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Það er mjög jákvætt að slík áætlun komiÞað er mjög jákvætt að slík áætlun komi
fram, þar sem almennt er tekið áfram, þar sem almennt er tekið á

samgöngumálum í heild sinni.  Góðarsamgöngumálum í heild sinni.  Góðar
samgöngur eru ein af auðlindumsamgöngur eru ein af auðlindum

ferðaþjónustu hér á landi – algerlegaferðaþjónustu hér á landi – algerlega
nauðsynlegar til að ferðaþjónusta geti áframnauðsynlegar til að ferðaþjónusta geti áfram

vaxið og dafnað.vaxið og dafnað.

SamræmdSamræmd  samgönguáætlunsamgönguáætlun  erer  mjögmjög
mikilvægtmikilvægt  skrefskref  fyrirfyrir SAF. SAF.
?? FerðaþjónustaFerðaþjónusta á  á ÍslandiÍslandi  hefurhefur  vaxiðvaxið  mjögmjög  hratthratt á á

undanförnumundanförnum  árumárum  ogog  erer  orðinorðin  einein  afaf  hornsteinumhornsteinum
atvinnulífsatvinnulífs  hérhér á  á landilandi..

?? MennMenn  hafahafa  veriðverið  aðað  gælagæla  viðvið  þáþá  hugmyndhugmynd, , aðað
erlendirerlendir  ferðamennferðamenn  gætugætu  orðiðorðið um  um einein  milljónmilljón á  á áriári
eftireftir  u.þ.bu.þ.b. 15-20 . 15-20 árár..

?? GetumGetum  viðvið  tekiðtekið  viðvið  milljónmilljón  gestumgestum á  á áriári ? ?
?? ViljumViljum  viðvið taka  taka viðvið  milljónmilljón  gestumgestum á  á áriári ? ?
?? HvernigHvernig  munmun  samgöngukerfisamgöngukerfi  okkarokkar  ráðaráða  viðvið  slíkaslíka

aukninguaukningu  ferðamannaferðamanna ? ?

Flugmál og vegamál vega mjög þungt hjáFlugmál og vegamál vega mjög þungt hjá
fyrirtækjum innan SAF.  Siglingar koma þófyrirtækjum innan SAF.  Siglingar koma þó

einnig þar inn, einkum vegna ferjusiglinga, eneinnig þar inn, einkum vegna ferjusiglinga, en
einnig vegna stærri skemmtiferðaskipa, semeinnig vegna stærri skemmtiferðaskipa, sem
flytja stóran hóp erlendra gesta til landsins.flytja stóran hóp erlendra gesta til landsins.
Það er mjög jákvætt, að strax í upphafi erÞað er mjög jákvætt, að strax í upphafi er

tekið tillit til hagsmuna ferðaþjónustu þegartekið tillit til hagsmuna ferðaþjónustu þegar
rætt er um samræmda samgönguáætlun.rætt er um samræmda samgönguáætlun.
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Það hefur verið mikill vöxtur áÞað hefur verið mikill vöxtur á
hverju ári í fjölda ferðamanna .hverju ári í fjölda ferðamanna .

Erlendir ferðamenn til Íslands
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Ef við reiknum með sömu skiptinguEf við reiknum með sömu skiptingu
á mánuði eins og árið 2000, þá . . !á mánuði eins og árið 2000, þá . . !

Erlendir ferðamenn til Íslands
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Milljón ferðamenn

Það er ljóst, að ef þetta gengur eftir mun verðaÞað er ljóst, að ef þetta gengur eftir mun verða
gífurlegt álag á samgöngukerfi þjóðarinnar, oggífurlegt álag á samgöngukerfi þjóðarinnar, og

