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Ágrip 

Á hverju ári deyja meira en milljón manns í umferðarslysum í heiminum. 

Umferðarslys eru níundi stærsti orsakavaldur dauðsfalla á heimsvísu og stærsta 

orsök dauða í aldurshópnum 15 til 29 ára og ljóst að umferð á vegum úti er banvæn 

og dagleg ógn.   

Ýmislegt er gert til að fækka alvarlegum slysum og banaslysum. Alþjóða 

heilbrigðismálastofnunin og Sameinuðu þjóðirnar hafa hvatt ríki til aðgerða. Á 

Íslandi hefur verið unnið ágætt starf í umferðaröryggismálum og undanfarin ár 

hefur banaslysum í umferðinni fækkað. 

Betur má ef duga skal. Núllsýn (Vision Zero)  er markmið um að alvarleg slys og 

banaslys í umferðinni séu ekki ásættanleg og hefur núllsýnin verið felld inn í lög í 

Svíþjóð.  

Fjallað er um núllsýn Svía og innleiðingu á öruggu vegakerfi (Safe System 

approach). Skoðað er hvað hefur verið gert í umferðaröryggi annarra landa og stillt 

upp stjórnsýslu umferðaröryggis á Íslandi. Gerð er tillaga um hvernig innleiða eigi 

öruggt vegakerfi á Íslandi og gerð er kostnaðar- og ábatagreining á því að 

meðalhraði í vegakerfinu lækki um 10 km/klst. Einnig eru listaðir upp ávinnings- og 

kostnaðarliðir sem ekki er hægt að leggja verðmat á. 

Núvirt niðurstaða kostnaðar- og ábatagreiningar á verðlagi ársins 2012 er að samtals 

væntur ávinningur frá 2013 til 2050 er 35 milljarðar. 

Með næmnigreiningu er svo lagt mat á stærstu óvissuþættina í kostnaðar- og ábata- 

greiningunni.  

Virði mannslífs er talið liggja á bilinu 400-800 milljónir og því reiknast núvirtur ábati fyrir 

árin 2013 til 2050 vera á bilinu 28 til 74 milljarðar kr. 

Þegar skoðaður er kostnaður vegna lengingar á ferðatíma, sem talinn er líklegur til 

að liggja á bilinu 1.100 kr/klst til 1.900 kr/klst, reiknast núvirtur ábati á bilinu -14 til 

64 milljarðar kr. 

Einnig er gerð næmnigreining á 0% til 8% reiknivöxtum sem sýnir að núvirtur ábati 

getur verið allt frá 6 til 134 milljarðar kr.  

 

 

 

Lykilorð: Innleiðing á öruggu vegakerfi, Núllsýn, Umferðaröryggi, Stjórnsýsla 

umferðaröryggis, umferðarslys. 
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Abstract  

Each year more than one million people in the world die in traffic accidents. Traffic 

accidents are the ninth largest cause of deaths in the world and the primary cause of 

death among 15 to 29 year-olds and it is obvious that road traffic is a deadly threat 

every day. 

Many things are done in preventing serious traffic injuries and deaths. WHO and 

the United Nations have urged countries to take action. Iceland has done an 

excellent job in Traffic Safety in recent years and the number of fatal accidents has 

been decreasing. 

More can be done. The target in Vision Zero is that no serious accidents and 

fatalities are acceptable in the traffic. The Vision Zero principle has already been 

incorporated in Swedish law. 

The Vision Zero principle and Safe System approach are analyzed. What has been 

done in traffic safety in other countries and the Icelandic administration of road 

traffic safety is written up in oranization charts. A plan for implementing safe roads 

in Iceland is proposed. A cost-benefit analysis is done for reducing the average 

speed on roads by 10 km/h. Factors where the cost and benefit has not been priced 

are also listed. 

Outcome of cost-benefit analysis of the total expected benefits from 2013 to 2050 is 

35 billion ISK.  

With sensitivity analysis the major uncertainty factors in the cost-benefit analysis 

are valuated.  

Value of life is estimated 400 - 800 million ISK.  The present value of the benefits 

is calculated 28 to 74 billion ISK. 

The cost of travel time is estimated 1.100 ISK/h – 1.900 ISK/h.  The present value 

of the benefits is calculated -14 to 64 billion ISK. 

Sensitivity analysis was done for interest rate in the range of 0% - 8%, the present 

value of the benefits goes from 6 to 134 billion ISK. 

 

 

 

Keywords: Safe System approach, Vision Zero, Traffic Safety, Traffic 

Management, Traffic accidents. 
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1 Inngangur 

 

Alltof oft heyrum við í fréttamiðlum fréttir af banaslysum eða alvarlegum slysum í 

umferðinni.  Í litlu samfélagi eins og Íslandi þekkjum við flest einhvern sem hefur 

látist eða slasast í umferðinni. 

Það er stöðugt verið að vinna að því að fækka slysum og hefur margt verið gert á 

undaförnum árum. En betur má ef duga skal. Það er hægt að gera enn betur. 

Fréttir af banaslysum á sjó voru tíðar hér á árum áður en þeim hefur sem betur fer 

fækkað. Árið 2008 var fyrsta árið þar sem ekkert banaslys varð á sjó og eins var 

ekkert árið 2011. Þegar slys á sér stað þá snertir það allt okkar litla samfélag og allir 

eru sammála um að þau séu ekki ásættanleg.  Með bættum búnaði, fræðslu og 

öflugum björgunarsveitum hefur tekist að lyfta grettistaki er varðar sjóslys. 

