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Abstract 

This paper is focused on tourist road traffic safety, information and car rentals in Iceland. 

Traffic safety is an important issue in tourism, given the fact that many road accidents, 

worldwide are caused by tourists. Published research findings about the subject are limited. In 

this paper, secondary data were used to analyze the subject.  

The aim of this study was to explore how to increase the safety of tourists travelling by rented 

cars in Iceland. Documents on road accidents in Iceland involving tourists, were analyzed and 

a comparison was made between tourists using rental cars and tourists travelling on their own 

cars. Information communicated by car rentals was also viewed.  

The main conclusion where for e.g. that more traffic accidents occur among foreign visitors 

that travel in Iceland on their own car. The visitors that travel in rental cars get better 

information regarding the dangers that they have to be aware off on the road. The car rentals 

are the one that inform the visitors before they start their travel. 

Keywords: Tourism, safety issues, road accidents, car rentals, information  
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Útdráttur 
Í þessu verkefni er fjallað um umferðaröryggi ferðamanna, upplýsingagjöf og bílaleigur á 

Íslandi. Öryggi ferðamanna í umferðinni er mikilvægt. Erlendir ferðamenn hafa lent í mörgum 

umferðarslysum á seinustu árum og er því mikilvægt að huga betur að  þeim þáttum sem snúa 

að öryggi ferðamanna í umferðinni. Lítið hefur verið skrifað um umferðaröryggismál 

hérlendis.  

Rannsóknin var unnin út frá fyrirliggjandi gögnum. Tilgangur hennar var að skoða hvernig 

væri mögulegt að auka öryggi ferðamanna sem ferðast  á bílaleigubílum á Íslandi. Skoðað er 

hvaða þættir hafa mest áhrif og hvert hlutverk mismunandi aðila er í þessu sambandi. Skoðuð 

voru gögn um umferðarslys erlendra ferðamanna á Íslandi, sem ferðast um á bílaleigubílum 

annars vegar og hins vegar á eigin bílum og þær bornar saman. Upplýsingagjöf bílaleiga til 

ferðamanna var skoðuð og hvort bílaleigurnar komi upplýsingum um umferðaröryggi til skila.  

Helstu niðurstöðurnar voru m.a. þær að fleiri umferðarslys verða hjá erlendum ferðamönnum 

sem ferðast um landið á eigin bíl heldur en bílaleigubílum. Ljóst er að viðskiptavinir bílaleiga 

fá meiri fræðslu varðandi þær hættur sem þeim ber að varast.  

Lykilorð: Ferðamennska, öryggismál, umferðarslys, bílaleigur, upplýsingagjöf 
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1. Inngangur 

Ferðaþjónusta er í dag ein af meginstoðum atvinnulífs á Íslandi enda hefur fjöldi ferðamanna 

aukist jafnt og þétt á undanförnum árum. Óvíða hefur verið eins mikill vöxtur í ferðamennsku   

í heiminum og á Íslandi (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2007), en  að jafnaði hefur verið um 5,3 % 

aukning í fjölda erlendra ferðamanna hérlendis síðastliðin tíu ár samkvæmt könnun 

Ferðamálastofu (2011).  

Með áframhaldandi fjölgun ferðamanna til landsins á næstu árum þarf að huga vel að 

öryggismálum í ferðamennsku. Banaslys og önnur slys erlendra ferðamanna í umferðinni er 

þáttur sem huga þarf betur að og þar með stuðla að auknu öryggi þeirra sem um landið fara. 

Flestir erlendir ferðamenn sem koma til landsins, koma á eigin vegum og nýta sér þann kost 

að taka bílaleigubíl. Aðrir koma með Norrænu og hafa þá með sér eigin bíl. Til þess að stuðla 

frekar að umferðaröryggi ferðamanna sem ferðast um landið á eigin vegum hvort sem er 

þeirra sem eru á bílaleigubílum eða einkabílum, þarf að koma upplýsingum til skila. 

Bílaleigur hér á Íslandi eru meðal þeirra sem hafa verið að fræða ferðamenn sem ferðast á 

eigin vegum um landið.   

1.1 Markmið og uppbygging ritgerðar 

Markmið með þessari ritgerð er að skoða umferðaröryggi erlendra ferðamanna og hvernig 

upplýsingum um umferðaröryggi er komið til skila. Til þess að ná þessum markmiðum verður 

leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Með hvaða hætti er mögulegt að stuðla að auknu öryggi ferðamanna sem ferðast á 

bílaleigubílum á Íslandi ? 

o Hvaða þættir hafa þar mest áhrif ? 

o Hvert er hlutverk mismunandi aðila í þessu sambandi ? 

Til þess að svara þessum spurningum voru skoðaðar erlendar rannsóknir um umferðaröryggi 

erlendra ferðamanna og einnig gögn um slysatölur erlendra ferðamanna í umferðarslysum hér 

á Íslandi. Í fræðilega hlutanum er fjallað um öryggismál í ferðaþjónustu. Fjallað er um öryggi 

á ferðalögum en gæta þarf að öryggismálum á ferðamannastöðum og að ferðamenn séu 

upplýstir um þær hættur sem geta leynst á áfangastað. Fólk sem ferðast út fyrir sitt heimaland  

lendir oft í umferðaróhöppum, það getur verið vegna þess að það þekkir hvorki reglurnar né 

umhverfið sem ferðast er um  (Yannis, Golias, Papadimitriou., 2007, bls. 472; Summala H., 

1998, bls. 285-6). Í lok fræðilega kaflans er síðan farið yfir upplýsingagjöf og bílaleigur. Til 
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þess að koma í veg fyrir umferðarslys getur verið nauðsynlegt að kynna fyrir ferðamönnum 

þær hættur sem að þeim geta steðjað. Það er t.d. gert með því að afhenda þeim bæklinga sem 

innihalda allar helstu upplýsingar um umferðaröryggi. Í þriðja hluta er farið yfir 

aðferðafræðina, hvaða gögn og aðferðir var notast við í rannsóknina. 

Í fjórða hluta eru niðurstöður um öryggi ferðamanna á Íslandi greindar. Þar er fjallað um 

bílaleigur á Íslandi, eftir hvaða lögum þær fara og fleira. Tryggingar eru stór þáttur hjá 

fyrirtækjum eins og bílaleigum en allar bílaleigur þurfa að tryggja ökutæki sín en það er 

skylda samkvæmt Umferðarstofu að tryggja öll skráningarskyld ökutæki. Notkun bílaleigubíla 

hefur aukist á undanförnum árum en stöðugt fleiri ferðamenn nýta sér þann kost að ferðast um 

landið á bílaleigubíl. Þó svo að bílaleigurnar hafi séð til þess að fræða ferðamenn um þær 

hættur sem geta verið í umferðinni þá hafa orðið mörg umferðarslys í gegnum tíðina. Til þess 

að stuðla að auknu öryggi ferðamanna þarf að ná til þeirra sem ferðast á eigin vegum um 

landið. Bílaleigurnar hafa verið að fræða ferðamenn um öryggismál í umferðinni. Aðilar 

innan ferðaþjónustunnar eins og Ferðamálastofa hafa verið í samstarfi við Landsbjörgu og 

stutt við vinnu varðandi öryggismál. Að koma upplýsingum á framfæri er mikilvægur þáttur 

en með því er hægt að stuðla að auknu öryggi ferðamanna. 

Í fimmta hluta eru umræður og greining á upplýsingagjöf og hlutverki bílaleiga varðandi  

upplýsingaskyldu til ferðamanna. Það getur verið misjafnt eftir bílaleigum hvernig 

upplýsingunum er komið til skila. Loks eru settar fram hugmyndir um næstu skref varðandi 

rannsóknina. 
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2.Öryggismál í ferðaþjónustu 

2.1. Öryggi á ferðalagi 

Kröfur um aukið öryggi og gæði í þjónustu hafa aukist jafnt og þétt á síðastliðnum árum, bæði 

hjá stjórnvöldum og hjá ferðamönnum (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2007, bls. 72). Auknum 

fjölda ferðamanna fylgir ábyrgð sem kallar á aukna vinnu að öryggismálum á áfangastöðum 

ferðamanna (Hörður Már Harðarson, 2012, bls. 25). Er það m.a. verkefni ferðaþjónustuaðila 

að bregðast við þessum aðstæðum.  

Tryggja þarf að alls staðar sé farið eftir settum öryggiskröfum, hvort sem um er að ræða 

umhverfið sem ferðamenn skoða, staðina sem þeir heimsækja eða samgöngurnar sem þeir 

nota (Page og Mayer, 1996, bls. 672). En öryggismál geta skipt verulegu máli varðandi ímynd 

áfangastaða. Rannsóknir hafa sýnt að þegar kemur að vali á áfangastað hjá ferðamanni þá er 

öryggið á staðnum eitt af því sem hann skoðar og telur vera mikilvægan þátt í því að velja 

staðinn (Bentley og Page, 2001, bls. 707- 708). 

Sé gætt að öryggismálum á ferðamannastöðum og ferðamenn upplýstir um þær hættur sem til 

staðar kunna að vera á áfangastað, eru minni líkur á að slys eigi sér stað. Slys er skilgreint 

sem eitthvað sem gerist án framsýni: óvenjulegur atburður sem stafar af einhverjum óþekktum 

orsökum eða hefur óvenjuleg áhrif á þekkta orsök (Oxford English Dictionary, 1989 í Bentley 

og Page, 2001, bls. 710). Slys er atburður eða atvik sem getur haft neikvæð áhrif á einstakling 

sem verður fyrir því og getur það bæði haft áhrif á heilsu hans og reynslu hans af 

ferðamennsku (Bentley og Page, 2001, bls 710). 

Samkvæmt Bentley og Page (2001, bls. 711) eru ferðamenn mun líklegri til að deyja af 

völdum slyss á erlendri grundu en í heimalandi sínu. Því er mikilvægt að kynna þeim helstu 

slysahættur í því landi sem þeir heimsækja þar sem þeir eru í fæstum tilfellum nægilega vel 

undir ferðalagið búnir. Ferðamaður ber ávallt ábyrgð á sjálfum sér og þarf m.a. að átta sig á 

þeim aðstæðum sem hann getur lent í. Hann þarf að varast að ofmeta getu sína og vanmeta 

ekki þær aðstæður sem hann lendir í (Hörður Már Harðarson, 2012, bls. 25).  