það er jafnvel spurning, hvort ekki verði aðþað er jafnvel spurning, hvort ekki verði að
taka meira tillit til þessa í framsetningu ogtaka meira tillit til þessa í framsetningu og

framkvæmd samgönguáætlunar en nú er gert?framkvæmd samgönguáætlunar en nú er gert?
Akstur bílaleigubíla mun aukast mest og það máAkstur bílaleigubíla mun aukast mest og það má
reikna með fleiri útlendingum en íslendingum áreikna með fleiri útlendingum en íslendingum á

ferð á ákveðnum tímum árs !ferð á ákveðnum tímum árs !
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ÞaðÞað  erueru  fyrstfyrst  ogog  fremstfremst 3  3 leiðirleiðir  færarfærar  tiltil  aðað  komakoma
ferðamönnumferðamönnum á  á millimilli  staðastaða  hérhér  innanlandsinnanlands – –

innanlandsfluginnanlandsflug, , hópferðabílarhópferðabílar  eðaeða  bílaleigubílarbílaleigubílar..
ReiknaReikna  mámá  meðmeð  aukninguaukningu í  í göngugöngu- - ogog  hjólaferðumhjólaferðum
en en væntanlegavæntanlega  verðurverður  magniðmagnið  ekkiekki í  í þeimþeim  liðumliðum..

?? FerðamennFerðamenn  erueru  aðað  breytastbreytast –  – þaðþað  erer  aukinaukin  sóknsókn í í
einstaklingsferðireinstaklingsferðir  ogog  dvöldvöl á  á áfangastaðáfangastað  erer  almenntalmennt
aðað  styttaststyttast..

?? ÞaðÞað  mámá  þvíþví  reiknareikna  meðmeð  aðað  aukinnaukinn  hlutihluti  þeirraþeirra
ferðamannaferðamanna  semsem  hingaðhingað  komakoma  munimuni  leitaleita  aðað  ferðumferðum
þarþar  semsem  þeirþeir  getageta  veriðverið á  á eigineigin  vegumvegum..

?? ÞeirÞeir  munumunu  einnigeinnig  líklegalíklega  reynareyna  aðað  sjásjá  meirameira á á
styttristyttri  tímatíma en  en áðuráður..

?? MeðMeð  þessuþessu  rökumrökum  mámá  reiknareikna  meðmeð  meirimeiri  ásóknásókn í í
bílaleigurbílaleigur  ogog  flugflug  hérhér  innanlandsinnanlands..

HvernigHvernig  ætlumætlum  viðvið  aðað  flytjaflytja  þennanþennan
auknaaukna  fjöldafjölda  ferðamannaferðamanna á  á millimilli  staðastaða ? ?
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Við höfum áhyggjur afVið höfum áhyggjur af
vegakerfi landsins !vegakerfi landsins !

Í dag eru um 2000 bílaleigubílar á ferðÍ dag eru um 2000 bílaleigubílar á ferð
á vegum landsins á hverjum sumarmánuðiá vegum landsins á hverjum sumarmánuði
og hver bifreið ekur um 7500 kílómetraog hver bifreið ekur um 7500 kílómetra

á hverjum mánuði.á hverjum mánuði.

Þetta þýðir, að á hverjum sumarmánuðiÞetta þýðir, að á hverjum sumarmánuði
aka bílaleigubílar um 15.000.000aka bílaleigubílar um 15.000.000
kílómetra á þjóðvegum landsins.kílómetra á þjóðvegum landsins.

Þetta samsvarar því að bílaleigubílar akiÞetta samsvarar því að bílaleigubílar aki
10.000 sinnum hringinn í kringum landið10.000 sinnum hringinn í kringum landið

á hverjum mánuði yfir sumarið.á hverjum mánuði yfir sumarið.

Gera má ráð fyrir, að bílaleigubílarGera má ráð fyrir, að bílaleigubílar
verði um 8000 á mánuði og við gerumverði um 8000 á mánuði og við gerum

ráð fyrir sama magni kílómetra í akstriráð fyrir sama magni kílómetra í akstri
á hverjum bíl.á hverjum bíl.