Vinnuslys eru líka óásættanleg. Mörg stór fyrirtæki hafa markað sér öfluga 

öryggisstefnu og fylgt henni vel eftir. Árangurinn er fyrir fólkið sem þar vinnur því 

það hafa allir rétt á að vinna við sem öruggastar aðstæður og eiga það ekki á hættu 

að láta lífið né slasast alvarlega í vinnunni né á leið til og frá vinnu. 

Eigum við öll ekki rétt á að geta gengið, hjólað eða ekið um göturnar án þess að 

slasast alvarlega eða láta lífið? Eiga börnin okkar ekki rétt á að vera örugg í þessu 

manngerða kerfi okkar?  

Hvað er öruggt vegakerfi? Dæmi um leiðir að öruggu vegakerfi eru stefnur eins og 

núllsýn (Vision Zero) Svía og sjálfbært öryggi (Sustainable Safety) Hollendinga 

(Transport Research Centre og International Transport Forum, 2008).  

Hugmyndafræðin um öruggt vegakerfi er sótt í vinnuvernd (Occupational Health 

and Safety). Þar sem kerfið er aðlagað að manneskjunni og heilsa og öryggi er gerð 

að forgangsatriði fram yfir aðra hagsmuni. 

Það hefur tíðkast að hagsmunir um styttingu ferðatíma, hraða og sparnað séu látnir 

hafa forgang eða vega jafn hátt og hámarksöryggi. Viðhorf í samfélaginu er á þá 

leið að það sé eðlilegur hluti af samgöngukerfinu að fjöldi manns láti lífið og slasist 

alvarlega ár hvert í vegakerfinu. 

Með stefnu um núllsýn og innleiðingu á öruggu vegakerfi er tekin ákvörðun um 

sameiginlega ábyrgð hönnuða, ábyrgðaraðila vegakerfisins og notenda, til breytinga 

þar sem öryggi er alltaf í forgangi. Alvarleg slys og banaslys eru flokkuð sem 

óásættanleg og framtíðarmarkmiðið er að allir taki sameiginlega ábyrgð og engin 

slys verði. Öruggt vegakerfi viðurkennir hins vegar að fólk getur gert mistök og því 

muni alltaf verða slys en allt er gert til að lágmarka og draga úr alvarleika þeirra. 
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1.1 Markmið 

Markmið þessarar ritgerðar er að skilgreina aðferðafræðina „innleiðing öruggs 

vegakerfis” eða (Safe System approach) sem notuð er til að innleiða sænsku 

stefnuna núllsýn (Vision Zero) í umferðarmálum. Tilgangurinn er að stilla upp 

hvernig aðferðarfræðinni yrði beitt við innleiðingu núllsýnar í 

umferðaröryggismálum á Íslandi og skoða hagkvæmni innleiðingarinnar. 

1.2  Rannsóknarspurningar 

 Hvernig yrði innleiðing á öruggu vegakerfi „Save System approach“ notað 

til að innleiða núllsýn í umferðarmálum á Íslandi? 

 Hvaða upplýsingar, gátlista og viðmiðunarreglur er nauðsynlegt að gera til 

að innleiða núllsýnina?  

 Hvernig er best að innleiða og fylgja núllsýninni eftir? 

 Hvert mun vera hlutverk og ábyrgð stofnana/ráðuneyta? 

 Hvaða aðilar/ráðuneyti bera ábyrgð á eftirfylgni innleiðingarinnar? 

 Hvernig yrði eftirliti með áhrifum af innleiðingunni háttað? 

 Hver er ávinningur og kostnaður við að innleiða stefnu um núllsýn og fara 

eftir aðferðarfræði um öruggt vegakerfi á Íslandi? 

1.3 Aðferðarfræði ritgerðarinnar  

Í ritgerðinni er bæði skoðað hvað hefur verið gert erlendis í innleiðingu á öruggum 

vegakerfum og gerð kostnaðar- og ábatagreining.  

Tilgangurinn með því að skoða hvað hefur verið gert áður er að taka saman 

hugmyndafræðina um núllsýn í umferðaröryggismálum og skoða hvernig henni er 

beitt. Tilgangurinn með kostnaðar- og ábatagreiningu er að meta hagkvæmni við 

það að Ísland taki upp stefnu um núllsýn og innleiðingu á öruggu vegakerfi. 

Skoðuð er hugmyndafræði núllsýnar og hvernig hún hefur verið innleidd í Svíþjóð 

og Ástralíu. Einnig er stefna Hollendinga í umferðaröryggismálum skoðuð.  

Skoðuð er markmiðasetning sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin og Sameinuðu 

þjóðirnar hafa hvatt þjóðir heims til að gera í umferðaröryggismálum. Skoðað er 

hvað gert hefur verið í umferðaröryggi á Íslandi og stjórnsýsla umferðaröryggis á 

Íslandi kortlögð. Skoðað er hvernig aðferðarfræði um innleiðingu öruggra vegakerfa 

(Safe System approach) er notuð til að innleiða núllsýn í umferðaröryggi. 

Við kostnaðar og ábatagreiningu er sett upp líkan í excel þar sem reiknuð er 

hagkvæmni þess að lækka hámarkshraða á Íslandi og að meðalhraði verið 10 

km/klst lægri á vegum landsins. Gerð er næmnigreining með datatable í excel þar 

sem stærstu óvissuþættirnir eru metnir. Einnig er listað upp kostnaður og ábati sem 

ekki er metinn til fjár við að innleiðingu á öruggu vegakerfi. 
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1.4 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðinni er skipt upp í eftirfarandi kafla: 

Í fyrsta kafla er sett fram markmið og tilgangur ritgerðarinnar og listaðar upp 

rannsóknarspurningar. Einnig er farið yfir aðferðarfræði og uppbyggingu 

ritgerðarinnar. 

Annar kafli segir frá hugmyndafræði núllsýnar (Vision Zero) í umferðaröryggi sem 

á rætur að rekja til Svíþjóðar.  