2.2 Ferðamenn í umferðinni 
Ef efni erlendis frá um umferðarslys er skoðað má sjá að þegar ferðast er út fyrir sitt 

heimaland eru töluverðar líkur á að lenda í umferðaróhappi. Reglur og umhverfi er ekki það 

sama og þekkist heima fyrir og því er aukin áhætta að aka í nýju umhverfi. Svo virðist vera að 

erlendir ferðamenn komi með sína eigin þekkingu, siði og reglur frá heimalandinu og hagi sér 



11 
 

samkvæmt þeim í ókunnugu umhverfi og valdi þar með aukinni hættu á slysum í landinu sem 

ferðast er um (Yannis o.fl., 2007, bls. 472; Summala, 1998, bls. 285-6 ). 

Margir samverkandi þættir geta valdið því að slysatíðni er meiri á ferðalögum en heima við 

(Yannis, o.fl., 2007, bls. 471). Á Grikklandi hefur fjöldi ferðamanna aukist hratt á 

undanförnum árum. Áætlað er að um 10 milljónir ferðamanna heimsæki landið á ári hverju. 

Að þessu gefnu, eru ferðamenn um 2,6% allra sem eru í hættu á að verða fyrir slysi á 

Grikklandi. Almennt séð eru Grikkir með lélegar forvarnir gegn slysum. Rannsóknir hafa sýnt 

að flest umferðarslys sem eiga sér stað á Grikklandi, nánar tiltekið á eyjunni Krít, séu af 

völdum erlendra ferðamanna sem eru vanir að keyra í vinstri umferð. Þeir eru einnig líklegri 

til þess að valda umferðaróhöppum ef þeir aka um á bílaleigubíl en eigin bíl (Petridou, 

Askitopoulou, Vourvatlakis, Skalkidis og Trichopoulos, 1997, bls. 688).  

Um 46% dauðsfalla meðal ferðamanna á Grikklandi, á aldrinum 15-64, verða af völdum slysa 

en meðal heimamanna er hlutfallið aðeins 17% (Petridou, Dessypris, Salkidiou og 

Trichopoulos, 1999,bls. 612). Ef litið er til umferðarslysa sérstaklega, er slysatíðni meðal 

ferðamanna mun hærri en meðal heimamanna. Ástæðan fyrir því virðist vera sú að grískir 

ökumenn eru mun kunnugri innviðum vegakerfisins en ferðamenn. Það virðist líka vera 

þannig að slysahætta meðal grískra ökumanna sé minni innan þéttbýlis en meiri meðal 

erlendra ferðamanna (Yannis o.fl., 2007, bls. 475-476). 

Önnur rannsókn sem gerð var á umferðarslysum ferðamanna, var í Eldfjallaþjóðgarðinum á 

Hawaii. Samkvæmt henni eru ferðamenn taldir auka hættu á bílslysum umfram innfædda 

vegna þess að þeir eyða almennt meiri tíma í bílum og eru berskjaldaðri fyrir aðstæðum sem 

þeir eru ekki vanir. Ferðamenn keyra t.d. bílaleigubíla sem þeir þekkja lítið til, þeir keyra 

einnig í ókunnugu umhverfi og þekkja veginn ekki vel (Heggie og Heggie, 2004, bls. 51). 

Þjóðgarðurinn er vinsæll og er mest heimsótti áfangastaður ferðamanna á Hawaii. Þangað 

koma um 1,5 – 2 milljónir gesta á ári og eru það bæði erlendir og innlendir ferðamenn 

(Heggie og Heggie, 2004, bls. 53). Á árunum 1993 – 2001 voru skráð 285 umferðaróhöpp í 

Eldfjallaþjóðgarðinum. Slys sem erlendir ferðamenn lentu í voru 154 en slys heimamanna 

voru 131(Heggie og Heggie, 2004, bls. 53). Helstu orsakir bílslysa í Eldfjallaþjóðgarðinum 

voru vegna lítillar þekkingar á vegum og umferðarreglum, vegna eftirtektarleysis, skorts á 

þekkingu á ökutækinu og hraða (Heggie og Heggie, 2004, bls. 55).  
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2.2.1. Áhrifaþættir umferðarslysa 

Orsökum umferðarslysa má skipta í þrennt en það er ökumaðurinn, vegurinn og ökutækið. 

Reynt er að hafa áhrif á ökumanninn með umferðareftirliti, bættri ökukennslu, upplýsingum 

og áróðri (Haraldur Sigþórsson, 2004, bls. 1). Þreyta virðist í mörgum tilfellum vera orsök 

umferðarslysa meðal ferðamanna (Wilks o.fl., 1999, bls. 649; Rannsóknarnefnd 

umferðarslysa, 2010, bls. 6). Ferðamenn stoppa oft ekki lengi á landinu og vilja skoða og gera 

sem mest á stuttum tíma. Ferðamenn sem ferðast til Ástralíu gera sér til dæmis ekki grein fyrir 

því hversu stórt landið er og hversu langar vegalengdir þarf að keyra til að komast á milli 

staða. Þreyta er því eitt af þeim vandamálum sem ferðamenn glíma við, en þeir keyra þrátt 

fyrir það því tíminn er naumur. Jafnvel þó að þeir séu þreyttir eftir langt flug, þá fara þeir 

strax út í bíl eftir lendingu og keyra af stað (Wilks o.fl., 1999, bls. 649). 

Ökutækin hafa breyst mikið og fara þau batnandi með nákvæmari hönnun og öryggistækjum 

eins og bílbeltum, loftpúðum og abs – bremsum (Haraldur Sigþórsson, 2004, bls. 1). Að keyra 

í umhverfi sem ökumaður þekkir lítið, getur leitt til aukinnar hættu á umferðarslysum. Í 

Ástralíu hefur það sýnt sig að afar mikilvægt er að kynna vinstri umferðina fyrir erlendum 

ferðamönnum sem ferðast um landið á bíl. Ástæða þykir til að leggja ríkari áherslu á notkun 

bílbelta (Wilks o.fl., 1999, bls. 647). Margir ferðamenn sem koma til Ástralíu koma frá 

löndum þar sem er hægri umferð og getur það því verið erfitt fyrir marga að skipta yfir í 

vinstri umferð en stór hluti umferðaróhappa er af völdum ferðamanna sem eru að keyra í 

vinstri umferð og eru ekki nógu hæfir til þess. Er þetta einnig áhyggjuefni í öðrum löndum 

eins og á Nýja – Sjálandi en þar er einnig vinstri umferð (Wilks o.fl., 1999, bls. 648). 

Meðal þeirra þátta sem hafa áhrif á vegi sem ferðamenn hafa aðgang að eru gæði innviða 

vega, jarðvegsyfirborð og merkingar t.d. til að beina ferðamönnum á réttu svæðin (Page, 

2003, bls. 175). Uppbygging vegakerfisins skilgreinir að stórum hluta hvert bílstjórar megi 

aka og hvað sé leyfilegt samkvæmt vegakerfinu. Góð hönnun vega er mikilvæg, því betri sem 

vegirnir eru þeim mun betra er að keyra á þeim. Það er þó ekki endilega góð hönnun vega sem 

gerir umferðina örugga heldur eru það reglurnar sem ökumenn þurfa að hlýða og fara eftir 

(Summala, 1998, bls. 285). 

Hraði virðist vera mikill áhrifavaldur á umferðarslys. Oft gerir fólk sér ekki grein fyrir því 

hversu hratt má aka. Norðurlöndin; Svíþjóð, Danmörk, Noregur og Finnland eru öll með 

svipaðan hámarkshraða eða frá 70 km/klst upp í 100 km/klst og er það sambærilegt við það 
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sem gildir hérlendis. En hér á Íslandi er hámarkshraði á þjóðvegum landsins 90 km/klst, en á 

malarvegum 80 km/klst (Einar Már Magnússon og Þórólfur Nilsen, 2004, bls. 2-3). Í öðrum 

löndum er hámarkshraðinn fremur misjafn en hann getur verið allt frá 60 km/klst og upp í 130 

km/klst. Í Þýskalandi eru hins vegar engin hraðamörk sett þegar keyrt er á hraðbrautum 

(Wilks o.fl., 1999, bls. 648). 

Víða um heim skapar lausaganga dýra verulega hættu í umferðinni. Í Ástralíu eru það til 

dæmis kengúrur og asnar sem skapa hættu en einnig þarf að varast minni dýr eins og dádýr, 

pokarottur, kanínur og refi (Wilks o.fl., 1999, bls. 650). 

2.3 Upplýsingagjöf 
Nauðsynlegt er að verða sér úti um upplýsingar þegar ferðast er um á nýjum slóðum. Það 

getur verið gott að vera búinn að lesa sér til um þær aðstæður sem takast þarf á við og 

sérstaklega þegar ferðast er um landið á bíl. Að geta aflað sér upplýsinga áður en lagt er af 

stað í ferðalag á bíl getur komið í veg fyrir umferðaróhöpp. 

Til þess að koma í veg fyrir umferðarslys er nauðsynlegt að kynna fyrir ferðamönnum þær 

hættur sem geta orðið á vegi þeirra. Það er m.a. hægt að gera með því að dreifa bæklingum á 

alla helstu ferðamannastaði, búa til forvarnarmyndbönd og láta þau berast á milli ferðamanna 

(Heggie og Heggie, 2004, bls. 57). Á Hawaii komast ökumenn vélknúinna ökutækja einungis 

inn um einn inngang að Eldfjallaþjóðgarðinum. Til þess að koma í veg fyrir slys hafa verið 

búnar til upplýsingar um hvernig vegirnir eru, umferðarmynstrið ásamt fleiri upplýsingum. 

Við innganginn fá ferðamenn afhentar upplýsingarnar en með þeim má forðast fleiri 

umferðaróhöpp eftir að þeir hafa kynnt sér þær. Ferðaskrifstofur á Hawaii hafa einnig hvatt 

ferðamenn til þess að horfa á stutt myndband um umferðaröryggi í þjóðgarðinum (Heggie og 

Heggie, 2004, bls. 57). 

