Trostansfjörður – Vestfjarðavegur
Fjárveitingin er ætluð til framkvæmda við Bíldudalsveg í tengslum við gerð nýs vegar
yfir Dynjandisheiði.

Innstrandavegur
Fjárveitingin er ætluð til framkvæmda milli Heydalsár og Þorpa á 1. og 2. tímabili.
Vegarkaflinn er brattur með kröppum beygjum sem verða lagfærðar.

Örlygshafnarvegur
Fjárveitingin er ætluð til framkvæmda á 2. tímabili við Hvallátra. Vegurinn mun færast
frá húsunum að Hvallátrum.
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Strandavegur um Bjarnarfjarðarháls og Veiðileysuháls
Fjárveitingar á Strandavegi eru annars vegar til endurgerðar á veginum um
Bjarnarfjarðarháls með nýrri brú á Bjarnarfjarðará á 1. tímabili og hins vegar til endurgerðar
á veginum um Veiðileysuháls á1. og 2. tímabili.

Breikkun brúa á Vestursvæði
Lagt er til að fjárveitingar verði til þessa verkefnis á 3. tímabili. Eftir því sem fjárveitingar duga er miðað við að hafist verði handa við endurbyggingu brúa á Haukadalsá,
Fáskrúð, Glerá, og tveggja brúa á Bjarnadalsá á Vestfjarðavegi og Botnsá á Bíldudalsvegi á
3. tímabili. Frekari fjárveitingar þarf til þessa liðar eftir áætlunartímabilið.
Norðursvæði
Undirbúningur verka utan áætlunar
Lögð er til fjárveiting til hönnunar verka utan áætlunar sem koma til framkvæmda síðar.
Hringvegur, göngubrú á Blöndu við Blönduós
Lagt er til að gerð verði göngubrú á Blöndu við Blönduós á 2. tímabili.
Hringvegur, vegamót við Ólafsfjarðarveg
Fjárveitingin er til lagfæringa á vegamótunum við Ólafsfjarðarveg á 3. tímabili.
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Hringvegur um Akureyri
Lagt er til að unnið verði að lagfæringum á gatnamótum Hringvegarins í þéttbýlinu á
Akureyri auk gönguleiða á 1. og 2. tímabili.
Hringvegur um Skjálfandafljót
Lagt er til að einbreið brú um Skjálfandafljót verði endurbyggð á 3. tímabili.

Hringvegur um Jökulsá á Fjöllum
Nauðsynlegt er að endurbyggja einbreiða brú á Jökulsá á Fjöllum en hún er veikasti
hlekkurinn á norðurleiðinni ef suðurhluti Hringvegarins lokast vegna náttúruhamfara. Lagt
er til að framkvæmdin verði á 2. tímabili.
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Skagastrandarvegur
Lagt er til að hafist verði handa við að endurgera veginn milli Hringvegar og út fyrir
Laxá á 1. og 2. tímabili.

Norðausturvegur um Skjálfandafljót
Fjárveitingin er ætluð til að hefja framkvæmdir við endurgerð vegarins á 3. tímabili um
Skjálfandafljót. Aflögð verður einbreið brú yfir Skjálfandafljót og vegurinn styttist nokkuð
eftir vali leiðar.

Norðausturvegur um Brekknaheiði
Lagt er til að vegurinn um Brekknaheiði verði endurgerður á 3. tímabili.

164
Norðausturvegur sunnan Brekknaheiðar
Fjárveitingin er ætluð til lagningar bundins slitlags á Norðausturveg um Langanesströnd
á 1. og 2. tímabili. Þörf er á frekari fjárveitingum eftir áætlunartímabilið.

Vatnsnesvegur um Tjarnará
Fjárveitingin er ætluð til gerðar nýrrar brúar og vegar um Tjarnará á 3. tímabili.

Hörgárdalsvegur
Fjárveitingin er ætluð til endurgerðar vegarins milli Skriðu og Brakanda á 3. tímabili.
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Bárðardalsvegur vestri, Hringvegur – Sprengisandsleið
Fjárveitingin er ætluð til lagfæringar og lagningar bundins slitlags á veginn á 2. og 3.
tímabili.
Dettifossvegur
Unnið verður við og lokið verður endurgerð norðurhluta Dettifossvegar á 1. og 2.
tímabili.