Þriðji kafli segir frá aðferðarfræði um innleiðingu á öruggu vegakerfi (Safe System 

approach) sem talin er nauðsynleg til að innleiða hugmyndafræði núllsýnar í 

samfélag. 

Fjórði kafli segir frá aðgerðum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar og 

Sameinuðu þjóðanna til að auka umferðaröryggi. Eins er farið yfir hvað gert hefur 

verið í núllsýn í Svíþjóð og V-Ástralíu sem og stefnu Hollendinga sem kölluð er 

sjálfbært öryggi (Advancing Sustainable Safety). 

Fimmti kafli segir frá stjórnsýslu umferðaröryggis á Íslandi. Farið er yfir hlutverk 

stofnana er varðar umferðaröryggi. 

Sjötti kafli fjallar um innleiðingu á öruggu vegakerfi á Íslandi (Safe System 

approach). Stillt er upp þeirri hugmynd að kynna núllsýn fyrir hagsmunaaðilum og 

samþykkja hana á Alþingi. Gerðar eru tillögur að því hvernig stýra eigi öruggu kerfi 

að fyrirmynd núllsýnar þar sem hraðinn er grunnbreyta. Gerð er tillaga að því að 

eftirlitsstofnun sjái um eftirfylgni innleiðingarinnar. 

Sjöundi kafli fjallar um kostnað við innleiðingu á öruggu vegakerfi og gerð er 

ábata- og kostnaðargreining til að meta hagkvæmni innleiðingarinnar. Kostnaður 

sem snýr að fjárveitingu til stofnana er ekki skoðaður. Fyrst eru skoðaðar aðferðir 

við að meta virði mannslífs. Svo eru skoðaðar þær forsendur að meðalhraði á 

þjóðvegum landsins lækki um 10 km/klst og skoðuð áhrif af þeirri breytingu á 

ferðatíma, eldsneytissparnað og minni losun gróðurhúsalofttegunda. Að lokum er 

gerð næmnigreining til að meta óvissuþætti. 

Í áttunda kafla er samantekt ritgerðarinnar og niðurstaða. 

Í níunda kafla er umræða um markmið ritgerðarinnar og rannsóknarspurningar sem 

sett voru fram í byrjun.  
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2 Núllsýn 

2.1 Einföld skilgreining núllsýnar 

Núllsýn (Vision Zero) í umferðaröryggismálum er sænsk hugmyndaafræði og helsti 

hugmyndafræðingurinn að baki hennar er Svíinn Claes Tingvall. Í sinni einföldustu 

mynd gengur núllsýnin út á það að ekkert banaslys í umferðinni er ásættanlegt. Hún 

byggist á þeirri staðreynd að fólk er mannlegt og að það getur gert mistök. 

Vegakerfið flytur okkur á milli staða en það þarf einnig að vera hannað til að vernda 

okkur mannfólkið (Swedish Trade Council, e.d.).  

Núllsýn byggist á tveimur grundvallarþáttum en þeir eru annars vegar að vegakerfið 

þarf að aðlagast sálfræðilegum brestum manneskjunnar og líkamlegum 

takmörkunum hennar. Hins vegar eigi öryggi vegakerfisins að vera sameiginleg 

ábyrgð vegfarenda, hönnuða og öryggisstjórnenda vegakerfisins (Larsson, Dekker, 

og Tingvall, 2010). 

Að koma í veg fyrir minniháttar slys telst ekki hluti af núllsýn. Markmiðið er að 

koma í veg fyrir alvarleg slys og banaslys. 

2.2 Aukin velmegun og aukin umferð 

Ökutæki eru tákn frelsis og framfara. Mannfólkið hefur möguleika til þess að 

ferðast hratt á milli staða og þessi ferðamöguleiki er mikilvægur í hagvexti og 

velmegun landa. Með aukinni velmegun eykst umferðin með þekktum óæskilegum 

áhrifum eins og umferðarhnútum, mengun, loftslagsbreytingum, alvarlegum slysum 

og banaslysum.  

Á hverju ári deyja meira en milljón manns í umferðarslysum í heiminum. 

Umferðarslys eru níundi stærsti orakavaldur dauðsfalla á heimsvísu og stærsta orsök 

dauða í aldurshópnum 15 til 29 ára og það er staðreynd að umferð á vegum úti er 

banvæn og dagleg ógn.   

Af hverju er svo lítið gert til að berjast gegn þessari daglegu ógn? Við myndum 

líklega ekki stíga um borð í flugvél ef við vissum að sú áhætta væri jafn mikil og 

áhættan við að ferðast í bíl. Sumir myndu líklega segja að þetta sé það gjald sem 

mannfólkið þarf að gjalda fyrir þennan ferðamöguleika og frelsi. Núllsýnin bendir á 

að það sé engin siðfræðileg réttlæting fyrir neinu banaslysi í umferðinni. Við ættum 

að geta verið frjáls til að ferðast og geta verið örugg á götum úti (Swedish Trade 

Council, e.d.)  

2.3 Fólk getur gert mistök  

Við erum mannleg og við getum gert mistök. Mannslíkaminn er takmörkunum 

háður og ekki gerður til að ferðast á miklum hraða. Vegakerfi verður að vera 

hannað með það að leiðarljósi að manneskjan er skeikul og gerir mistök. Vegakerfi 
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eru þannig gerð að ökumenn geta tekið óskynsamlega áhættu og hugarfarið er 

þannig að ábyrgðin liggur alltaf hjá fórnarlömbunum.   