Í grein þeirra Page og Meyer kemur fram að upplýsingabækur, til dæmis eins og þær sem 

Lonley Planet framleiðir, veita gagnlegar og mjög almennar upplýsingar um vegi, reglur og 

akstursaðstæður í Ástralíu og í fleiri löndum. Stjórnvöld í Ástralíu hafa líka framleitt 

leiðbeiningar með kortum og öryggisábendingum. Þó svo að þessir bæklingar hafi verið gefnir 

út þá eru ekki allir erlendir ferðamenn duglegir að gefa sér tíma til þess að lesa upplýsingarnar 

(Page og Meyer, 1996, bls. 689). Yfirvöld ferðaþjónustunnar í Ástralíu hafa komið upp 

heimasíðu þar sem settar hafa verið inn upplýsingar um umferðaröryggi. Það er misjafnt 

hversu ítarlegar þær eru inni á heimasíðunni. Sumar af þeim veita nákvæmar og góðar 

lýsingar um umferðaröryggi en aðrar eru með takmarkaðar upplýsingar um efnið. Það virðist 
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þó oft vera þannig að ferðamenn nýti ekki nógu vel þær upplýsingar sem þeim er bent á 

(Wilks, o.fl., 1999, bls. 650). 

2.4 Bílaleigur 
Það getur verið spennandi valkostur fyrir ferðamenn að ferðast um á bíl í því landi sem 

heimsótt er. Bílaleiguiðnaðurinn hefur verið að koma sterkur inn, en það eru til margar 

alþjóðlegar bílaleigur í flestum löndum heims (Buckley, 2006, bls.138). Bílaleigurnar gera ráð 

fyrir að viðskiptavinir þeirra séu ábyrgir fyrir bílunum sem þeir fá að láni og ætlast til að þeir 

fari vel með bílana líkt og þeir væru þeirra eigin. Bílaleigurnar eiga að sjá til þess að bílarnir 

séu í góðu ástandi en það getur alltaf komið fyrir að þeir bili (Gronroos og Sand, 1993,bls. 

48). Að keyra bíl getur verið áhættusamt og það er alltaf hætta á einhverjum skaða á 

ökutækinu sem leigt er. Leigutakar geta lent í árekstrum, bílarnir verið skemmdir eða þeim 

stolið á meðan þeir eru í umsjón leigutaka (Dean, 2010, bls. 217). Til að lágmarka áhættuna 

selja bílaleigurnar viðskiptavinum sínum tryggingar sem þeir geta valið sér að taka, annað 

hvort kaskótryggingu eða ábyrgðartryggingu (Dean, 2010,bls. 217). 

Í Ástralíu getur hver sem er tekið bíl á leigu svo lengi sem ökuskírteini einstaklingsins er gilt 

og alþjóðlegt. Einhver vandamál hafa þó orðið þar eins og áður sagði því erlendir ferðamenn 

hafa litla reynslu af því að keyra í áströlsku umhverfi (Wilks, o.fl., 1999, bls. 647). 
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3.Aðferðafræði 

Í þessari rannsókn er leitast við að kanna með hvaða hætti mögulegt er að stuðla að auknu 

öryggi erlendra ferðamanna sem ferðast á bílaleigubílum á Íslandi og hvaða þættir hafa mest 

áhrif og hvaða aðilar koma að þessu. Til þess að rannsaka viðfangsefnið voru notuð 

fyrirliggjandi gögn. Annars vegar fræðilegt efni og hins vegar upplýsingar sem mögulegt var 

að fá hjá aðilum sem tengjast viðfangsefninu. 

Með fyrirliggjandi gögn (e. secondary data analysis) er átt við aðferð sem notuð er við þau 

gögn sem aflað er af einhverjum öðrum en rannsakandanum sjálfum, jafnvel í allt öðrum 

tilgangi en til rannsókna. Með því er rannsakandinn því annar notandi þeirra (Finn, Elliot-

White og Walton, 2000, bls. 40-41). Þegar verið er að framkvæma þessa tegund af rannsókn 

þá er ekki bara verið að safna upplýsingum heldur er verið að endurgera þær í þeirri mynd 

sem rannsakandinn vill hafa þær í og verið að greina ákveðið viðfangsefni út frá fyrirliggjandi 

gögnum (Finn o.fl., 2000, bls. 41).  

Ástæðan fyrir því að höfundur ákvað að nota fyrirliggjandi gögn var sú að talið var 

nauðsynlegt að taka saman þá þekkingu sem til staðar er á viðfangsefninu, áður en farið væri 

að framkvæma viðameiri rannsókn. Einnig var tímarammi rannsóknarinnar takmarkaður. Því 

var ákveðið í samráði við leiðbeinanda að byggja rannsóknina á fyrirliggjandi gögnum. Þess 

ber þó að geta að svona rannsókn getur einnig verið tímafrek. 

Aðferðafræðin fól í sér að upplýsingum og gögnum var safnað saman og leitað út frá bókum, 

greinum og á netinu. Haft var samband við Umferðarstofu og þar fengust gögn varðandi 

umferðarslys frá árunum 2002-2011. Hjá Vegagerðinni voru gögn fengin um fjölda skráðra 

bílaleiga hér á landi og þær upplýsingar um lög og reglugerðir sem bílaleigur þurfa að fara 

eftir. Það gekk vel að finna þær upplýsingar sem þurfti í rannsóknina en það var þó mjög 

tímafrekt. Töluvert er búið að finna um viðkomandi efni en þó er ekki búið að greina nóg af 

gögnum um þetta tiltekna efni. Auðvelt var að finna gögn varðandi fjölda skráðra bílaleiga hér 

á landi sem og slysatölur úr umferðinni. Það var aðeins tímafrekara og erfiðara að finna 

erlendar fræðilegar greinar sem fjölluðu um umfjöllunarefni höfundar og að finna ýtarlegar 

slysatölur sem tengdust umferðarslysum ferðamanna.  

Í framhaldi af þessari rannsókn væri hægt að vinna betur með það hvort ferðamenn skoði 

almennt þær upplýsingar sem þeim er bent á að kynna sér áður en haldið er af stað. Það væri 

einnig hægt að kanna hjá öllum skráðum bílaleigum samkvæmt Vegagerðinni hvort og þá 

hvernig þær séu að skila upplýsingum til ferðamanna áður en þeir leggja af stað. Til þess að 
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kanna þetta væri hægt að byggja rannsóknina á megindlegri nálgun, framkvæma 

spurningakönnun og senda á allar bílaleigur. Einnig væri hægt að gera könnun meðal erlendra 

ferðamanna sem koma til Íslands og taka sér bíl á leigu og spyrjast fyrir um hvort þeir skoði 

þær upplýsingar sem þeim er bent á varðandi umferðaröryggi á Íslandi, ásamt fleiri þáttum 

sem snúa að umferðinni. 
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4. Niðurstöður – öryggi ferðamanna á Íslandi 

Ferðaþjónustan er orðin ein af helstu atvinnugreinum Íslendinga og fer ferðamönnum 

fjölgandi með hverju ári sem líður. Árið 2011 heimsóttu um 565.000 erlendir ferðamenn 

landið (Ferðamálastofa, 2012a). Aukning í fjölda erlendra ferðamanna hefur að jafnaði verið 

um 5,3 % milli síðastliðna tíu ára (Oddný Þóra Óladóttir, 2011, bls. 5). Ef ferðamönnum 

heldur áfram að fjölga um 5 % á hverju ári fram til ársins 2020 munu yfir 900.000 erlendir 

ferðamenn heimsækja landið það ár (Jónas Guðmundsson, 2011). Ef þessi spá rætist er ljóst 

að huga þarf að mörgum þáttum. Það þarf til dæmis að huga að samgöngum, að þær verði 

bættar en með því verður öruggara að ferðast um landið. Huga þarf að aðgengi ferðamanna að 

náttúruauðlindum landsins, stoðkerfi og slysavörnum ferðamanna, bæði erlendra og innlendra 

(Jónas Guðmundsson, 2011). 

Eitt af því sem heillar ferðamenn við Ísland er náttúran og er hún eitt helsta aðdráttarafl 

landsins (Oddný Þóra Óladóttir, 2011,bls, 14). Þegar ferðast er um Ísland gleymist stundum 

að hættur leynast víða í náttúrunni og eru gestir misvel búnir til að mæta þeim aðstæðum sem 

geta skapast í náttúru Íslands. Því fleiri ferðamenn sem koma til landsins þeim mun fleiri slys 

geta orðið og hafa mjög alvarleg slys orðið á ferðamönnum hér á landi (Ferðamálastofa, 

Slysavarnarfélagið Landsbjörg og Umhverfisstofnun, 2011, bls. 2). Á hverju ári slasast 

töluverður fjöldi ferðamanna hérlendis í bílslysum en mikil breyting hefur orðið á 

ferðamynstri erlendra ferðamanna. Ferðamönnum sem taka sér bíl á leigu og keyra um landið 

á eigin vegum hefur fjölgað (Vísir.is, 2004). Þar sem ferðamönnum fer sífellt fjölgandi hefur 

notkun þeirra á vegakerfinu aukist og mun aukast enn meira á komandi árum. Það er því 

mikilvægur liður í umferðaröryggisáætlun stjórnvalda að reyna að fækka slysum. 

Umtalsverðir hagsmunir eru í húfi, sérstaklega vegna Íslands sem öruggs ferðaþjónustulands 

(Rannsóknarnefnd umferðarslysa, 2005, bls. 5). 

4.1 Bílaleigur á Íslandi 
Aukin  bílaeign og umbætur í þjóðvegakerfi landsins eins og stytting vegalengda með 

jarðgöngum hefur haft það í för með sér að almennt er aukning á að fólk noti fólksbíl frekar 

en áætlunarbíl eða innanlandsflug. Yfir vetrartímann virðast erlendir ferðamenn frekar velja 

hópferðabíl til þess að ferðast um því þeir telja það vera öruggara frekar en að ferðast um á 

bílaleigubíl (Bjarni Reynarsson, 2006, bls. 23). Notkun bílaleigubíla hefur því aukist á 

undanförnum árum, einkum á sumrin.  
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Bílaleiga er skilgreind sem „starfsemi sem rekin er í atvinnuskyni þar sem almenningi eða 

fyrirtækjum er boðið til leigu skráningarskyld ökutæki, að jafnaði um skemmri tíma“ (Lög um 

bílaleigur nr. 64/2000).Sjaldan er um að ræða lengri tíma en þrjár vikur. 

