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Aðstæður á Austurlandi 

• Dreifbýlt svæði – 15þúsund ferkílómetar 

• Íbúar 10þúsund 

• Átta sveitafélög 

• Erfiðir fjallvegir – færð og veður 

• Einangraðir þéttbýliskjarnar 



Svona leit Austurland út í gær 



Almenningssamgöngur á Austurlandi 
 

 

– Skipulag 

– Tækifæri og ógnanir 

– Samvinna 

– Næstu skref! 



Svona gerum við 

• Þróunarverkefni frá 2009 (RTS) 

• Yfirfærsla frá Vegagerð til SSA 1.jan 2012 

• Sameining aksturskerfa vegna sérleyfis, 
starfsmannaaksturs Alcoa, skólaaksturs og 
íþróttaaksturs á vegum sveitafélagsins 

• Samningar milli SSA og Sveitafélaga 

• Samningar milli Sveitafélaga og akstursaðila 

 



RTS 
Rural Transport Solutions 

• Samvinnuverkefni með Skotum, 
Hjaltlendingum, Svíum og 
Finnum 

• Fjallar um efnahagslegar og 
samfélagslegar úrbætur á 
almenningssamgöngum í 
dreifbýli 

• Við græddum nýjar hugmyndir og 
reynslu af því sem þegar hefur 
verið gert á stöðum sem búa við 
svipaðar aðstæður 
 



Almenningssamgöngur á Austurlandi 

• Tækifærin felast í: 

– Betra skipulagi 

– Meiri samvinnu 

– Nýjum leiðum  

– Öflugara upplýsingakerfi 

– Samgöngumiðstöð 



Nauðsynlegar samgöngur 

• Ferðir... 

– Til Vinnu 

– Til Skóla 

– Vegna íþróttaæfinga eða 
annarra frístundaiðkanna  

– Vegna Flugs 

– Vegna verslunar eða 
menningarlegra atburða 

– Fyrir ferðamenn 

 



Áskoranir 
 

• Fátt fólk – Stórt Svæði 
• Dýrt kerfi   
• Vegir 

– Slæmir vegir: mjóir vegir, hlykkjóttir fjallvegir,  

• Landfræðilegir áskoranir 
– Fjallvegir: Oddskarð, Fagridalur,Fjarðarheiði 

• Veður 
– Vindur, snjór, ís 

• Markaðsáskorun 
– Vantar vilja og vitund 
– Þægilegra að keyra bara 



Almenningssamgöngur á Austurlandi 

• Hvernig fáum við fleiri til að nýta 
almenningssamgöngur? 

• Hver er markhópurinn? 

• Afhverju eru samgöngur í dreifðum byggðum 
og milli þeirra mikilvægar? 



Almenningssamgöngur á Austurlandi 

• Næstu skref... 

– Halda áfram heildstæðri þróun á öllu Austurlandi 

– Efla upplýsingagjöf 

– Tengja saman landshluta 

– Koma fram undir einu nafni 





úr 



Hvernig komst ég hingað - ferðamáti 

Rúta frá Reyðarfirði til Egilsstaða (30mín) 

Flug frá Egilsstöðum til Reykjavíkur (60mín) 

Göngufæri frá flugvellinum að Hótel Sögu (5mín) 

Hvað kostaði þetta mig? 45.500kr 

Ferðatími 95 mín 



Hvað ef... 

• Flugvöllurinn væri í Keflavík? 

 Þá hefði ég þurft að koma í gærkvöldi,  3 tíma 
málþing hefði því tekið mig tæpan sólahring 
og kostað um 70þúsund krónur m.v gistingu, 
uppihald og rútu. 



 

 

Takk fyrir 