Austursvæði
Undirbúningur verka utan áætlunar
Lögð er til fjárveiting til hönnunar verka utan áætlunar sem koma til framkvæmda síðar.
Hringvegur um Lagarfljót
Fyrirhugað er að endurbyggja brú á Lagarfljót á 3. tímabili.
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Hringvegur, Skriðuvatn – Axarvegur
Fjárveitingin er ætluð til endurgerðar vegarkaflans og lagningar bundins slitlags á 1.
tímabili.

Hringvegur um Berufjarðarbotn
Fjárveitingin er ætluð til framkvæmda við endurgerð Hringvegarins um Berufjarðarbotn
á 1. og 2. tímabili.

Hringvegur um Búlandsá og Teigarhorn
Fjárveitingin er ætluð til byggingar nýrrar brúar á Búlandsá í stað einbreiðrar brúar og
lagfæringar vegar um Teigarhorn.
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Hringvegur í Lóni
Á 3. tímabili er gert ráð fyrir að hefja framkvæmdir við lagningu 16 km nýs vegar um
Lón. Með því leggjast af sex einbreiðar brýr og Hringvegurinn styttist um 4 km.

Hringvegur um Hornafjarðarfljót
Gert er ráð fyrir að núverandi legu Hringvegar verði breytt í samræmi við aðalskipulag
Hornafjarðar og er lagt til að framkvæmdir hefjist á 1. tímabili og ljúki á því 3. og verður þá
austasti hlutinn tekinn til framkvæmda. Við það mun Hringvegurinn styttast um 11 km.

Hringvegur um Kotá og Virkisá og að Morsá
Lagt er til að gerðar verði nýjar brýr á Kotá og Virkisá og gerður nýr vegur milli Kotár
og Morsár sem styttir Hringveginn um a.m.k. 5 km og fækkar um fjórar einbreiðar brýr.
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Hringvegur um Morsá
Fjárveitingin er til gerðar nýrrar brúar á Morsá (Skeiðará) sem kemur í stað núverandi
brúar sem er lengsta brú landsins og þarfnast mikils viðhalds á brúargólfi sem er úr timbri.
Hluti framkvæmdakostnaðar greiðist af liðnum breikkun brúa. Framkvæmdin verður 2016
og 2017.

Norðfjarðargöng
Lagt er til að framkvæmdum við Norðfjarðargöng ljúki árið 2017. Göngin koma í stað
Oddskarðsganga sem liggja hátt uppi í fjalli og eru einbreið. Hin nýju göng stytta Norðfjarðarveg um 4 km og leysa af hólmi brattan fjallveg með kröppum beygjum.

Norðfjarðarvegur um Grænafell, snjóflóðavarnir
Fjárveitingin er til snjóflóðavarna við Grænafell á 3. tímabili.
Seyðisfjarðarvegur
Fjárveiting er ætluð til öryggisaðgerða á 1. tímabili eins og uppsetningar vegriða og
gerðar flatari vegfláa.
Borgarfjarðarvegur
Lagt er til að gerðar verði verulegar endurbætur á veginum frá Eiðum og út í Njarðvíkurskriður á 1. og 2. tímabili. Þörf er á frekari fjárveitingum til vegarins eftir áætlunartímabilið.
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Suðurfjarðavegur
Lagt er til að gerðar verði verulegar endurbætur á veginum frá Fáskrúðsfirði suður á
Breiðdal á 2. og 3. tímabili. Helstu kaflar sem þarf að bæta eru í botni Reyðarfjarðar,
Fáskrúðsfjarðar og Stöðvarfjarðar og á suðurströnd Fáskrúðsfjarðar.
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Hlíðarvegur
Lagt er til að Hlíðarvegur milli Fossvalla og Hallgeirsstaða og milli Axlar og Fossárbrúar
verði lagfærður á 3. tímabili.

Jökuldalsvegur
Jökuldalsvegur frá Gilsá að Arnórsstöðum verður endurgerður á 2. tímabili.
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Upphéraðsvegur
Upphéraðsvegur um Ásklif, frá Teigarbóli að Arnheiðarstöðum og um Strönd verður
endurgerður á 3. tímabili.

Axarvegur
Lagt er til að hafnar verði framkvæmdir á Axarvegi af Skriðdal í Berufjörð á 2. tímabili
og þeim ljúki á 3. tímabili.