Þetta þýðir, að hverjum sumarmánuðiÞetta þýðir, að hverjum sumarmánuði
munu bílaleigubílar aka um 56.000.000munu bílaleigubílar aka um 56.000.000

kílómetra á þjóðvegum landsins !kílómetra á þjóðvegum landsins !

Þetta samsvarar því, að bilaleigubílarÞetta samsvarar því, að bilaleigubílar
aki rúmlega 37.000 hringi í kringumaki rúmlega 37.000 hringi í kringum

landið á hverjum mánuði yfir sumarið !landið á hverjum mánuði yfir sumarið !

þarfþarf  ekkiekki  aðað  farafara  mörgummörgum  orðumorðum um  um þaðþað  auknaaukna  álagálag
semsem  verðurverður á  á vegakerfiðvegakerfið  efef  þettaþetta  gengurgengur  eftireftir.  .  ÞaðÞað

liggurliggur  þvíþví  fyrirfyrir, , aðað  stórbætastórbæta  verðurverður  helstuhelstu  vegivegi
landsinslandsins  ogog  líklegalíklega  verðurverður  aðað  bætabæta  hálendisvegihálendisvegi
landsinslandsins  líkalíka.  .  GestirGestir  okkarokkar  erueru  flestirflestir  vanirvanir  munmun

þróaðraþróaðra” ” vegakerfivegakerfi  ogog  erer  þaðþað  hlutihluti  skýringaskýringa á  á aukinniaukinni
slysatíðnislysatíðni.  .  EfEf  aukningaukning  verðurverður  meðmeð sama  sama hraðahraða  ogog
undanfarinundanfarin  árár, , þáþá  munmun  vegabótavegabóta  verðaverða  þörfþörf  innaninnan

örfárraörfárra  áraára ! !
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ÞaðÞað  hefurhefur  veriðverið  mikiðmikið
umrótumrót í  í innanlandsflugiinnanlandsflugi ! !
?? ÞaðÞað  hefurhefur  veriðverið  gífurlegtgífurlegt tap á  tap á innanlandsflugiinnanlandsflugi  ogog

erer  samanlagtsamanlagt tap  tap allraallra  flugfélagannaflugfélaganna á  á síðustusíðustu
fjórumfjórum  árumárum  ekkiekki  undirundir 1,7  1,7 milljörðummilljörðum  krónakróna..

?? ÞaðÞað  erer  líkleglíkleg  niðurstaðaniðurstaða, , aðað  einungiseinungis  verðiverði  flogiðflogið
reglubundiðreglubundið  markaðsdrifiðmarkaðsdrifið  áætlunarflugáætlunarflug  tiltil 3-4 3-4
stærstustærstu  áfangastaðannaáfangastaðanna  hérhér á  á landilandi..

?? ÞettaÞetta  erer  einnigeinnig  niðurstaðanniðurstaðan í  í SamgönguáætlunSamgönguáætlun..
?? ÞaðÞað  hefurhefur  hinshins  vegarvegar  veriðverið  stöðugurstöðugur  vöxturvöxtur í í

farþegaflutningumfarþegaflutningum í  í flugiflugi  hérhér  innanlandsinnanlands..

Innanlandsflug er mjög mikilvægur þáttur íInnanlandsflug er mjög mikilvægur þáttur í
almenningssamgöngukerfi landsins ogalmenningssamgöngukerfi landsins og

stjórnvöld verða að fara að móta sér munstjórnvöld verða að fara að móta sér mun
ákveðnari stefnu í þessum málum.  Aukinákveðnari stefnu í þessum málum.  Aukin

skattheimta og hertar öryggiskröfur, m.a.skattheimta og hertar öryggiskröfur, m.a.
um vopnaleit munu ekki bæta afkomuum vopnaleit munu ekki bæta afkomu

félaganna í greininni !félaganna í greininni !