Það er einungis hægt að yfirstíga þessa áhættu með því að hanna vegakerfi sem 

kemur til móts við mannlega bresti. Það þarf betri hraðastjórnun og breyta og bæta 

þarf hönnun vega og ökutækja. Meginatriði núllsýnarinnar er að manneskjan getur 

alltaf gert mistök en vegakerfið á að vera gallalaust. 

2.4 Núllsýnin, hvert banaslys og alvarlegt slys er óásættanlegt 

Vegakerfið í dag er hannað fyrir hámarksgetu og hraða en ekki með öryggi sem 

frumskilyrði. Notendur vegakerfisins eru ábyrgir fyrir sínu öryggi. Núllsýnin tekur 

andstæðan pól í hæðina og segir að vegakerfið eigi að vera öruggt fyrir notandann. 

Frá meginreglu til lagareglu. Núllsýnin kom fyrst fram árið 1994 og þremur árum 

síðar, árið 1997, var núllsýnin innleidd í sænsk lög og hugtakið kynnt með það að 

lokamarkmiði að engin  alvarleg slys og banaslys verði í umferðinni.  

Eftir innleiðingu núllsýnarinnar aka Svíar almennt mun ábyrgar nú orðið og 

einkageirinn keppist við að koma í veg fyrir banaslys og bjarga þar með 

mannslífum (Swedish Trade Council, e.d.). 

2.5 Árangur af stefnu núllsýnar  

Nálgun núllsýnar á umferðaröryggi er mjög áhrifarík. Svíþjóð er á meðal þeirra 

þjóða þar sem fæst banaslys verða í umferðinni. Aukið umferðarmagn krefst 

áhrifaríkrar stefnu í umferðaröryggi en samt sem áður hefur banaslysum í 

umferðinni fækkað þó umferðarmagn hafi stöðugt verið að aukast með tímanum 

(Swedish Trade Council, e.d.). 

Í Svíþjóð hefur banaslysum gangandi vegfarenda fækkað um 50%  á árunum 2003-

2008 og einnig hefur banaslysum barna í umferðinni fækkað. Svíar telja að þeir  

geti fækkað banaslysum um 90%, (úr 5 banaslysum á hverja eitthundrað þúsund 

íbúa í 0,5) ef þeir myndu taka á tæknilegum vandamálum innan vegakerfisins, eins 

og bílbeltanotkun, hraðakstri og akstri undir áhrifum áfengis og fíkniefna (Swedish 

Trade Council, e.d.). 

 Frammistöðumælingar sýna að á árunum 1996-2007 fækkaði banaslysum 

um 50% í Svíþjóð.  

 Hlutfall umferðarmikilla vega, sem eru varðir gegn framanáárekstrum og 

slysum á einum bíl, hefur aukist úr 10% í 90%. 

 Ferðahraði lækkaði um 6 km/klst á vegum landsins (fyrir utan vegi sem 

höfðu verið verið varðir gegn framanáárekstrum og slysum sem verða á 

einum bíl). 

 Aukning á notkun bílbelta um 91%. 

 Fækkun á hlutfalli banaslysa þar sem áfengi kom við sögu úr 28% í 17%. 
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 Aukning á hlutfalli bíla sem uppfylla öryggiskröfur (minnst fjórar stjörnur 

samkvæmt EuroNCAP) úr 17% í 50%.  

(Transport Research Centre og International Transport Forum, 2008) 

Árið 1998 til 2003 voru byggðir yfir 1000 km vega í dreifbýli með aðskildar 

aksturstefnur í Svíþjóð og fækkaði alvarlegum slysum og banaslysum á þeim 

vegköflum. Á sama tíma voru byggð um 500 hringtorg, en á þeim verða færri 

alvarleg slys og banaslys en á umferðarljósum. Farið var í það að laga veghliðar til 

að til að minnka líkur á hörðum árekstrum við  fasta hluti við vegi. Hámarkshraði 

var lækkaður í samræmi við ástand vega. Hámarkshraði var 110 km/klst á 982 km 

vegköflum og var hann lækkaður í 90 km/klst. Hámarkshraði var 90 km/klst á 882 

km vegköflum og var hann lækkaður í 70 km/klst. Þar fyrir utan hafa sveitarfélög 

lækkað hámarkshraða í 30 km/klst á vissum svæðum og eins hafa þau aukið við 

bæði gangstéttir og hjólastíga. Auk þess var aukning á göngustígum á öruggum 

svæðum (Persson, 2004). 

2.6 Tylösand yfirlýsingin 

Á aþjóðlegri ráðstefnu árið 2007 undirrituðu og staðfestu hagsmunaaðilar 

umferðaröyggis í Svíþjóð Tylösand yfirlýsinguna.  

Í framhaldi af yfirlýsingunni hafa Svíar unnið að því markmiði gegnum Swedish 

Standards Institute (SIS) að þróa alþjóðlegan ISO staðal fyrir stjórnunarkerfi 

umferðaröryggis  (Tingvall og Lie, 2009). 

Núllsýn hefur breytt því hvernig fólk hugsar um umferðarslys. Fólk á rétt á að 

stjórnvöld beiti sér fyrir umferðaröryggi. Innleiðing á öruggu vegakerfi á rætur sínar 

að rekja til öryggismála í vinnuvernd (Occupational Health and Safety). 

Yfirlýsingin styður siðfræðilegar vangaveltur um rétt ökumanna til að lifa af í kerfi 

sem álitið er hættulegt. 

Framtíðarmarkmiðið er að enginn deyi eða slasist alvarlega í vegakerfinu. Öryggi í 

vegakerfinu er hámarkað og bæði hönnuðir og ökumenn eru ábyrgir. Þegar slys 

verður eða þegar reglum er ekki fylgt þá eru hönnuðir skyldugir að finna lausnir. 