Breikkun brúa á Austursvæði
Lögð er til fjárveiting á 2. og 3. tímabili til breikkunar brúa á Austursvæði austan
Skeiðarársands. Um er að ræða margar brýr á svæðinu til Hornafjarðar og verður tekin
frekari ákvörðun um val á verkefnum þegar nær dregur.
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Sameiginlegt
Tengivegir, malbik
Fjárveiting er ætluð til styrkingar og lagningar bundins slitlags á umferðarlitla tengivegi.
Fyrir liggja verklagsreglur um hvernig staðið verður að því að leggja bundið slitlag á þessa
vegi. Þeir eru oftast með takmarkað burðarþol, lega þeirra í hæð og plani er ekki fullnægjandi og svo mætti áfram telja. Ætlunin er að taka mið af vegum þar sem umferð er
minni en 150 bílar/dag (ÁDU). Styrking veganna og burðarþol mun taka mið af algengri
umferð um þá (mjólkurbílar og áburðarflutningar) og þar sem víkja þarf frá veghönnunarreglum, eins og í beygjum og blindhæðum, verður gripið til viðeigandi mótvægisaðgerða.
Beygjur verða merktar með leiðbeinandi hraða og með stefnuörvum. Blindhæðir verða
málaðar með heildreginni línu og merktar með viðeigandi umferðarmerki og leiðbeinandi
hraða og þeim jafnvel skipt í einstökum tilvikum. Til greina kemur að lækka hámarkshraða
ef hönnunarhraði á öllum veginum er almennt lágur eða ef um stuttan veg er að ræða. Reynt
verður að fylgja veghönnunarreglunum vegna öryggissvæða utan vega eftir megni. Breidd
þessara vega verði skýr, annaðhvort einbreiðir (4 m) eða tvíbreiðir, a.m.k. 6 m. Ekki á að
leika vafi á hvort vegurinn er ein- eða tvíbreiður. Með þessum aðgerðum telur Vegagerðin
að flýta megi lagningu bundins slitlags á umferðarlitla tengivegi án þess að gengið verði á
öryggi þeirra. Þvert á móti telur Vegagerðin að auka megi öryggið með aðgerðunum. Með
fjárveitingu þeirri sem lögð er til á öllum þremur tímabilunum má að öllum líkindum leggja
bundið slitlag á um 400–450 km vega. Lagt er til að skipting fjárins fari eftir lengd tengivega
og í hverju kjördæmi án bundins slitlags og umferð eins og verið hefur. Heimilt er einnig að
nota fjárveitingu þessa á héraðsvegum með tengivegahlutverk og eftir atvikum einnig á
umferðarlitlum stofnvegum.
Styrking flutninga- og ferðamannaleiða
Fjárveitingin sem er á 3. tímabili er ætluð til átaks í að auka burðarþol og breikka
mikilvægar flutninga- og ferðamannaleiðir.
Hjólreiða- og göngustígar
Fjárveiting tekur mið af að efla verulega möguleika á notkun reiðhjóla sem samgöngugreinar með gerð áætlunar og til framkvæmda í stígagerð. Vísað er til heimildar í vegalögum, nr. 80/2007, til að veita fé af samgönguáætlun til almennra hjólreiða- og göngustíga
með fram umferðarmestu þjóðvegum samkvæmt sérstakri áætlun sem skal gerð að höfðu
samráði við sveitarfélög. Reiknað er með að viðkomandi sveitarfélög taki þátt í kostnaði að
undangengnum samningum þar um. Miðað er við að þátttaka Vegagerðarinnar verði allt að
helmingur kostnaðar nema á langleiðum utan höfuðborgarsvæðisins þar sem kostnaðarþátttaka getur orðið meiri. Með stígagerðinni er stefnt að því að umferð hjólandi ökumanna
verði ekki leyfð á viðkomandi vegum.
Samgöngurannsóknir
Fjárveitingin er ætluð til ýmissa samgöngurannsókna svo sem verið hefur á undanförnum
árum.
Ferðamannaleiðir
Fjárveitingin er ætluð til lagfæringa á vegum til vinsælla ferðamannastaða.
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Jarðgangaáætlun