Það er í höndum Vegagerðarinnar að skrá bílaleigur. Samkvæmt lögum nr. 64/2000, þarf hver 

sá sem ætlar að reka bílaleigu að hafa til þess starfsleyfi frá Vegagerðinni. Starfsleyfið er veitt 

til fimm ára í senn að fenginni umsögn frá lögreglustjóra í því umdæmi sem bílaleiga mun 

hafa sína starfsstöð (Lög um bílaleigur nr. 64/2000). Sækja þarf um starfsleyfið einum til 

tveimur mánuðum áður en fyrirhuguð starfsemi á að hefjast (Ferðamálastofa, 2012b). 

Leyfishafi bílaleigu þarf að gæta þess að viðskiptavinir hans njóti jafnræðis um upplýsingar, 

verð og önnur viðskiptakjör (Lög um bílaleigur nr. 64/2000). 

Samkvæmt 5 gr. í reglugerð um skyldur bílaleiga eiga þær að „upplýsa erlenda leigutaka um 

íslenskar umferðarreglur, umferðarmerki og reglur um bann við umferð utan vega, bann við 

akstri á tilteknum hálendisvegum á hverjum tíma og um hættur sem kunna að fylgja akstri 

utan þjóðvega, sérstaklega um hálendið. Jafnframt skal bílaleiga vekja sérstaka athygli 

leigutaka á hættu sem stafar af dýrum á vegum“ (Reglugerð um bílaleigur nr. 790/2000). Það 

þarf þó ekki að vera að allar bílaleigur fari eftir þessum reglum.  

Vegagerðin heldur utan um skrá yfir þá sem hafa leyfi samkvæmt lögum nr. 64/2000. Í mars 

2012 voru 122 bílaleigur með starfsleyfi skráðar á heimasíðu Vegagerðarinnar (Vegagerðin, 

2012). Á hverju ári eykst fjöldi ferðamanna sem heimsækir Ísland og sífellt fleiri ferðamenn 

taka sér bílaleigubíla á leigu eða koma með sína eigin bíla. Samkvæmt tölum frá Samtökum 

ferðaþjónustunnar voru 7.888 bílaleigubílar skráðir hjá þeim í notkun árið 2011. Hefur 

bílaleigubílum farið fjölgandi með hverju ári en sem dæmi má nefna að í árslok 2009 voru 

skráðir 5.736 bílar í umferð (Samtök ferðaþjónustunnar, 2012). Samtök ferðaþjónustunnar sjá 

um að skrásetja alla bílaleigubíla sem notaðir eru til útleigu samkvæmt lögum nr. 64/2000 um 

bílaleigur en þessir bílar eru að auki skráðir sérstaklega hjá Umferðarstofu vegna 

tryggingamála og fleira (Samtök ferðaþjónustunnar, 2012). Þessar tölur sem gefnar eru upp 

eru því heildartölur yfir alla skráða bílaleigubíla á landinu. Fjöldi bílaleigubíla er almennt séð 

meiri yfir sumartímann heldur en yfir vetrartímann en það er vegna þess að fjöldi ferðamanna 

er mun meiri yfir sumartímann (Bjarni Reynarsson, bls. 26). 

Samkvæmt starfsmanni á bílaleigu Avis þurfa bílaleigur að sjá til þess að allir bílarnir sem 

leigðir eru út, séu í góðu ástandi og það þarf að fara reglulega yfir þá. Starfsmenn bílaleiga 

þurfa einnig að upplýsa og leiðbeina ferðamönnum um ástand vega. En það er t.d. ekki hægt 
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að ferðast um hálendisvegi á litlum fólksbíl. Huga þarf að öryggismálum í umferðinni eins og 

að farið sé eftir umferðarreglum, fylgst með hraða og öðru (Hrafnhildur Ósk Þórsdóttir, 

tölvupóstur 18. apríl 2012). Það getur í raun og veru hver sem er tekið sér bíl á leigu hér á 

landi, svo lengi sem viðkomandi sé orðinn 20 ára eða eldri og sé með alþjóðlegt ökuskírteini í 

gildi sem bílaleigurnar skoða (Hrafnhildur Ósk Þórsdóttir, tölvupóstur 18. apríl 2012).  

4.2 Tryggingar 
Tryggingar eru stór þáttur hjá öllum sem eiga vélknúin ökutæki og skipta þær einnig miklu 

máli hjá fyrirtækjum eins og bílaleigum sem leigja bíla út bæði til erlendra og innlendra gesta. 

Samkvæmt umferðarlögum er skylda að tryggja öll skráningarskyld vélknúin ökutæki. En 

tryggja þarf ökutæki með ábyrgðartryggingu og slysatryggingu ökumanns og eiganda 

(Vátryggingafélag Íslands, 2012a).  

 Ábyrgðartrygging bætir fjárhagslegt tjón og gildir það bæði um eigna- og líkamstjón, 

sem ökumaður veldur öðrum með notkun ökutækis. Tryggingin bætir þó ekki tjón sem 

verður á ökutæki þess aðila sem veldur tjóninu (Vátryggingafélag Íslands, 2012b). 

 Slysatrygging ökumanns og eiganda gildir fyrir ökumann og eiganda ef hann er farþegi 

í eigin ökutæki. Ef ökumaður er valdur að slysi fær hann líkamstjón sitt bætt með 

þessari tryggingu, það sama á við ef eigandi ökutækis er farþegi í sínu eigin ökutæki. 

Aðrir farþegar en eigandi eru hins vegar vátryggðir í ábyrgðartryggingu ökutækis 

(Vátryggingafélag Íslands, 2012b). 

Allar starfræktar bílaleigur verða einnig að hafa lögboðna starfsábyrgðartryggingu í gildi 

en „tryggingin bætir viðskipavinum bílaleigu almennt fjártjón vegna vanefnda á 

leigusamningi sem getur verið rakið til gáleysis bílaleigunnar eða starfsmanns hennar“ 

(Vátryggingafélag Íslands, 2012c). 

Aðili sem tekur bíl á leigu hjá bílaleigu getur keypt sér fleiri tryggingar ef þess er óskað.  

Leigutaki getur keypt kaskótryggingu en sú trygging er valfrjáls, hún „bætir tjón á ökutæki 

þegar eigandi eða ökumaður á sjálfur sök á óhappi eða ef ökutækið verður fyrir 

utanaðkomandi tjóni, eða ef ökutækinu er stolið“ (Vátryggingafélag Íslands, 2012d). 

Þegar leigutaki tekur ökutæki á leigu þarf hann að samþykkja öll ákvæði leigusamnings sem 

hann undirritar og fær afrit af. Hann þarf að sjá til þess að ökutækinu sé skilað í því 

ásigkomulagi og hann fékk það í upphafi og sjá um allan kostnað sjálfur hvað varðar bensín 

og aðra þætti er snúa að akstri ökutækis (Avis, 2012).  
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4.3 Upplýsingagjöf til ferðamanna á Íslandi 
Hér á Íslandi hefur verið tekið á þeim þætti hvað varðar að koma upplýsingum um öryggismál 

til skila, bæklingar hafa verið gerðir sem og heimasíður settar upp með ýmis konar 

upplýsingum. Sem dæmi má nefna að Slysavarnarfélagið Landsbjörg hefur farið af stað með 

átaksverkefnið Safetravel. Í því verkefni eru leiddir saman aðilar sem koma að ferðamennsku 

og ferðaþjónustu hérlendis. Tilgangurinn með verkefninu er að útbúa fræðsluefni fyrir 

ferðamenn og í leiðinni að stuðla að fækkun slysa og bæta ímynd landsins. Verkefnið fór af 

stað í byrjun sumars 2010 og var þá opnuð heimasíðan safetravel.is og tímarit undir sama 

nafni gefið út. Í þessum miðlum er hægt að finna fræðsluefni um ferðalög hérlendis og líka 

þau atriði sem þarf að huga sérstaklega að til að upplifa öruggt ferðalag (Jónas Guðmundsson, 

2011). Búið er að endurbæta heimasíðuna töluvert og meðal annars búið að setja þar inn 

sprungukort af jöklum landsins en það var sett inn eftir banaslysið sem átti sér stað á 

Langjökli 2010 þegar mæðgin féllu ofan í sprungu á jöklinum með þeim afleiðingum að 

móðirin lést (Vísir.is, 2010). 

Bæklingar á vegum Landsbjargar hafa einnig verið gerðir og þeim dreift á bílaleigustöðvar, 

flugstöðvar, í Norrænu og á öðrum stöðum (Rúv, 2011a). Í bæklingunum eru alhliða 

upplýsingar fyrir ferðamenn sem þeir geta notað til að auka öryggi sitt þegar þeir ferðast um 

landið. Búið er að gefa bæklinginn út á þremur tungumálum, ensku, þýsku og frönsku. Hins 

vegar hefur verkefnið ekki gengið nógu vel, þar sem bæklingar hafa ekki skilað sér inn á þær 

bílaleigur sem eru nýlegar og með litla starfsemi, þær vilja ekki taka þátt í verkefninu og þá 

skila bæklingarnir sér ekki til viðskiptavina þeirra (Rúv, 2011a). Í fáum tilfellum er farið yfir 

bæklinginn með viðskiptavinum (Rannsóknarnefnd umferðarslysa, 2004, bls. 24). 

Umferðarstofa hefur búið til sérstakt myndband sem á að höfða til erlendra ferðamanna. 

Myndbandið er á fjórum tungumálum; ensku, þýsku, frönsku og spænsku. Farið er yfir allar 

helstu hættur sem ferðamenn geta lent í á ferðalagi sínu um þjóðvegi landsins. Myndbandið er 

að finna á heimasíðu drive.is og líka á heimasíðu Ferðamálaráðs, auk fjölda bílaleiga 

(Umferðarstofa, á. áa).  

