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Framtíðarþróun og nýir straumar í 
ferðaþjónustu á Íslandi
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Fjöldi erlendra ferðamanna um KEF

Vetur Allt árið



Hver hefur þróunin verið

• Fjöldi ferðamanna yfir haust, vetur og vor 
hefur farið úr 40% árið 2010 í 60% árið 2015

• Ferðamenn að hausti, vetri og vori voru 
754.000 árið 2015 og  nálgaðist fjöldann allt 
árið 2013 sem var um 781.000

• Sumarmánuðir eru enn fjölmennastir

• Við höfum náð saman árangri í 
öryggismálum

https://vimeo.com/159984175
https://vimeo.com/159984175
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Fjöldi  ferðamanna og fjárfesting í vegum og brúm 

Fjöldi ferðamanna Útgjöld hins opinbera til vegamála



Í Kastljósinu?



Hver er staðan?

• Þjóðvegakerfið í samanburði við önnur lönd

• Erum að eiga við allt aðrar stærðir en 
nágrannalönd og helstu viðmiðunarþjóðir

• Þjóðvegakerfið hér á landi er 13.000 km eða um 
40 metrar á hvern íbúa 

• Í Svíþjóð er Þjóðvegakerfið um 98.000 km  eða 
um 10 metrar á hvern íbúa



Hver er staðan?

• Bílaleigubílar voru síðasta sumar jafn margir á 
Íslandi og í Noregi

• Um 45 bílaleigubílar eru á hverja 1000 íbúa hér á 
landi  en eru um 4 á hverja 1000 í íbúa í Svíþjóð og 
Noregi. 

• Akstur bílaleigubíla skilaði ríkissjóði um 5 
milljörðum í eldsneytisgjöld á síðasta ári   

• Akstur hópbifreiða skilaði í ríkissjóð um 2 
milljörðum í eldsneytisgjöld á síðasta ári

https://vimeo.com/159984168
https://vimeo.com/159984168


• Um 30.000 auka íbúar á degi hverjum

• Ísland á óskalista Evrópubúa.  Um 5 milljónir 
nýrra ferðamanna fæðast  árlega í Evrópu

Hver er staðan?



Hvert vilja ferðamenn sækja að 
vetri?



Hvert geta ferðamenn sótt að 
vetri

• Páskadagur 2016 – ekki mokað frá Mývatni að 
Egilstöðum vegna skertrar þjónustu –
þjónustuaðilar tapa miklum tekjum.



Í Kastljósinu?



Hvert er viðfangsefnið

• Samstaða gríðarlega mikilvæg

• Verðum að nýta fjármagn betur en aðrir. 

– Þurfum t.d. að vera mun hagsýnni en Svíar

• Tekjur af eldsneytisgjaldi verða að nýtast að 
fullu til uppbyggingar á innviðum í samgöngum 



Samstaðan

• Reglulegir fundir SAF og Vegagerðar

• Sameignleg átaksverkefni

– Öryggismál – lokanir

– Opnun hálendisvega

•

https://vimeo.com/159984191
https://vimeo.com/159984191


Takk fyrir !