Í fyrri samgönguáætlunum var við það miðað að aðeins sé unnið að einum jarðgöngum á
hverjum tíma. Með samþykkt viðauka samgönguáætlunar 2007–2010 var ákveðið að unnið
yrði við gerð tvennra jarðganga samtímis. Við hrun efnahagslífsins árið 2008 varð að draga
úr þessum áformum og er óvissa um framkvæmdir og fjármögnun jarðganga í framtíðinni en
þingsályktun um jarðgangaáætlun gerir ráð fyrir að þau séu fjármögnuð af ríkissjóði utan
markaðra tekjustofna til vegagerðar.
Samkvæmt áætlun þessari er gert ráð fyrir að framkvæmdum við Norðfjarðargöng ljúki
2017 og þá verði hafist handa við gerð Dýrafjarðarganga og þeim ljúki 2020. Samhliða
þessu verður unnið að undirbúningi Seyðisfjarðarganga með rannsóknum á mögulegum
gangastæðum. Seyðisfjarðargöng eru ekki fjármögnuð sérstaklega í áætlun þessari, en gera
má ráð fyrir að kostnaður við þau gæti numið 22–25 milljörðum kr. og þarf að taka sérstaka
ákvörðun um fjármögnun þeirra.
Jarðgöng vegna iðnaðarsvæðis á Bakka eru hluti áætlunarinnar og er gert ráð fyrir að
framkvæmdum við þau ljúki 2017. Göngin eru utan þjóðvegakerfisins.
Auk þeirra jarðganga sem hér hafa verið talin má gera ráð fyrir að huga þurfi að tvöföldun Hvalfjarðarganga á 2. tímabili áætlunarinnar. Umferð um göngin hefur á síðustu
misserum aukist í þeim mæli að líklegt er að skilyrði reglugerðar 992/2007 um öryggiskröfur
fyrir jarðgöng krefjist tvöföldunar. Umferðarspá fyrir árið 2016 gerir ráð fyrir um 6.500
bílum/sólarhring (ÁDU) um göngin, en miðað er við að umferð um einföld jarðgöng megi að
hámarki vera 8.000 bílar/sólarhring að jafnaði yfir árið (ÁDU). Þá eru stór fyrirtæki að taka
til starfa á Grundartanga sem mun auka á umferð. Því má gera ráð fyrir að fyrrgreindum
mörkum verði náð á 2. tímabili áætlunarinnar.
Enn fremur verður nauðsynlegt að fjármagna rannsóknir vegna væntanlegra Súðavíkurganga á tímabilinu en ákall er um framkvæmdir vegna tíðra snjóflóða á Súðavíkurhlíð og
Kirkjubólshlíð í Skutulsfirði. Göngin munu einnig stytta Djúpveg um 9–10 km.
Loks er gert ráð fyrir rannsóknum vegna vegabóta við Gatnabrún í Mýrdal við Reynisfjall.
Sameiginlegur jarðgangakostnaður
Fjárveiting er ætluð til sameiginlegs kostnaðar undirbúnings framkvæmda við jarðgöng.
Stofnkostnaður við hafnarframkvæmdir
Rekstur Hafnabótasjóðs og framlag til tjónaviðgerða á hafnarmannvirkjum
Í hafnalögum er kveðið á um að Vegagerðin annist vörslu, daglega afgreiðslu og bókhald
Hafnabótasjóðs. Í fjárlögum hefur verið afmörkuð sérstök upphæð til þessa rekstrarverkefnis.
Hér er einnig átt við framlag til B-deildar Hafnabótasjóðs er veitir styrki til tjónaviðgerða
á hafnarmannvirkjum, sem notið hafa ríkisstyrks. Veitt var fjárveiting síðast árið 2011 á
fjáraukalögum vegna ófyrirséðra tjóna sem urðu í óveðri. Ekki er gert ráð fyrir föstu framlagi á þennan lið en við það miðað að fjármagn fáist á fjáraukalögum ef ófyrirséð tjón verða
svo sem tjón sem varð vegna sjógangs á Austurlandi í ofsaveðri 2016.
Hafnarmannvirki (Hafnabótasjóður)
Með breytingu á hafnalögum, nr. 61/2003, í árslok 2014 var greiðsluþátttaka ríkissjóðs
aukin.
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Í fjögurra ára áætlun eru hafnarsjóðir flokkaðir eftir tekjum og aflaverðmæti samkvæmt
því sem lýst er í 24. gr. hafnalaga, nr. 61/2003.
Áætlaður framkvæmdakostnaður á árunum 2015–2018 í höfnum innan grunnnets er