Almennt séð þurfa samgönguyfirvöld að vera vakandi varðandi marga þjónustuþætti sem 

erlendir ferðamenn nýta sér og má þar nefna að hafa vega- og leiðamerkingar á ensku, 

upplýsingar um það hvenær hálendisleiðir eru færar og fleira. Allt þetta er mikilvægt því 

vaxandi fjöldi erlendra ferðamanna ekur um landið á bílaleigubílum og fæstir þeirra eru vanir 

malarvegum, hálendisslóðum eða að aka yfir óbrúaðar ár (Bjarni Reynarsson, 2006, bls. 33). 
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4.4 Orsakir umferðarslysa 

Með betra vegakerfi verður aukið umferðaröryggi og færri slys og þannig hægt að draga úr 

óhöppum (Rannsóknarnefnd umferðarslysa, 2010, bls. 6). Eftir efnahagshrunið árið 2008 

hefur fjármagn til viðhalds og þjónustu við vegakerfið minnkað. Í kjölfar lækkandi 

fjárveitinga varð einnig niðurskurður á öðrum liðum eins og í þjónustu en það á við um 

snjómokstur og almenningssamgöngur (Vegagerðin, 2010). Eftir því sem viðhald og eftirlit 

með ástandi vegyfirborðs verður minna, þeim mun fleiri umferðaróhöpp og slys geta orðið og 

getur þessi samdráttur leitt til þess að öryggi ferðamanna sem ferðast um á vegum landsins 

minnki. Orsakir alvarlegra umferðarslysa á erlendum ferðamönnum á Íslandi eru í flestum 

tilfellum of hraður akstur eða ekki næg athygli við aksturinn. Svefn og þreyta eru líka 

orsakavaldar (Rannsóknarnefnd umferðarslysa, 2010, bls. 6).  

Slys eiga sér einnig oft stað þegar ekið er af malbiki yfir á möl og er meginástæðan sú að ekki 

er dregið úr hraða og þá er hætta á því að bifreiðin renni til þegar farið er yfir á mölina 

(Safetravel.is, á. á). Það sama á við þegar ekið er á lausamöl en þá þarf að huga að hraðanum, 

því ef ekið er of hratt getur bifreiðin misst gripið og farið að renna til í mölinni, í þessum 

aðstæðum getur verið erfitt að ná stjórn á henni aftur (Safetravel.is, á.á). Þannig hefur ójafnt 

yfirborð mikil áhrif en slæm færð er þarna einnig orsakavaldur (Rannsóknarnefnd 

umferðarslysa, 2010, bls. 6; Rannsóknarnefnd umferðarslysa, 2004, bls. 9-10).   

Lang alvarlegustu slysin hérlendis verða á þjóðvegum í dreifbýli, þó svo að flest 

umferðaróhöpp eigi sér stað í þéttbýli. Þau óhöpp sem verða í dreifbýli leiða oft til alvarlegra 

slysa á fólki og jafnvel til dauða (Umferðarstofa, á. áb). Alvarlegustu afleiðingar slysa á 

þjóðvegum hér á landi verða einna helst þegar bílar mætast, við hliðarárekstra og útafakstur. 

Það er vegna þess að vegir eru víðast hvar mjóir, gatnamót eru oft óstefnugreind og umhverfi 

við vegina er þannig að við útafakstur er mikil hætta á veltu eða árekstrum t.d. við skurðbakka 

eða stóra steina (Umferðarstofa, á. áb). 

Hérlendis eru akstursaðstæður ólíkar þeim sem erlendir ferðamenn þekkja frá sínum 

heimaslóðum. Mjóir vegir, einbreiðar brýr og malarvegir eru sem dæmi eitthvað sem þeir 

þekkja ekki mikið til (Rannsóknarnefnd umferðarslysa, 2005, bls. 5). Hætta vegna lausagöngu 

búfjár getur skapast, en kindur og hross ganga oft laus og eru oft mjög nálægt eða jafnvel á 

veginum. Umferðaróhöpp af völdum lausagöngu dýra þekkjast líka víða erlendis og eru það 

aðallega villt dýr. 
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Ein ástæða banaslysa hjá erlendum ferðamönnum er sú að bílbelti eru ekki alltaf notuð, en 

þess má geta að í apríl 2012 varð banaslys þar sem erlendur ferðamaður lét lífið vegna þess að 

hann notaði ekki bílbelti og kastaðist út úr bílnum þegar hann valt (Mbl.is, 2012). Bílbeltin 

eru oftast notuð í akstri þar sem umferð er mikil en þar sem ekið er um á fáfarnari vegum eru 

bílbeltin hins vegar minna notuð. Það er vegna þess að oft er verið að stoppa bílinn og fara út 

til þess að taka myndir og þá tekur því ekki að fara í bílbelti ef stoppað er t.d. með stuttu 

millibili (Rannsóknarnefnd umferðarslysa, 2004, bls. 22). Þetta á þó ekki við alla erlenda 

ferðamenn sem koma hingað til landsins. Bílbeltanotkun er lögbundin hér á landi og í sumum 

öðrum löndum. Ferðamenn sem koma hingað til lands frá löndum þar sem bílbeltanotkun er 

lögbundin  eru líklegri til þess að nota bílbelti. Í löndum þar sem bílbeltanotkun er ekki 

lögbundin eru ferðamenn líklegri til þess að sleppa því að nota bílbelti þegar ferðast er um 

hérlendis. (Rannsóknarnefnd umferðarslysa, 2004, bls. 22). 

Það er mjög mikilvægt að koma upplýsingum á framfæri til þeirra sem ferðast um á 

ökutækjum, um sérkenni þeirra landa sem ferðast er til. Hér á Íslandi eru þau sérkenni sem 

sérstaklega þarf að varast, til dæmis mjóar brýr, malarvegir og sauðfé við vegi 

(Rannsóknarnefnd umferðarslysa, 2005, bls. 5). 

Í könnun sem lögð var fyrir erlenda ferðamenn sumarið 2003 var spurt hvað þyrfti að gera til 

þess að auka umferðaröryggi á vegum hérlendis. Hátt í 500 svarendur komu með tillögu um 

hvað þyrfti að bæta til þess að stuðla að auknu umferðaröryggi. Yfir 60% töldu að leggja 

mætti meiri áherslu á að bæta vegina og ýmislegt sem snýr að hönnun þeirra. Það voru þættir 

eins og að fjölga vegum með bundnu slitlagi, bæta við vegriðum á vafasömum stöðum, 

breikka vegi og vegkanta, fjölga útskotum og tvöfalda einbreiðar brýr (Rögnvaldur 

Guðmundsson, á.á, bls. 35). Fleira sem kom til greina frá svarendum voru úrbætur á 

merkingarmálum en um 15% svöruðu þeirri spurningu.Spurt var um þá þætti sem snúa að 

umferðarreglum og löggjöf og voru 10% sem svöruðu því, og 4% töldu að gott væri að halda 

húsdýrum frá vegum, þá aðallega sauðfé (Rögnvaldur Guðmundsson, á.á, bls. 35).  

4.5 Tíðni umferðarslysa  
Vegna umræðu um tíð slys meðal erlendra ferðamanna á undanförnum misserum, er mikill 

vilji meðal þeirra sem sinna öryggismálum í umferðinni og í ferðaþjónustu að finna einhverjar 

leiðir til þess að koma í veg fyrir slys í þessum flokki (Rannsóknarnefnd umferðarslysa, 2005, 

bls.5). Með enn frekari aukningu í heimsóknum erlendra ferðamanna hingað til Íslands eykst 

notkun þeirra á vegakefinu. Það er því mikilvægur liður í umferðaröryggisáætlun stjórnvalda 
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Erlendir 
ferðamenn  

Bílaleigubílar 

Banaslys 4 

Alvarleg 39 

Lítil meiðsli 176 

Óhöpp án 
meiðsla 1023 

Einkabílar 

Banaslys 42 

Alvarleg 94 

Lítil meiðsli 499 

Óhöpp án 
meiðsla 3.558 

að reyna að fækka slysum í þessum flokki. „Auk þess sem umtalsverðir hagsmunir eru í húfi 

vegna ímyndar Íslands sem öruggs ferðaþjónustulands“ (Rannsóknarnefnd umferðarslysa, 

2005, bls. 5). 

Samkvæmt upplýsingum úr slysagagnagrunni Umferðarstofu má sjá að töluvert er um 

umferðarslys meðal erlendra ferðamanna. Þegar skoðaðar eru tölur yfir umferðarslys 

ferðamanna  á bílaleigubílum annars vegar og á eigin bílum hins vegar,  má sjá að töluverður 

munur er á umferðarslysum hjá þeim sem aka um á bílaleigubílum og svo hjá þeim sem 

ferðast um á eigin bílum. Þessar tölur eru frá árunum 2002 – 2011. 

Mynd 1 sýnir samanburðinn á slysum erlendra ferðamanna á bílaleigubílum annars vegar og 

hins vegar á einkabílum. Eins og sést á myndinni eru slys af völdum erlendra ferðamanna á 

bílaleigubílum mun færri heldur en hjá þeim ferðamönnum sem aka um á eigin bílum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banaslys erlendra ferðamanna á bílaleigubílum á þessu níu ára tímabili eru fjögur og alvarleg 

slys 39, á meðan banaslys hjá þeim sem aka um á eigin bílum eru 42 og alvarleg slys 94. 

Slysatölurnar eru mun hærri hjá þeim sem aka um á eigin bílum heldur en þeim sem ferðast 

um á bílaleigubílum. Það sama á við um slys þar sem lítil meiðsli verða en þau eru 176 hjá 

erlendum ferðamönnum sem ferðast um á bílaleigubílum en 499 hjá þeim sem ferðast um á 

eigin bíl. Óhöpp án meiðsla hjá ferðamönnum sem ferðast um á bílaleigubíl eru 1023, en hjá 

ferðamönnum sem ferðast um á eigin bíl eru óhöpp án meiðsla 3.558. Aftur eru tölur fyrir lítil 

meiðsli sem og óhöpp án meiðsla í mun hærra falli hjá erlendum ferðamönnum sem ferðast 

um á eigin bíl.  