ÞaðÞað  erer  hinshins  vegarvegar  einnigeinnig  alvegalveg  ljóstljóst, , aðað  efef
miðstöðmiðstöð  innanlandsflugsinnanlandsflugs í Reykjavík  í Reykjavík verðurverður

lögðlögð  afaf  ogog  fluttflutt  tiltil  KeflavíkurKeflavíkur, , munmun
innanlandsfluginnanlandsflug í  í núverandinúverandi  myndmynd  hreinlegahreinlega
leggjastleggjast  afaf.  .  ÞaðÞað  erer  hagsmunamálhagsmunamál SAF  SAF aðað

tekintekin  verðiverði  ákvörðunákvörðun um  um framtíðframtíð  vallarinsvallarins  ogog
aðað  byggðbyggð  verðiverði  samgöngumiðstöðsamgöngumiðstöð  semsem  fyrstfyrst

– – helsthelst  viðvið  núverandinúverandi  flugvöllflugvöll ! !
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Farþegar í innanlandsflugi á Íslandi
frá 1971 - 2000

Það hefur verið nær stöðugur vöxturÞað hefur verið nær stöðugur vöxtur
frá 1971 - 3,8% að meðaltali á ári.frá 1971 - 3,8% að meðaltali á ári.

Landsamgöngur hafa batnað mjög allt þettaLandsamgöngur hafa batnað mjög allt þetta
tímabil og oft hefur ríkt svartsýni um framtíðtímabil og oft hefur ríkt svartsýni um framtíð
innanlandsflugs, þegar ný mannvirki hafa veriðinnanlandsflugs, þegar ný mannvirki hafa verið
tekin í notkun, sem hafa stytt ferðatíma á millitekin í notkun, sem hafa stytt ferðatíma á milli

staða.  Þetta hefur yfirleitt ekki gengið eftir, einsstaða.  Þetta hefur yfirleitt ekki gengið eftir, eins
og sést glögglega á þróun farþegaflutninga.og sést glögglega á þróun farþegaflutninga.
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?? Í Í fyrirliggjandifyrirliggjandi  drögumdrögum  aðað  reglugerðumreglugerðum  erer  gertgert  ráðráð
fyrirfyrir  þátttökuþátttöku SAF í  SAF í flugráðiflugráði, , þarþar  semsem  málefnimálefni
flugsinsflugsins  berber  hæsthæst..

?? EinnigEinnig  erer  gertgert  ráðráð  fyrirfyrir  sérstökusérstöku  ráðiráði, , tiltil  ráðgjafarráðgjafar
í í siglingarmálumsiglingarmálum.  .  EkkiEkki  erer  gertgert  ráðráð  fyrirfyrir  fulltrúumfulltrúum
SAF í SAF í þeimþeim  drögumdrögum  semsem  liggjaliggja  fyrirfyrir..

?? HinsHins  vegarvegar  erer  ekkiekki  gertgert  ráðráð  fyrirfyrir  slíkrislíkri “ “stofnunstofnun””
semsem  tengdisttengdist  vegamálumvegamálum, , þóþó  aðað  þarþar  séuséu  hagsmunirhagsmunir
SAF SAF hugsanlegahugsanlega  mestirmestir !   !  UppbyggingUppbygging  vegakerfisvegakerfis
fyrirfyrir  bílaleigubílabílaleigubíla  ogog  hópferðabílahópferðabíla  erer  lykilatriðilykilatriði..

Hugmynd SAF er að skoðað verði að stofnaHugmynd SAF er að skoðað verði að stofna
“vegaráð”, sem væri Vegagerðinni til ráðgjafar,“vegaráð”, sem væri Vegagerðinni til ráðgjafar,

á svipaðan hátt og flugráð er hugsað.  Það erá svipaðan hátt og flugráð er hugsað.  Það er
ljóst, að það skiptir miklu máli fyrirljóst, að það skiptir miklu máli fyrir

ferðaþjónustu í landinu hvernig til tekst meðferðaþjónustu í landinu hvernig til tekst með
framkvæmd á þessari stefnumótun og það erframkvæmd á þessari stefnumótun og það er

mjög mikilvægt að raddir sem flestramjög mikilvægt að raddir sem flestra
hagsmunaaðila heyrist sem best !hagsmunaaðila heyrist sem best !