1.435 m.kr. og utan grunnnets 112 m.kr. Hins vegar er kostnaður við viðhald hafnarmannvirkja, þ.e. endurbygging bryggja, skjólgarða og viðhaldsdýpkana hafna sem geta notið
styrks samkvæmt hafnalögum, að jafnaði um 2 milljarðar kr. árlega og þá eru ótaldar nýframkvæmdir. Samkvæmt þessu þá þyrfti greiðsluþátttaka ríkissjóðs til að hann uppfyllti að
fullu sitt hlutverk að vera um 1,2 milljarðar kr. árlega. Þannig þyrfti heildarframlag ríkissjóðs til að hann uppfyllti að fullu skyldu sína að vera um 14,4 milljarðar kr. á tímabilinu
2015–2026.
Í þessum tölum eru ekki taldar framkvæmdir hjá Faxaflóahöfnum sf., Fjarðabyggðarhöfnum, Hafnarfjarðarhöfn og Kópavogshöfn en þessir fjórir hafnarsjóðir fjármagna að fullu
sínar framkvæmdir með eigin aflafé. Útgjöld eru eingöngu sundurliðuð á fyrsta fjögurra ára
tímabilið á einstakar hafnir. Fyrirséð er að endurnýja þarf hafnarmannvirki til að uppfylla
þarfir sjávarútvegsins og jafnframt mæta nýjum þörfum sem fylgja þróun sjávarútvegsins.
Við nútíma fiskveiðar er stöðugt verið að takast á við breytt ytri og innri skilyrði. Þessu
fylgja breytingar á samsetningu fiskiskipaflotans og því hvar landað er. Hraðfiskibátar
(smábátar) veiða álíka mikið magn á ári eins og litlir skuttogarar gerðu fyrir rúmum 15 árum
síðan. Örar breytingar á útgerð kalla á breytingar í höfnum og þar af leiðandi hafnarframkvæmdir. Þessar aðstæður valda því að framkvæmdir tímabilanna 2015–2026 eru ekki
skilgreindar.
Staðalkröfur
Vegagerðin hefur skilgreint staðalkröfur fyrir fiskihafnir. Það eru tæknikröfur sem lúta
t.d. að skipulagi hafna, gæðum innsiglingar og kyrrð í höfn, svo og kröfur notenda um mat á
atriðum eins og til að mynda nýtingu á bryggjuplássi. Höfnum hefur verið skipt niður í fjóra
flokka og eftir þeim eru mismunandi kröfur gerðar um staðla. Áætlanir um ríkisstyrki til
hafnargerðar hafa verið við það miðaðar að ná því markmiði að hver höfn uppfylli viðeigandi staðalkröfur.
Unnið verður áfram að aukinni sjálfvirkni í rekstri vita- og leiðsögukerfa fyrir sjófarendur sem leiðir til hagræðingar og möguleika til að þróa og byggja upp nýjungar á því
sviði. Á sama hátt verði sjálfvirkni og rafræn samskipti notuð til að afla og miðla upplýsingum um ferðir skipa, farm, áhafnir o.fl. í þeim tilgangi að flýta fyrir og auðvelda afgreiðslu
skipa í millilandasiglingum.
Landeyjahöfn og ný Vestmannaeyjaferja
Landeyjahöfn var tekin í notkun sumarið 2010. Erfitt hefur reynst að halda höfninni
opinni vegna mikils sandburðar. Lagt er til að smíðuð verði ný ferja til siglinga milli Landeyjahafnar og Vestmannaeyja sem tekin verði í notkun árið 2018. Verið er að bjóða út smíði
ferjunnar í samræmi við hönnunarforsendur hafnarinnar og fyrri samgönguáætlun.
Núverandi aðstæður munu áfram skapa þörf fyrir mikla viðhaldsdýpkun á 1. tímabili
áætlunarinnar. Við slipptöku Herjólfs árið 2014 var flóðhlið sett í Herjólf til að tryggja
siglingar hans en að öðrum kosti hefði hann ekki mátt sigla á því hafsvæði sem hann siglir í
dag.
Gert er ráð fyrir að á 2. tímabili áætlunarinnar verði komin ný ferja. Því er miðað við að
framlög til Landeyjahafnar geti lækkað á 2. og 3. tímabili áætlunarinnar.
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Ferjubryggjur
Undir þennan lið falla framlög til hafnarmannvirkja utan skilgreindra hafnarsvæða á
