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Samstarf Vegagerðar og ferðaþjónustu



Viðhald vegakerfisins og fjárþörf



200 milljarða vantar til fjárfestinga og 
viðhalds í vegakerfinu

Uppsöfnuð viðhaldsþörf um það bil 60-
70 milljarðar

Árleg viðhaldsþörf um 11 milljarðar



Einbreiðar brýr – merkingar – forgangur -
hraðatakmarkanir

Hraðagreining þjóðvegarins –
hámarkshraði eftir aðstæðum

Átak í merkingum og skiltamálum

Slitlagsviðgerðir valtaðar – takmarka tjón 
af völdum viðgerða



Forvarnir og upplýsingar til ferðamanna

Útreikningar formanns Umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis gera ráð fyrir að 
40% af upphæð áætlaðra vegatolla til framkvæmda og viðhalds vegakerfisins verði 

greidd af ferðamönnum – um 25 milljarðar króna

Ferðamenn greiða nú þegar rúma 10 milljarða króna í ríkissjóð árlega 
í gegn um eldsneytisskatta á bílaleigubíla og hópferðabíla

Það jafngilti ¼ af öllum framlögum ríkisins til samgöngumála 2018 



Forvarnir og upplýsingar til ferðamanna



Margt hefur verið mjög vel gert í 
góðu samstarfi

Stýrisspjöld í bílaleigubíla

Vindviðmið hópferðabíla

Átak um notkun sætisbelta í 
hópferðabílum

Betri merkingar vegna lokana
á vegum

Aðgengilegar upplýsingar um veður 
og aðstæður







Eftirlit með ökutækjum og réttindum



Bílaleigum ber samkvæmt lögum að 
kalla eftir ökuskírteinum ökumanna á 
vegum viðskiptavina

Innlendum sem erlendum 
atvinnubílstjórum er skylt að vera 
með aukin ökuréttindi 

Réttindi ökumanna frá þjóðum sem 
ekki hafa skrifað undir alþjóða 
sáttmála og samninga kennda við 
Genf og Vín



Eftirlit með bílstjórum án ökuréttinda

Efla þarf eftirlit með erlendum 
ökutækjum 

Brýn nauðsyn á að bæta samvinnu 
eftirlitsstofnana



Skapa hvata til að bjóða upp á nýleg
örugg ökutæki

Skapa hvata til sölu notaðra bifreiða 
úr landi

Heimila ferðaþjónustuaðilum að 
skipta fyrr yfir á nagladekk



Samstarf Vegagerðarinnar 
og ferðaþjónustunnar



Samstarfið hefur á margan hátt verið með 
ágætum á efsta þrepi.

Laga þarf misræmi í samstarfi 
ferðaþjónustuaðila við vegagerðina á 
mismunandi svæðum

Endurskoða þarf snjómokstursreglur
til að koma til móts við þarfir atvinnulífs á 
landsbyggðinni

Þörf á viðhorfsbreytingu varðandi þarfir 
ferðaþjónustunnar hvað varðar skilti við 
þjóðvegi

Auka þarf viðbragðsflýti í umfjöllun mála



Vegagerðin og ferðaþjónustan þurfa á hvor annarri að halda. 
Ferðamenn dæla lífsnauðsynlegu fjármagni inn í vegakerfið og 

Vegagerðin heldur uppi lífsnauðsynlegri þjónustu fyrir atvinnugreinina.  
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