Tylösand yfirlýsingin: 

1. Allir eiga rétt á að ferðast um vegi og götur án þess að lífi þeirra og heilsu sé 

ógnað. 

2. Allir eiga rétt á öruggum og sjálfbærum samgöngum. Öyggi og sjálfbærni í 

vegakerfinu eiga að styðja hvert annað. 

3. Allir eiga rétt á að nota vegakerfið án þess að óvart stofna lífi og heilsu annarra í 

hættu. 
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4. Allir eiga rétt á upplýsingum um öryggisvandamál og öryggi einstakra hluta, 

eininga, aðgerða eða þjónustu í vegakerfinu. 

5. Allir eiga rétt á að unnið sé kerfisbundið að framförum í öryggismálum. 

Hagsmunaaðilar vegakerfisins hafa skyldu til að vinna að úrbótum þegar í ljós koma 

áhættuþættir sem hægt er að lagfæra eða fjarlægja. 

Markmiðið er vegakerfi án heilsutaps. Þessu er eingöngu hægt að ná með 

innleiðingu á öruggu vegakerfi (Safe System approach) (Tingvall og Lie, 2008) 

2.7 Hugmyndafræði núllsýnar 

Hugmyndafræði núllsýnar er byggð á tveimur forsendum sem eru að manneskjur 

gera mistök og að það er ekki hægt að koma í veg fyrir öll slys. Hugmyndafræðin 

segir að kerfi sem tengir saman manneskjur við mikinn hraða og þungar vélar er 

óstöðugt og harmleikur getur átt sér stað ef ökumaður missir stjórn á ökutæki í 

örstutta stund. Hugmyndafræðin segir jafnframt að vegakerfið eigi að geta tekið 

tillit til þess að fólk getur gert mistök og að gera eigi umbætur til að koma í veg 

fyrir mistök sem leiða til dauða eða alvarlegra slysa. Hins vegar þarf að vera 

ásættanlegt að árekstrar og minni háttar slys geta orðið. Slíta þarf keðjuröð atvika 

sem leiða til dauða eða örorku á þann hátt að það sé framtíðarlausn, svo komið sé í 

veg fyrir heilsutap í framtíðinni. Takmarkandi þáttur þessa kerfis er umburðarlyndi 

mannsins gagnvart þeim kröftum sem verða í vegakerfinu. Partur af vegakerfinu 

sem inniheldur innviði vegakerfisins, ökutæki og aðhald kerfisins, verður þess 

vegna að vera hannað á þann hátt að þeir tengist hver öðrum. Orku í kerfinu verður 

að vera haldið innan ákveðinna marka og tryggja hraðatakmarkanir. 

Á meðan samfélagið í heild græðir á öruggu vegakerfi á efnahagslegan hátt, þá 

tengist núllsýn borgurunum sem einstaklingum og þeirra rétti til að lifa af í flóknu 

kerfi. Þess vegna er það krafa borgaranna á heilsu og að lifa af sem er megin 

krafturinn. Í núllsýn eru þeir sem byggja upp og reka vegakerfi ábyrgir gagnvart 

borgurunum og verða að tryggja öryggi þeirra til langs tíma. Þeir neyðast því til að 

vinna saman því það er ekki nóg að fylgjast bara með þeirra eigin hlutverki til að 

viðhalda öruggu kerfi. Í Svíþjóð hefur innleiðing á öruggu vegakerfi leitt til þess að 

hönnuðir hafa fengið áskorun um að þróa mistakalaust kerfi og hefur það getið af 

sér nýtt frumkvæði og áherslur. Það innifelur í sér (Transport Research Centre og 

International Transport Forum, 2008): 

 Mikla áherslu á neytendavæna árekstravörn í bílum 

 Innleiðingu á vegriðum til árekstravarnar á þjóðvegum 

 Hvatningu til sveitafélaga til að innleiða 30 km/klst svæði 

 Meiri notkun hraðamyndavélatækni 

 Handahófskenndar blástursmælingar 

 Eflingu á öryggi sem samkeppnishæfri breytu í niðurskurði í vegakerfinu 
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Rannsóknir á árekstrum eru stundum kallaðar hjarta umferðaröryggisstjórnunar. Í 

Svíþjóð hefur til að mynda verið komið á nýrri kerfisbundinni samvinnu hönnuða 

með það markmið að koma í veg fyrir að sams konar banaslys endurtaki sig. 

Hagsmunaaðilar sem kalla sig „OLA“ eru fyrirtæki, yfirvöld og samtök sem geta 

stuðlað að öruggara vegakerfi. Saman skoða þessir aðilar staðreyndir sem tengjast  

banaslysum og benda á hagkvæmustu lausnir sem myndu koma í veg fyrir að slíkt 

slys geti gerst aftur. Að lokum skilgreina þau hvert fyrir sig hvað þau geti gert og 

lagt til málsins og er það birt í opinberri skýrslu. Hópur aðila er því hvattur til að 

taka ábyrgð í sameiningu til að bæta öryggi vegakerfisins. Núllsýnin segir ekki að 

það sem gert hafi verið áður sé rangt heldur þurfi öðruvísi aðgerðir. Aðal 

mismuninn sé líklega að finna í hvernig öryggi er kynnt, þó eru einnig nýjungar sem 

koma út eins og afleiðing af núllsýninni, sérstaklega í innviðum og hraðastýringu 

(Transport Research Centre og International Transport Forum, 2008). 

Núllsýn er tæki fyrir alla. Hún er ekki bara fyrir metnaðarfull eða rík lönd heldur er 

hún hentug fyrir hvaða land sem er sem vill skapa sjálfbært vegakerfi. 

Grundvallarreglunum er hægt að beita á hvers konar vegakerfi á hvaða þróunarstigi 

sem er (Transport Research Centre og International Transport Forum, 2008). 