stöðum þar sem ríkið styrkir ferjusiglingar.
Vitar og leiðsögukerfi – (stofnkostnaður hjá Vegagerðinni)
Aukin umferð skipa innan íslensku efnahagslögsögunnar gerir kröfu til að eftirlits- og
upplýsingakerfi verði ávallt í samræmi við nýjustu og bestu tækni sem völ er á.
Sjóvarnargarðar – (stofnkostnaður hjá Vegagerðinni)
Undir þennan lið falla framlög ríkisins til sjóvarnargarða. Sjóvarnir eru varnir gegn
sjávarflóðum og landbroti af völdum ágangs sjávar. Byggð svæði og svæði þar sem eru
dýrmæt mannvirki eða menningarminjar skulu að jafnaði njóta forgangs við gerð sjóvarna,
segir í lögum um sjóvarnir, nr. 28/1997. Ríkissjóður greiðir allt að 7/8 hluta kostnaðar við
undirbúning og framkvæmdir við sjóvarnir. Landeigendur og sveitarfélög, sem hag hafa af
varnaraðgerðum á landi sínu, greiða minnst 1/8 hluta. Gert er ráð fyrir að framlög til sjóvarnargarða hækki lítið eitt þegar líður á áætlunartímabilið, enda sýnir nýleg úttekt Vegagerðarinnar að ekki má slá slöku við í vörnum gegn landbroti af völdum ágangs sjávar. Má í
þessu sambandi nefna verkefnið við Vík í Mýrdal.
Sérstök hafnargjöld og siglingar
Með sérlögum sem voru samþykkt vegna framkvæmda á Bakka við Húsavík og samningum við Hafnarsjóð Norðurþings kom framlag frá ríkissjóði undir liðnum Hafnarframkvæmdir. Hafnarsjóður Norðurþings þarf síðar að greiða til baka ákveðið hlutfall af hagnaði
hans þegar framkvæmdum er lokið.
Mjög líklegt er að á áætlunartímabilinu þurfi að byggja hafnarmannvirki fyrir notendur
með „sérstakar þarfir“, svo sem stóriðju eða annan verksmiðjurekstur, sbr. uppbyggingu á
Bakka. Engir fjármunir eru ætlaðir úr ríkissjóði til slíkra framkvæmda. Því þurfa notendagjöld að standa undir byggingu og rekstri slíkra mannvirkja. Þar af leiðandi þarf að gæta
þess við ákvarðanir um verkefni liggi fyrir að þau séu sjálfbær, t.d. með langtímasamningum
um örugga greiðslu hafnargjalda sem standi undir beiðnum um stórframkvæmdir svo að ekki
sé ráðist í framkvæmdir sem kunna að sliga hafnarsjóði dragist uppbygging eða fyrirtæki
og/eða vinnsla flyst milli bæjarfélaga.
5.4 Flugmálaáætlun; flugvellir og flugleiðsaga
Isavia ohf. rekur flugvelli og flugleiðsögukerfi ríkisins samkvæmt lögum þar að lútandi.
Flugvellirnir eru reknir í tveimur flugvallakerfum, annars vegar innanlandskerfi og hins
vegar Keflavíkurflugvöllur.
Fastir tekjustofnar ríkisins til framkvæmda á flugvöllum eru ekki lengur fyrir hendi og
koma framlög til framkvæmda og viðhalds á innanlandsflugvöllum nú beint úr ríkissjóði
samkvæmt samþykktum Alþingis.
Um rekstur innanlandskerfisins gildir sérstakur þjónustusamningur milli Isavia og innanríkisráðuneytisins sem felur í sér greiðslur á rekstrarkostnaði og hvaða þjónustu skuli veita á
flugvöllum í samræmi við þessa samgönguáætlun. Núverandi samningur gilti til ársloka
2015 og er nýr samningur í undirbúningi. Í viðaukum með samningnum koma fram markmið
um þjónustu og framkvæmdir.
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Keflavíkurflugvöllur er á grundvelli þjónustugjalda sjálfbær í rekstri að því undanskildu að ríkið styrkir tiltekna þjónustu í almannaþágu á flugvellinum, í samræmi við
reglur Evrópusambandsins.
5.4.1 Fjármál
Tekjur
Þjónustusamningur Isavia og innanríkisráðuneytisins fyrir árið 2016 greiðir um 68% af
rekstrarkostnaði við innanlandskerfi flugvalla. Aðrar tekjur, t.d. lendingargjöld, farþegagjöld