ÞaðÞað  erer  gertgert  ráðráð  fyrirfyrir  aðað SAF SAF
komikomi  meirameira  aðað  stefnumótunstefnumótun..
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Það liggur fyrir, að markmið um slíkt næstÞað liggur fyrir, að markmið um slíkt næst
fyrst og fremst með aukningu í notkun áfyrst og fremst með aukningu í notkun á
almenningsfarartækjum, þar sem losunalmenningsfarartækjum, þar sem losun

úrgangsefna á hvern farþega er minnst !  Þaðúrgangsefna á hvern farþega er minnst !  Það
liggur hins vegar fyrir, að reksturliggur hins vegar fyrir, að rekstur

almenningssamgangna hér á landi hefur ekkialmenningssamgangna hér á landi hefur ekki
staðið undir sér undanfarin ár.staðið undir sér undanfarin ár.

?? Í Í fyrirliggjandifyrirliggjandi  SamgönguáætlunSamgönguáætlun  erer  hinshins  vegarvegar
gertgert  ráðráð  fyrirfyrir  mestrimestri  aukninguaukningu í  í notkunnotkun  einkabílaeinkabíla – –
semsem  erer  líklegalíklega  rökréttrökrétt  niðurstaðaniðurstaða..

?? HinsHins  vegarvegar  erueru  enginengin  markmiðmarkmið  settsett –  – eðaeða  rættrætt um um
nauðsynnauðsyn  þessþess  aðað  reynareyna  aðað  aukaauka  nýtingunýtingu
almenningsfarartækjaalmenningsfarartækja..

?? SlíktSlíkt  erer  hugsanlegahugsanlega  hægthægt  aðað  geragera  meðmeð  aukinniaukinni
fræðslufræðslu um  um mengunmengun  ogog  kostnaðkostnað  viðvið  einkabíleinkabíl, , aukinniaukinni
gjaldtökugjaldtöku –  – t.dt.d. á . á þjóðvegumþjóðvegum, , o.s.frvo.s.frv..

Almenningssamgöngur hafa almennt verið aðAlmenningssamgöngur hafa almennt verið að
gefa eftir gagnvart einkabílum og það ergefa eftir gagnvart einkabílum og það er

augljóslega ekki auðvelt að snúa slíkri þróunaugljóslega ekki auðvelt að snúa slíkri þróun
við.  Það er hins vegar rétt að hafa þetta ívið.  Það er hins vegar rétt að hafa þetta í
huga, ef markmið um minni umhverfisspjöllhuga, ef markmið um minni umhverfisspjöll
eru raunveruleg.  Samgöngufyrirtæki innaneru raunveruleg.  Samgöngufyrirtæki innan
SAF eiga flest í rekstrarerfiðleikum og þaðSAF eiga flest í rekstrarerfiðleikum og það

verður að tryggja betri framtíðarsýn !verður að tryggja betri framtíðarsýn !

MikiðMikið  erer  rættrætt um  um umhverfismálumhverfismál  ogog
umhverfislegaumhverfislega  sjálfbærarsjálfbærar  samgöngursamgöngur..
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MöguleikarMöguleikar í  í ferðaþjónustuferðaþjónustu  erueru
gífurlegirgífurlegir  ogog  líklegalíklega  nærnær  óendanlegiróendanlegir..
ViðVið  eigumeigum  aðað  getageta  byggtbyggt  áframáfram  uppupp
sterkasterka  ogog  vaxandivaxandi  ferðaþjónustuferðaþjónustu..
SamgöngukerfiSamgöngukerfi  okkarokkar  erer  auðlindauðlind

ferðaþjónustunnarferðaþjónustunnar, , nauðsynlegtnauðsynlegt  tiltil  aðað
húnhún  getigeti  þrifistþrifist  áframáfram  ogog  vaxiðvaxið..

AðAð  lokumlokum  þettaþetta : :