Það er almennt viðurkennt að vegakerfi er eitt það hættulegasta tæknikerfi sem 

maðurinn hefur skapað. Núllsýn kynnir ný langtímamarkmið og er byggð á fjórum 

grundvallarþáttum:  

 Siðfræði 

 Ábyrgð 

 Sýn á öryggismálum 

 Verkáætlun um breytingar 

 

Líf og heilsa manna er æðsta siðfræðimarkmiðið. Samkvæmt núllsýn er mannslífið 

meira virði en hreyfanleiki eða að komast hratt á milli staða. Frekar en að ábyrgð á 

slysum liggi eingöngu hjá notendum vegakerfisins þá er ábyrgðinni deilt á þá sem 

hanna og sjá um vegakerfið og á notendur. Notandi vegakerfisins er ábyrgur fyrir 

grundvallarreglum eins og að fylgja hraðatakmörkunum og aka ekki undir áhrifum 

áfengis. Veghönnuðir, umsjónarmenn vegakerfisins og lögreglan eru ábyrgir fyrir 

því að vegakerfið virki. Í þeim tilvikum sem notendur vegar gera ítrekað sömu 

mistök eða fara ítrekað ekki eftir reglu, þá er ábyrgðinni snúið aftur til hönnuðar til 

að tryggja að mistök notendans séu ekki á þann hátt að af þeim geti hlotið alvarlegt 

slys eða banaslys (Transport Research Centre og International Transport Forum, 

2008). 

2.8 Siðfræðilegur grundvöllur núllsýnar  

Núllsýnin er rökstudd út frá siðfræðilegum sjónarmiðum. Siðfræðilegi 

grundvöllurinn er það lokamarkmið að enginn deyji eða slasist alvarlega í 

umferðinni og það geti aldrei verið siðfræðilega rétt að fólk deyji eða slasist 
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alvarlega þegar það ferðast í vegakerfinu. Þessa siðfræðilegu ábyrgð má taka saman 

í eftirfarandi þætti: 

 Hönnuðir vegakerfis eru alltaf ábyrgir fyrir hönnun, framkvæmdum og 

notkun vegakerfisins og gæðum umferðaröryggis. 

 Vegfarendur eru ábyrgir fyrir því að framfylgja reglum.  

 Ef vegfarendur fara ekki eftir umferðarreglum vegna skorts á þekkingu, 

móttækileika eða hæfni, eða ef slys á sér stað, þá eru hönnuðir vegakerfisins 

krafðir um nauðsynleg næstu skref til að sporna gegn því að fólk látist eða 

slasist alvarlega í vegakerfinu. 

Hönnuðir vegakerfisins verða að fylgja siðfræðireglum. Tvær þeirra mikilvægustu 

eru: 

 Lífi og heilsu fólks má ekki skipta út fyrir aðra hagsmuni samfélagsins 

 Hvenær sem einhver deyr eða slasast alvarlega í vegakerfinu skal skoða 

næstu skref til að forða að sambærilegt slys hendi aftur 

(Tingvall og Haworth, 1999) 

Fleiri siðfræðisjónarmið má telja upp: 

 Mannslífið og heilsa fólks er æðsta siðfræðissjónarmiðið 

 Öryggi í vegakerfinu er æðra en hraði og hreyfanleiki  

 Öryggi er lykillinn að hreyfanleika í fjárfestingum  

 Tylösand skilgreiningin undirrituð 

 Öll banaslys eru vel rannsökuð 

 Nýjar hraðatakmarkanir sem grundvallast af öryggissjónarmiði 

(Tingvall og Lie, 2008)  
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3 Öruggt vegakerfi 

3.1 Bakgrunnur öruggs vegakerfis 

Bakgrunnur öruggs kerfis (Safe System approach) er rakinn til öryggismála í 

vinnuvernd (Occupational Health and Safety) (Tingvall og Lie, 2008). 

Í vinnuvernd er leitast við að aðlaga vinnuaðstæður að manneskjunni. Manneskjan 

er skeikul og gerir mistök og því er mikilvægt að aðstæður séu eins og best verður á 

kosið.  

Í vinnuvernd er gerð áhættugreining á aðdraganda slyss, því sem gerist rétt eftir slys 

og því sem orsakar alvarleika þess. Viðkvæmni kerfis fyrir ytri þáttum sem geta 

valdið slysum er metinn sem og röð ytri þátta. Reynt er að milda afleiðingarnar og 

leitast við að koma í veg fyrir slys og að kerfið verði hæft til að standast þær 

öryggiskröfur sem settar eru. 

Tæknin við að stýra öruggu kerfi er byggð á þremur hugmyndum:  

1. Slys verða vegna nokkurra víxlverkandi þátta. 

2. Hver ástæða og hver víxlverkun er metin og skilgreind. 

3. Þróaðar eru lausnir til að stýra hverjum þætti 

Þrjár helstu aðferðir til að takast á við og stýra hættum á vinnustað eru: Öruggur 

staður, öruggur einstaklingur og öruggt kerfi (Makin og Winder, 2008). Í 

sameiningu myndar þetta stjórnkerfi vinnuverndar (OHSMS). 

Öruggur

 einstaklingur

Öruggur staður Öruggt kerfi

OHSMS

 

Mynd 3-1 Stýring á öruggu vinnuumhverfi 

Grundvallaratriði í áhrifaríkri stefnu sem fyrirbyggir umferðarslys er að taka upp 

öruggt kerfi sem skilgreinir vandamálið, setur fram áætlun, setur markmið og stýrir 

frammistöðunni. Árangurinn verður að vera byggður á frammistöðumælingum. 