og önnur notendagjöld, þurfa að standa undir öðrum rekstrarkostnaði við innanlandskerfið.
Framlög til viðhalds- og nýframkvæmda á innanlandsflugvöllum koma beint úr ríkissjóði,
samkvæmt samþykktum Alþingis.
Á Keflavíkurflugvelli standa þjónustugjöld og aðrar tekjur hans undir rekstri og uppbyggingu flugvallarins, að undanskilinni þjónustu við ríkisflug, en ríkið greiðir samkvæmt
þjónustusamningi kostnað flugvallarins slíku ríkisflugi.
Flugleiðsaga og flugumferðarstjórn er veitt frá flugstjórnarmiðstöðinni og flugturnunum
á Keflavíkurflugvelli, Reykjavíkurflugvelli og Akureyrarflugvelli. Isavia rekur leiðarflugsþjónustu, bæði á úthafssvæði og innanlandssvæði. Alþjóðaflugþjónustan nær yfir þjónustu á
úthafssvæðinu. Þar er þessi kostnaður innheimtur samkvæmt sérstökum samningi sem byggist á kostnaðargrunni þar sem eingöngu er um endurgreiðslu útlagðs kostnaðar að ræða og
ekki er heimilt að taka arð af starfseminni. Gjöld fyrir leiðarflugsþjónustu á innanlandssvæði
voru tekin upp árið 2010 og nú greiða notendur fyrir þessa þjónustu sem ríkið greiddi áður
að fullu.
Rekstrargjöld
Samgönguætlun gerir ráð fyrir óbreyttu þjónustustigi á flestum flugvöllum og lendingarstöðum í grunnneti. Stefnt er að reglubundnu millilandaflugi um Egilsstaðaflugvöll og/eða
Akureyrarflugvöll og mun þjónustustig þessara flugvalla þurfa að aukast fjölgi farþegum og
stærri flugvélum.
Stofnkostnaður og viðhald
Mikil uppsöfnuð viðhaldsþörf einkennir 1. tímabil áætlunarinnar þar sem áhersla er lögð
á að tryggja áframhaldandi rekstur áætlunarflugvalla með viðhaldi flugvallarmannvirkja og
flugleiðsögubúnaðar. Mestan forgang hefur viðhald flugbrauta og þar á eftir kemur brýnasti
flugöryggisbúnaður, aðflugs- og ljósabúnaður. Áætlunarflugvellir eru í fyrsta forgangi, svo
þeir lendingarstaðir sem mikið eru notaðir til sjúkraflugs og síðastir eru aðrir lendingarstaðir.
Hætt er við að á tímabilinu verði að ekki hægt að tryggja notkun einstakra flugvallarmannvirkja og -búnaðar þar sem ekki er fjármagn til að halda mannvirkjunum eða búnaðinum við.
Þetta á sérstaklega við um lendingarstaði án áætlunarflugs. Svigrúm til að ráðast í nýframkvæmdir er takmarkað. Ef viðhalda á t.d. núverandi tilhögun aðflugsstjórnar á Akureyrarflugvelli með ratsjárþjónustu þarf að endurnýja aðflugsratsjána. Endurnýjun með sambærilegum búnaði gæti kostað allt að 1.000 m.kr. auk þess sem núverandi verklag yrði að
endurskoða samhliða endurnýjun á búnaði. Í ljósi þessa er lagt til að kannaðir verði aðrir
valmöguleikar í kögunarþjónustu á tímabilinu. Án kögunarbúnaðar eru skilyrði skert til
millilandaflugs um Akureyrarflugvöll. Ekki er gert ráð fyrir kaupum á nýjum kögunarbúnaði
í þessari áætlun.
Á 2. tímabili áætlunarinnar er gert ráð fyrir auknu svigrúmi til nýframkvæmda, auk
nauðsynlegs viðhalds. Þá er gert ráð fyrir að ráðist verði í byggingu nýrrar flugstöðvar á
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Reykjavíkurflugvelli og að lokið verði við stækkun flughlaðs á Akureyrarflugvelli. Á 3.
tímabili áætlunarinnar er gert ráð fyrir stækkun flugstöðva á Akureyri og Egilsstöðum, auk
stækkunar flughlaðs á Egilsstöðum svo að flugvellirnir geti tekið á móti auknu millilandaflugi. Tækjageymslur verða byggðar í Reykjavík, á Egilsstöðum og Bíldudal og bílastæði
við flugstöðina á Ísafirði verða fullfrágengin.