Mynd 1 Samanburður umferðarslysa meðal erlendra 

ferðamanna (Umferðarstofa, 2011). 
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Flestir þeirra erlendu ferðamanna sem koma hingað til landsins nýta sér bílaleigubíla en þeir 

eru algengasta farartækið til þess að ferðast um yfir sumartímann. Árið 2010 voru 46% 

erlendra ferðamanna sem nýttu sér þennan ferðamáta, yfir vetrartímann þetta sama ár voru 

28% erlendra ferðamanna sem nýttu sér þann kost að ferðast um á bílaleigubíl um landið 

(Oddný Þóra Óladóttir, 2011, bls.13). Um 12,8% erlendra gesta nýttu sér þann kost að ferðast 

um á eigin bíl sumarið 2010 (Markaðs og miðlararannsóknir, 2011, bls. 44). 

Ef skoðaðar eru tölur yfir slys hjá Íslendingum og hjá erlendum ferðamönnum á árunum 2002 

- 2011, bæði hjá þeim sem taka sér bílaleigubíl á leigu og þeim sem ferðast um á eigin bíl þá 

má sjá talsverðan mun.  

Mynd 2 sýnir samanburð umferðarslysa hjá Íslendingum á þessu níu ára tímabili. Má sjá að 

slys af völdum Íslendinga sem ferðast um á bílaleigubílum eru mun færri heldur en hjá þeim 

sem ferðast um á eigin bíl. Banaslys hjá íslenskum ríkisborgurum á bílaleigubílum á þessum 

níu árum er eitt og alvarleg slys eru 26, á meðan banaslys hjá þeim sem aka um á eigin bíl eru 

120 og alvarleg slys 1.235. Ef skoðuð eru slys með lítil meiðsli hjá íslenskum ríkisborgurum 

sem ferðast um á bílaleigubílum eru þau 26 en 6.732 hjá þeim sem ferðast um á eigin bíl.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2 Samanburður umferðarslysa meðal Íslendinga 

(Umferðarstofa, 2011). 

Íslendingar  

Bílaleigubílar 

Banaslys 1 

Alvarleg slys 26 

Lítil meiðsl 26 

Óhöpp án meiðsla 
810  

Einkabílar 

Banaslys 120 

Alvarleg 1.235 

Lítil meiðsl 6.732 

Óhöpp án meiðsla  

58.412 
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Bílaleigubílar  

Erlendir 
ferðamenn  

Banaslys 4 

Alvarleg 39 

Lítil meiðsl 176 

Óhöpp án meiðsla 
1023 

Íslendingar 

Banaslys 1 

Alvarleg 1.235 

Lítil meiðsl 26 

Óhöpp án meiðsla 
810  

Óhöpp sem eiga sér stað án meiðsla hjá íslenskum ríkisborgurum sem ferðast um á 

bílaleigubíl eru 810, en hjá þeim sem ferðast um á eigin bíl eru 58.412 yfir þetta níu ára 

tímabil eða frá árunum 2002 – 2011. Ekki er tekið tillit til þess hver heildarfjöldi 

Íslendinga/útlendinga sem ferðast um á bílaleigubílum og á eigin bílum því þessar 

upplýsingar eru ekki aðgengilegar. Umferðarstofa hefur unnið að því að reyna að fækka 

banaslysum og alvarlegum slysum með því að gera alls konar fræðslumyndbönd sem eiga að 

tryggja öryggi vegfarenda í umferðinni. Þessar auglýsingar hafa verið sýndar m.a. í 

sjónvarpinu, með þessu er verið að reyna að fækka banaslysum og alvarlegum slysum í 

umferðinni hér á landi (Umferðastofa, á.ác). 

Á mynd 3 má sjá samanburð slysa hjá erlendum ferðamönnum á bílaleigubílum annars vegar 

og hins vegar Íslendingum á bílaleigubílum. Ef myndin er skoðuð má sjá að almennt séð eru 

slysatölur erlendra ferðamanna hærri heldur en hjá Íslendingum nema í alvarlegum slysum, 

þar eru slysatölur íslenskra ríkisborgara hærri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ástæðan fyrir því að slysatölur eru hærri hjá erlendum ferðamönnum eru líklegast þær að 

ferðamennirnir þekkja ekki aðstæðurnar sem þeir keyra í en það geta verið þættir eins og 

vegaðstaða, veðurfar, umferðarmerki og aðrir þættir. Íslendingarnir eru  meðvitaðri um þessa 

þætti þar sem þeir eru vanari að keyra í þeim aðstæðum sem verða á vegi þeirra. 

Eins og fram kom hér að ofan þá ferðast meiri hluti erlendra ferðamanna um landið á 

bílaleigubílum og flestir sem koma til landsins ferðast ekki um einir, heldur koma með maka 

eða vinum sínum. Sumarið 2010 voru 41% erlendra ferðamanna sem ferðuðust með maka 

Mynd 3 Samanburður umferðarslysa á bílaleigubílum meðal 

erlendra ferðamanna og Íslendinga (Umferðarstofa 2012). 
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sínum, næstflestir höfðu með sér vini eða 29%. Þeir sem ferðast um einir eru rétt 15% og þeir 

sem ferðast með börn eru hlutfallslega fáir eða um 8% (Oddný Þóra Óladóttir, 2011, bls. 12). 

4.5.1. Eðli slysa 
Landlæknisembættið hefur birt tölur um tegundir slysa og eru slysin flokkuð eftir því hvar þau 

eiga sér stað. Samkvæmt upplýsingum frá Landlæknisembættinu árið 2010 eru flest slys sem 

eiga sér stað heima og frístundaslys eða 45,3% samtals, þar á eftir koma umferðarslysin sem 

eru 17,8 % (Landlæknisembættið, 2010). Þegar tölur eru skoðaðar yfir banaslys hér á landi á 

síðastliðnum 11 árum, kemur fram að árið 2001 voru flest banaslys en þau voru fæst árið 

2009. Á síðastliðnum þremur árum eru tölur yfir banaslys hérlendis mun lægri en árin á undan 

(Slysavarnarfélagið Landsbjörg, á. á). Skýringar á því er helst að finna í mikilli fækkun 

banaslysa í umferðinni (Jónas Guðmundsson, 2011).  

Ef mynd 4 er skoðuð varðandi eðli banaslysa hjá ferðamönnum má sjá að á þessu 11 ára 

tímabili er hæst hlutfall banaslysa hjá ferðamönnum í umferðinni. Það er því mjög mikilvægt 

að huga vel að forvörnum á því sviði (Jónas Guðmundsson, 2011). Næst stærsti flokkurinn er 

í almennri ferðamennsku en banaslys í þeim flokki eru um 23%. Banaslys sem verða af 

völdum vélsleða og fjórhjóla eru síðan þriðji stærsti flokkurinn eða um 7%. (Jónas 

Guðmundsson, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Það er því mikilvægt að huga vel að forvörnum sem snúa að umferðarslysum, til þess að koma 

í veg fyrir að hlutfall banaslysa í þeim flokki haldi áfram að hækka á næstkomandi árum. 

Góðar forvarnir eru mikilvægar til þess að koma í veg fyrir að fleiri slys eigi sér stað, 

sérstaklega umferðarslys. 

 Mynd 4 Eðli banaslysa hjá ferðamönnum (Jónas Guðmundsson, 2011). 
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4.6 Aðgerðir sem stuðla að auknu öryggi ferðamanna 
Samkvæmt stefnumótun um öryggi á ferðamannastöðum er unnið að því að tryggja öryggi 

ferðamanna á ferðamannastöðum á Íslandi. Þar kemur fram að áætlunin tengist einnig nýjum 

kröfum sem gerðar eru til ferðaþjónustufyrirtækja um gerð öryggisáætlana (Ferðamálastofa 

o.fl., 2011, bls. 2). 

Til þess að auka öryggi ferðamanna enn frekar, þarf að reyna að ná til þeirra sem koma hingað 

til lands á eigin vegum en það getur oft verið mjög erfitt. Oft eru bílaleigurnar lykilinn að því 

að ná til þeirra ferðamanna sem koma til Íslands og ætla að vera á eigin vegum. Sú hugmynd 

hefur komið fram að koma neyðarsendi fyrir í öllum bílaleigubílum. Þessir sendar eru ekki 

fyrirferðamiklir og geta því ferðamenn tekið hann með sér ef þeir ætla í gönguferðir 

(Ríkisútvarpið, 2011b). 

Í kjölfar banaslyss sem varð á Sólheimajökli árið 2011 hefur mikið verið rætt um öryggi 

ferðamanna hér á landi og hvernig upplýsingum um hættur náttúrunnar er komið til skila til 

ferðamanna (Mbl.is, 2011). Í kjölfarið var síðan lagt inn nýtt frumvarp að nýjum lögum um 

skipan ferðamála en þar verða gerðar mun ríkari öryggiskröfur til ferðaskipuleggjenda 

(Iðnaðarráðuneytið, 2011). Með þessu frumvarpi þurfa öll ferðaþjónustufyrirtæki sem eru 

með einhvers konar áhættusama ferðaþjónustu að skila inn öryggisáætlun/áhættumati og 

viðbragðsáætlun (Iðnaðarráðuneytið, 2011). Frumvarpið nær þó ekki til þeirra sem eru að 

ferðast um á eigin vegum (Iðnaðarráðuneytið, 2011). 

Unnið hefur verið að því að gera gæðakerfi sem hentar öllum greinum í ferðaþjónustu á 

Íslandi (Vakinn, á. á). Vakinn er gæða- og umhverfiskerfi ferðaþjónustunnar en markmið hans 

er að „efla gæði og öryggi í ferðaþjónustu með handleiðslu og stuðningi, ásamt því að byggja 

upp samfélagslega ábyrgð“ (Vakinn, á.á). Hjá Vakanum er tekið nokkuð mikið á 

öryggisþættinum, þar er t.d. tekið fram að fyrirtæki vinni öryggisáætlun. Eitt af 

lágmarksskilyrðum í Vakanum er að fyrirtæki hafi unnið áhættumat hvað varðar öryggi 

starfsmanna, en slíkt hefur verið bundið í lög frá árinu 2006 (Elías Bj. Gíslason, Tölvupóstur 

29. mars 2012). 