Kerfið verður að leitast við að bæta yfirsjón eða veikleika í hönnun sem leiðir til 

alvarlegra slysa og banaslysa (Peden o.fl., 2004). 
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3.2 Öruggt vegakerfi 

Talið er að það þurfi grundvallarbreytingu í stefnumörkun og stjórnun 

umferðaröryggismála til að ná frekari framförum í málaflokknum í framtíðinni. 

Það er mælt með aðferðarfræði öruggra kerfa (Safe System approach), sem kallast í 

þessari ritgerð „innleiðing á öruggu vegakerfi”,  þegar stefna um núllsýn er tekin 

upp. Jafnvel er gengið svo langt að segja að þess sé krafist að farið sé eftir 

aðferðarfræðinni. Þessi nálgun breytir því hvernig umferðaröryggi landsins er stýrt. 

Samhæfðar aðgerðir eiga að stýra því að alvarleg slys og banaslys verði innan 

ákveðinna marka. Hönnuðir vegakerfisins, ökumenn og gangandi vegfarendur 

gangast inn á sameiginlega ábyrgð og skyldur. 

Innleiðing á öruggu vegakerfi felur í sér að stefnt er á meiri metnað og meira 

einstaklings og samfélagsframtak til öryggismála í vegakerfinu. Það sem felst í því 

að innleiða öruggt kerfi er að borgarar krefjist og vænti framfara í öryggismálum. 

Þetta mætti orða sem svo að „styrkja öryggismenninguna“ Sterka öryggismenningu 

er hægt að skilgreina sem  það þegar fjöldi alvarlegra slysa og banaslysa er stöðugt 

að minnka. Veik öryggismenning er þá það ástand þegar alvarleg slys og banaslys 

eru að aukast með tíma og þegar það er ekki opinberlega samþykkt að betrumbæta 

þá stöðu og almenningur lítur svo á að umferðarslys séu óhjákvæmileg.  

Það er mikilvægt að viðurkenna og kynna þá nýju hugsun í umferðarmálum, að 

hvers konar alvarleg slys í vegakerfinu eru óásættanleg og að vegakerfið á að vera 

hannað til að mæta mannlegum mistökum. Þessar skoðanir og aðferðir hafa lengi 

verið í öðrum samgöngum og innviðum, svo sem í flugsamgöngum eða við 

dreifingu raforku. Í þessum kerfum hafa verið þróuð örugg kerfi þannig að 

stjórnendur eða stýringar þeirra bregðast við hruni, truflunum eða öðrum atvikum.  

Að ná metnaðarfullum markmiðum felur í sér að skilgreina þarf millistigsmarkmið 

og lokamarkmið. Gera þarf mælingar til að fylgjast með þróuninni og athuga hvort 

verið sé að ná markmiðum. Áskorun við innleiðingu á öruggu vegakerfi er að 

innleiða þarf breytingar og breyta þarf viðhorfi til að vegakerfið verði öruggt kerfi 

sambærilegt öðrum öruggum kerfum (Transport Research Centre og International 

Transport Forum, 2008).  

3.3 Sameiginleg markmið núllsýnar Svía og sjálfbærs öryggis Hollendinga 

Nokkur lönd hafa innleitt öruggt. Svíþjóð hefur markað sér stefnu sem þeir kalla 

núllsýn. Holland hefur þróað svipaða áætlun sem þeir kalla sjálfbært öryggi 

(Sustanable Safety). Í Ástralíu hafa nokkur fylki þróað svipaða áætlun. Áætlanir 

þessara landa eru ekki eins í smáatriðum en það sem þær eiga sameiginlegt er að: 

 Þær setja fram markmið um áframhaldandi þróun á vegakerfi landsins með 

það að markmiði að koma í veg fyrir alvarleg slys og banaslys. Þessu er náð 

með betri stjórnun hraða í vegakerfinu til að vegfarendur séu ekki settir í þá 

hættu að banaslys eða alvarlegt slys hljótist af árekstri. 
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 Þær innleiða verkáætlanir um betri stjórnun í umferðaröryggismálum til að 

takmarka þá krafta sem verða við árekstra. Megin áherslan er að bæta 

vegakerfið í samræmi við leyfðan hámarkshraða. 

 

 Þær byggja á efnahagslegum greiningum til að skilja stærð vandamálsins og 

þeirri beinu fjárfestingu sem felst í áætluninni. Greiningar eru gerðar á því 

hvaða svæði/vegir munu skila mestum ávinningi í að laga. 

 

 Þær leitast við að efla stjórnunar- og samskiptaform allra hagsmunastofnana 

og samtaka sem eiga aðkomu að því að vegakerfið virki á öruggan hátt. 

 

 Þær hafa samstillta ákvarðanatöku varðandi öryggisstjórnun. Ákvarðanatöku 

sem uppfyllir samfélagsleg markmið sem og umhverfis- og heilsumarkmið. 

Upplýsta ákvarðanatöku sem virkjar eftirspurn og býr til ávinning af því að 

framleiða öruggt vegakerfi. 

 

 Þær hvetja þjóðfélagið til að tileinka sér sameiginlega ábyrgð er varðar 

umferðaröryggi í vegakerfinu. Borgarar landsins, opinberir aðilar, 

einkaaðilar og frjáls félagasamtök tileinka sér sameiginlega sýn varðandi 

metnaðarfull umferðaröryggismarkmið og hvernig þeim verði náð. 

 

(Transport Research Centre og International Transport Forum, 2008) 

 

Núllsýn Svía byggir meðal annars á mikilvægi siðfræði til að koma í veg fyrir 

alvarleg slys og banaslys í samgöngukerfinu. Stefna Hollendinga, sjálfbært öryggi, 

tekur hins vegar á útrýmingu fyrirsjáanlegra slysa á byrjunarpunkti og beinir 

sjónum meira að kostnaðarhliðinni við ákvörðun á inngripum. Samkvæmt stefnu 

Hollendinga næst mestur árangur með því að byggja og viðhalda vegakerfinu og 

tryggja að notendum framtíðarinnar og komandi kynslóðum sé hlíft við tjóni. 