Margir aðilar koma að öryggismálum ferðamanna í umferðinni. Aðilar innan 

ferðaþjónustunnar eins og Ferðamálastofa sinna í sjálfu sér ekki fræðslu við ferðamenn en í 

sambandi við bæklinga um öryggi ferðamanna á Íslandi hefur Ferðamálastofa verið í 

samstarfi við Landsbjörgu og stutt við vinnu, útgáfu og vef Landsbjargar, Safetravel.is. 

Upplýsingum um öryggismál og hættur á ferðalögum hefur verið komið á framfæri með 
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ýmsum hætti t.d. í gegnum vefinn Visiticeland.com, í bæklingnum sem Ferðamálastofa gaf út 

fyrir skömmu en er nú í höndum Íslandsstofu. Bílaleigurnar hafa verið duglegar að dreifa efni 

til þeirra viðskiptavina og hafa m.a. látið útbúa auka bæklinga og stór upplýsingaspjöld sem 

sett eru á stýri bílana sem bílstjórar þurfa að fjarlægja áður en hægt er að keyra af stað. Þessi 

spjöld hafa m.a. verið unnin í samvinnu við tryggingafélögin og Umferðarstofu (Elías Bj. 

Gíslason, tölvupóstur 23. apríl 2012).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



29 
 

5. Umræður  
Þegar skoðuð eru dæmi um umferðarslys sem eru af völdum erlendra ferðamanna, þá er 

slysatíðni erlendra ferðamanna í mörgum tilfellum hærri miðað við slys af völdum 

heimamanna. 

Eftir að hafa skoðað dæmi erlendis frá um umferðarslys og óhöpp þá er það ekkert svo ólíkt 

því sem gerist hér á Íslandi. Nýjar slóðir og nýtt umhverfi getur verið hvað helst sem orsakar 

slys, það getur verið erfitt að setja sig í önnur spor þegar ferðast er um á bíl á öðrum stað. Oft 

á ferðamaðurinn það til að koma með sínar eigin reglur og siði í nýtt umhverfi sem ferðast er 

til (Wilks, o.fl., 1999,bls). 

Ef litið er á dæmin erlendis frá, bæði frá Hawaii og Grikklandi þá er það nefnt að ferðamenn 

komi mikið með sína eigin siði og reglur þegar landið er heimsótt og ekið um á bíl (Heggie og 

Heggie, 2004, bls. 51). Einnig var nefnt að ferðamenn sem heimsækja lönd þar sem er vinstri 

umferð og þeir eru vanir hægri umferð valdi frekar umferðarslysum. Dæmið frá Hawaii var 

um umferðarslys í Eldfjallaþjóðgarðinum en þangað koma árlega milljónir ferðamanna að 

skoða garðinn. Algengustu umferðarslysin verða meðal ferðamanna sem keyra um 

þjóðgarðinn á bílaleigubílum en í flestum tilfellum kunna þeir lítið sem ekkert á bílana. Einnig 

þekkja ferðamennirnir ekki mikið umhverfið og vegina sem keyrt er á. Helstu orsakir 

umferðarslysa í Eldfjallaþjóðgarðinum á Hawaii eru lítil þekking á vegi, eftirtektarleysi, ekki 

næg kunnátta á ökutæki og hraði (Heggie, Heggie, 2004,bls. 53). Þessar orsakir umferðarslysa 

eru ekkert svo ósvipað þeim sem gerast hér á Íslandi, en eftirtektarleysi, lítil þekking vega og 

hraði eru oft orsakir umferðaróhappa hérlendis. Ferðamenn eru oft mjög uppteknir af því að 

horfa í kring um sig þegar þeir eru að keyra og þar með verður eftirtektarleysi í umferðinni. 

Hraðinn er einnig eitt af vandamálunum bæði hér á landi og erlendis. Hraðatakmörk eru frekar 

misjöfn í löndunum í kringum Ísland og ferðamenn sem koma frá löndum þar sem víða eru 

hraðbrautir og hámarkshraði langt yfir 90 km/klst, gera sér ekki grein fyrir þeim 

hámarkshraða sem leyfður er hér á landi.  

5.1 Upplýsingagjöf 
Að koma upplýsingum til ferðamanna sem ferðast um á nýjar slóðir er mikilvægt og virðist  

vera tekið þó nokkuð á þeim þætti bæði hér á Íslandi og erlendis. Í Ástralíu hafa verið gerðar 

heimasíður þar sem ferðamenn geta nálgast allar þær upplýsingar sem snúa að öryggi í 

umferðinni. Það hafa einnig verið settar upplýsingar í ferðahandbækur um Ástralíu sem 

Lonley Planet framleiðir og eru þar skýrar upplýsingar um umferðaröryggið. Á Hawaii hafa 

ferðaskrifstofur gert stutt myndband um umferðaröryggi í Eldfjallaþjóðgarðinum. Þær 
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upplýsingar sem settar hafa verið á heimasíðurnar í Ástralíu eru samt misjafnlega góðar, 

sumar eru mjög nákvæmar en á öðrum síðum eru þær ekki eins ítarlegar. Hér á Íslandi hefur 

Landsbjörg gert átak í upplýsingamálum hvað varðar öryggi í umferðinni sem og í náttúrunni. 

Búið er að gera heimasíðuna Safetravel.is en inni á henni er að finna upplýsingar um ástand 

vega, veður og þar er einnig að finna kort og hægt að skilja eftir ferðaáæltun. Bæklingar hafa 

líka verið gerðir og hefur þeim verið dreift á bílaleigur, flugstöðvar, í Norrænu og líka á 

upplýsingamiðstöðvar. Það vill hins vegar oft verða þannig að ferðamenn fylgja ekki þeim 

leiðbeiningum sem gefnar eru upp hvort sem það er á heimasíðum eða í bæklingum en það á 

bæði við hér á landi og erlendis (Page og Meyer, 1996, bls. 689). 

Umferðarstofa lét gera myndband um þær hættur sem ferðamenn geta lent í þegar ekið er á 

þjóðvegum landsins. Í þessu myndbandi er farið yfir alla helstu þætti sem ferðamenn geta lent 

í þegar keyrt er um vegi hér á landi. Myndbandið er hægt að finna á heimasíðum eins og 

drive.is, Ferðamálastofu og inn á visiticeland.com. Hins vegar er það ekki nóg því það er 

ekkert víst að allir erlendir ferðamenn skoði þessar heimasíður áður en komið er til landsins. 

Það væri því sterkur leikur að sýna þetta myndband í afþreyingarskjáum í flugvélunum og í 

Norrænu en þar eru meiri líkur á að ferðamenn skoði myndbandið. Samkvæmt Vegagerðinni 

eru 122 bílaleigur skráðar sem hafa starfsleyfi (Vegagerðin, 2012). Það er í umsjá 

bílaleigunnar að sjá til þess að bílaleigubílarnir séu í góðu ásigkomulagi, en bílaleigurnar láta 

fara reglulega yfir bílana sem þær hafa í umsjá. Það geta allir sem eru eldri en 20 ára tekið sér 

bíl á leigu hvar sem er í heiminum, það eina sem þarf er að vera með alþjóðlegt ökuskírteini í 

gildi. Ekki er gerð krafa um þekkingu á aðstæðum á viðkomandi stað. 

5.2 Hlutverk bílaleiga gagnvart upplýsingaskyldu til ferðamanna 
Samkvæmt tölum frá Umferðarstofu um umferðaróhöpp á seinustu níu árum, er talsverður 

munur á slysum hjá erlendum ferðamönnum og Íslendingum. Tölur yfir umferðarslys hjá 

ferðamönnum sem taka bílaleigubíla á leigu er almennt séð lægri heldur en hjá ferðamönnum 

sem koma á eigin bíl. Skýringin á þessum mun gæti líklega verið sú að ferðamenn sem taka 

bíla á leigu fá einhverjar upplýsingar frá bílaleigunum um vegi og þær hættur sem varast þarf 

í umferðinni. Sumar bílaleigur fara í gegnum hvert og eitt atriði sem ferðamenn þurfa að hafa 

í huga þegar ekið er um vegi á Íslandi. Oft er það líka þannig að ferðamenn koma í 

þjónustuver hjá bílaleigum því þeir hafa ekki leigt sér bíl áður en komið er til landsins. Það er 

þá í höndum þjónustufulltrúa  að finna rétta bílinn fyrir þær ferðir sem ferðamaðurinn hyggst 

fara í upp á ástand vega. Þeim er líka bent á að kynna sér heimasíður þar sem upplýsingar um 

færð, veður og fleira er að finna (Hrafnhildur Ósk Þórsdóttir, Tölvupóstur 18. apríl 2012).  
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Hjá öðrum bílaleigum eru einungis hafðir upplýsingabæklingar með öllum helstu 

upplýsingum um umferðina, það eru bæklingar með vegamerkingum, hámarkshraða, ástandi 

vega og fleira. Þessir bæklingar eru allir hafðir í hanskahólfum á bílunum sem eru leigðir út til 

ferðamanna og geta þeir nálgast bæklingana þar. Það er þá ekki víst að allir ferðamenn gefi 

sér tíma til þess að skoða þessa upplýsingabæklinga því starfsmenn bílaleigunnar benda þeim 

einungis á að bæklingarnir séu í bílunum og þeir mæli með því að feramennirnir skoði þá 

(Þjónustufulltrúi hjá Höldur ehf, símtal, 18. Apríl 2012). 

Ef skoðaðar eru niðurstöður frá slysagagnagrunni Umferðarstofu frá árunum 2002 – 2011 þá 

má sjá að umferðarslys af völdum Íslendinga sem aka um á bílaleigubílum eru færri heldur en 

hjá erlendum ferðamönnum. Hins vegar er ekki vitað hvað það var raunverulega sem olli 

þessum slysum og þá er ekki hægt að segja að slysin séu af völdum erlendra ferðamanna eða 

Íslendinga. Það er þó vitað að annað hvort urðu Íslendingar eða erlendir ferðamenn fyrir slysi 

eða lentu í slysi. Ástæðan fyrir því að slysatölur Íslendinga á bílaleigubílum eru lægri gæti 

verið sú að Íslendingar þekkja aðstæður betur eins og vegina, umferðarreglur og fleira.  
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6. Að lokum 
Það geta allir einhvern tímann lent í umferðarslysi, en slysin gera aldrei boð á undan sér og á 

það við um alla ferðamennsku sem er stunduð. Öryggi skiptir miklu máli í allri ferðamennsku, 

en öryggismál eru mikilvæg og geta skipt máli hvað varðar ímynd lands. Þegar ferðamenn 

velja sér áfangastað til að ferðast til þá er öryggið eitt af því sem þeir skoða og telja vera 

mikilvægan þátt þegar kemur að vali á áfangastað (Bentley og Page, 2001, bls. 707-708). 

Þegar bornar eru saman tölur úr umferðarslysum erlendra ferðamanna á bílaleigubílum annars 

vegar og hins vegar á eigin bílum þá er slysatíðni erlendra ferðamanna á eigin bíl hærri heldur 

en hjá þeim sem ferðast um á bílaleigubílum. Þeir sem taka sér bílaleigubíla á leigu fá betri 

upplýsingar frá bílaleigunum varðandi þá þætti sem huga þarf að þegar ferðast er um á bíl 

hérlendis. Það gæti því verið skýringin á lægri slysatíðni hjá erlendum ferðamönnum sem 

ferðast um á bílaleigubílum. Þeir sem ferðast um landið á eigin bílum fá kannski ekki eins 

miklar upplýsingar og þeir sem taka sér bílaleigubíla á leigu.  

Að veita ferðamönnum upplýsingar um þá þætti er snúa að umferðaröryggi er nauðsynlegt, en 

erlendir ferðamenn þekkja oft ekki aðstæðurnar sem verða þeim á vegi þeirra þegar ferðast er 

um á nýjum slóðum. Í niðurstöðunum kom fram að bílaleigur sjái til þess að ferðamaðurinn 

fari ekki út frá þeim fyrr en honum hafa verið veittar einhverjar upplýsingar um bílinn sem 

hann tekur og svo þær aðstæður sem hann þarf að fást við. Það er þó misjafnt eftir bílaleigum 

hversu miklar upplýsingar ferðamönnum eru veittar. Margar hverjar fara vel yfir alla þætti 

sem huga þarf að við akstur á vegum hér á landi. Aðrar bílaleigur hafa einungis 

upplýsingabæklinga í bílunum sem þeir leigja út og benda ferðamönnum á að skoða þá. Það er 

því spurning hvort þetta sé ekki eitthvað sem þurfi að bæta en því betur sem ferðamenn eru 

upplýstir um öryggi í umferðinni þeim mun betur geta þeir varast slys.  

Ferðamálastofa hefur verið í samstarfi við aðra aðila innan ferðaþjónustunnar og komið á 

framfæri upplýsingum til ferðamanna um öryggi. Þó það sé ekki beint í höndum 

Ferðamálastofu að koma upplýsingum til ferðamanna til skila þá hefur hún tekið þátt í 

verkefnum Landsbjargar sem sér um að koma upplýsingum um öryggismál til skila.  

Til þess að bæta öryggi ferðamanna í umferðinni er nauðsynlegt að bílaleigurnar veiti góða 

upplýsingagjöf til ferðamanna áður en lagt er af stað út í óvissuna. Það er í raun ekki nóg að 

hafa einungis upplýsingabæklinga til staðar í hanskahólfum bílanna, því það getur farið svo að 

ferðamenn skoði ekkert þessa bæklinga og þar með vita þeir ekkert um ástand vega og annað í 

umferðinni. Starfsfólk bílaleiga ætti því að fara yfir alla helstu þætti með ferðamanninum og 
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að lokum benda honum á að skoða bæklinga og fleira útgefið efni sem hefur verið gert um 

þessi mál. Ferðamenn gefa sér meiri tíma í að hlusta á viðkomandi sem er að útskýra og segja 

frá heldur en að fletta í gegnum einhvern bækling.   

Annað sem hægt væri að gera er að hafa allar þær upplýsingar sem eru til um öryggi 

ferðamanna í umferðinni á öllum upplýsingastöðvum landsins. Það er ekki víst að allar 

starfræktar upplýsingastöðvar á landinu séu með bæklinga um öryggi í umferðinni. Það þarf 

líka að koma myndbandinu frá Umferðarstofu betur á framfæri en hingað til er bara hægt að 

finna það inn á heimasíðu Umferðarstofu, drive.is og á visiticeland. Það er ekkert víst að 

erlendir ferðamenn þekki þessar síður. Það mætti alveg sýna myndabandið í flugvélunum en 

þar væri hægt að sýna það á afþreyingarskjáunum sem eru um borð. Það væri einnig hægt að 

sýna það í Norrænu en með henni kemur fjöldi erlendra ferðamanna á hverju ári og með sína 

eigin bíla (Oddný Þóra Óladóttir, 2011, bls. 6).  

Til þess að bæta öryggið í umferðinni þarf að brýna fyrir ferðamönnum að nota alltaf bílbelti, 

þó verið sé að stoppa oft á leiðinni til þess að taka myndir. Það tekur örfáar sekúndur að festa 

á sig bílbelti en það getur bjargað lífi manns. Hraðamörkin þarf líka að kynna ferðamönnum 

en margir hverjir koma frá löndum þar sem hámarkshraðinn er hærri en hér á landi. Of hraður 

akstur er oft ástæða banaslysa hjá erlendum ferðamönnum, einnig eru hraðasektirnar hér á 

landi frekar háar. Það er því betra að keyra á leyfilegum hraða og þar með spara pening og  

komast heilu og höldnu heim.  

Til þess að umferðaröryggi vegkerfisins verði betra þarf að huga að því að bæta vegina. 

Fjölga vegum með bundnu slitlagi, breikka vegi og vegkanta og að tvöfalda einfaldar brýr því 

þær geta oft verið varasamar.  

6.1 Næstu skref rannsóknar 
Varðandi næstu skref í rannsókninni væri áhugavert að  kanna hvort erlendir ferðamenn sem 

koma til landsins fari eftir þeim upplýsingum sem þeim er bent á varðandi öryggismál í 

umferðinni. Til þess að kanna það væri hægt að útbúa spurningalista sem leggja þyrfti fyrir 

ferðamenn sem koma til landsins. Þessir spurningalistar gætu verið hjá öllum helstu 

bílaleigum landsins og ferðamenn beðnir um að svara þeim þegar þeir skila bílum sem teknir 

hafa verið á leigu. Sé farið eftir þeim upplýsingum sem ferðamönnum eru veittar eru meiri 

líkur á því að þeir hugi að umferðaröryggi þegar ferðast er á vegum landsins.  

Það sem huga þarf að er hvort þær upplýsingar sem gerðar hafa verið um öryggismál í 

umferðinni séu að skila sér til ferðamanna. Margar bílaleigur sjá til þess að ferðamaðurinn fari 
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ekki frá þeim nema hann sé búinn að fá allar þær upplýsingar sem hann þarf að hafa áður en 

hann leggur af stað. Sumar bílaleigur benda þó ferðamönnum einungis á að skoða 

upplýsingabæklinga sem staðsettir eru í bílunum sem þeir leigja út. Sé ferðamönnunum bent á 

að skoða bæklingana þá getur það alveg eins farið svo að þeir skoði ekki þá bæklinga sem 

þeim var bent á. Í raun væri það því betra að allar starfræktar bílaleigur á landinu myndu taka 

meira á þessum þætti og sjá til þess að ferðamennirnir fari ekki út frá þeim nema búið sé að 

fara yfir öll þau atriði sem skipta máli og jafnvel að fletta í gegnum bæklingana með þeim. 

Með aukinni fræðslu til ferðamanna er hægt að koma í veg fyrir mörg slys meðal ferðamanna  

í umferðinni. 
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Viðauki I 

 

 

 

Slys sem erlendir ríkisborgarar valda á bílaleigubíl  

  Banaslys Alvarleg slys Slys með litlum meiðslum Óhöpp án meiðsla Samtals 

2002 1 2 15 74 92 

2003 1 5 11 99 116 

2004 1 1 13 125 140 

2005 0 6 14 104 124 

2006 0 4 20 115 139 

2007 0 6 19 134 159 

2008 0 3 14 107 124 

2009 0 4 20 106 130 

2010 0 5 21 74 100 

2011 1 3 29 85 118 

Samtals 4 39 176 1023 1242 

Hlutfall 9% 29% 26% 22% 23% 

      

      

Slys sem erlendir ríkisborgarar valda á einkabíl   

  Banaslys Alvarleg slys Slys með litlum meiðslum Óhöpp án meiðsla Samtals 

2002 1 8 44 327 380 

2003 1 2 37 327 367 

2004 3 7 29 375 414 

2005 16 2 23 229 270 

2006 4 5 46 430 485 

2007 4 13 78 632 727 

2008 2 13 77 485 577 

2009 2 17 61 299 379 

2010 7 16 44 231 298 

2011 2 11 60 223 296 

Samtals 42 94 499 3558 4193 

Hlutfall 91% 71% 74% 78% 77% 
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Slys sem íslenskir ríkisborgarar valda á bílaleigubíl    

  Banaslys 

Alvarleg 

slys Slys með litlum meiðslum Óhöpp án meiðsla Samtals   

2002 0 0 12 82 94   

2003 0 1 9 91 101   

2004 1 2 12 82 97   

2005 0 2 10 116 128   

2006 0 3 7 138 148   

2007 0 1 13 81 95   

2008 0 5 14 56 75   

2009 0 2 11 47 60   

2010 0 5 6 48 59   

2011 0 5 5 69 79   

Samtals 1 26 99 810 936   

Hlutfall 1% 2% 1% 1% 1%   

        

        

Slys sem íslenskir ríkisborgarar valda á einkabíl (þ.e. Öllum öðrum en bílaleigubíl) 

  Banaslys 

Alvarleg 

slys Slys með litlum meiðslum Óhöpp án meiðsla Samtals   

2002 20 119 772 6252 7163   

2003 18 112 610 6628 7368   

2004 15 87 639 7266 8007   

2005 0 97 517 7085 7699   

2006 24 116 686 6755 7581   

2007 11 145 856 5572 6584   

2008 10 143 804 3897 4854   

2009 13 135 628 5195 5971   

2010 0 156 622 4924 5702   

2011 9 125 598 4838 5570   

Samtals 120 1235 6732 58412 66499   

Hlutfall 99% 98% 99% 99% 99%   
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