 

Eitt aðalatriði í innleiðingu á öruggu vegakerfi er að breyting þarf að vera á 

hugsunarhætti fólks. Sagan segir að þegar verið er að innleiða nýjar öryggisreglur til 

dæmis á vinnustöðum, eða þegar ný lög eru sett (til dæmis um bílbeltanotkun) að þá 

verður fólk fyrst um sinn ósátt og telur reglurnar vitlausar, óþarfar og finnst þær 

jafnvel tefja. En svo verður breyting á hugsunarhætti og fólk meðtekur og venst 

nýjum hugsunarhætti. 

Stefna Hollendinga, sjálfbært öryggi (Sustanable Safety), segir notendur 

vegakerfisins veikasta hlekkinn því að þeir séu ófyrirsjánalegir og ekki sé hægt að 

treysta á að þeir hagi sér á öruggan hátt þrátt fyrir fræðslu og upplýsingagjöf. Bæði 

stefna Hollendinga og Svía færa rök fyrir því að svo lengi sem óásættanleg hegðun 

geti gerst, þá beri einstaklingar og samtök þá ábyrgð að kappkosta við að vernda 

alla notendur vegakerfisins gagnvart henni. 
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Annað aðalatriði í innleiðingu á öruggu vegakerfi er að viðurkenna það að einungis 

kynning á fleiri og fleiri mælingum er ófullnægjandi. Mælingar eru þó samt sem 

áður nauðsynlegar til að meta þróun og árangur innleiðingarinnar. Talið er að öflugt 

þjóðarátak stofnana er sinna umferðaröryggi og hagsmunahópa í að taka 

sameiginlega ábyrgð sé mjög mikilvægt í því að auka metnað samfélagsins í 

frammistöðu í umferðaröryggismálum. Virkja þarf samfélagið til að ná 

metnaðarfullum öryggismarkmiðum (Transport Research Centre og International 

Transport Forum, 2008).  

3.4 Grundvallarþættir öruggs vegakerfis  

3.4.1 Örugg ökutæki, öruggir vegir og öruggir vegfarendur 

Innan ramma núllsýnar hefur verið stillt upp mynd sem sýnir grunnáætlun um 

hvernig öryggi í umferðinni verði náð. 

Öruggt vegakerfi krefst þess að vegfarendur séu ábyrgðarfullir en einnig er horfst í 

augu við það að mannleg mistök eru óumflýjanleg. Þess vegna er markmiðið að 

skapa vegakerfi sem getur tekið við mistökunum og lágmarkað afleiðingarnar. Mælt 

er með fyrirbyggjandi aðgerðum á þeim forsendum að notendur vegakerfisins munu 

ávallt gera mistök og árekstrar munu eiga sér stað. Mælt er með að samræmi sé á 

milli ákvarðana yfirvalda og áætlanagerðar, og að þær séu í samræmi við markmið 

um hagvöxt, mannréttinda- og umhverfissjónarmið. 

Öruggt vegakerfi krefst þess að meiri tengsl séu á milli vegfarenda, vega og 

umhverfis, ökutækja og ferðahraða. 

Þrátt fyrir að vegakerfið sé hannað þannig að það geti tekið við mistökum þá er 

úrslitaatriði að ná árangri í hraðastjórnun ökutækja. 

Samkvæmt OECD er innleiðing á öruggu vegakerfi eina leiðin til að ná markmiðum 

núllsýnar (Transport Research Centre og International Transport Forum, 2008). 
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Mynd 3-2 Öruggt vegakerfi 

(Tingvall og Lie, 2008).  

Mynd 3-2 sýnir hvernig þættirnir, örugg ökutæki, öruggir vegir og öruggir 

vegfarendur hafa áhrif á hvern annan með því markmiði að ná árangri í 

umferðaröryggi. Byrjunarpunkturinn er sú takmörkun að maðurinn er viðkvæmur 

fyrir utanaðkomandi kröftum (örvarnar ganga í eina átt). Hraðinn í vegakerfinu 

ákvarðast svo í framhaldinu af því hve örugg ökutækin, vegirnir og vegfarendurnir 

eru. Ef krafist er meiri hraða í vegakerfinu þá þarf að auka við öryggisbúnað 

ökutækja, öryggi á vegum og öryggi vegfarenda (örvarnar ganga í báðar áttir á 

myndinni). Ef annmarkar eru á vegahönnun er nauðsynlegt að lækka hraða. Samspil 

milli þáttanna, örugg ökutæki, öruggir vegir og öruggir vegfarendur  og tengsl 

þeirra við hraða er mikilvægt. Því er mikilvægt að skilgreina þá og þekkja 

takmarkanir ökutækja, vega og ábyrgð þessara þátta (Larsson o.fl., 2010). 

Þrír grundvallarþættir: 

1. Öruggir vegir og vegaumhverfi - Vegakerfi á að vera hannað og haldið við á 

þann hátt að fólk lifi af og slasist ekki alvarlega. 

2. Örugg ökutæki – Hönnun ökutækja og öryggisbúnaðar á að vera sem bestur 

t.d. rafrænn stöðugleikabúnaður, loftpúðar og annað sem ákveðið er af 

stjórnendum umferðaröryggis í landinu. 

3. Öruggir vegfarendur – Vegfarendur eru hvattir til að vera varkárir og fylgja 

umferðarreglum. 
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3.4.2 Sameiginleg ábyrgð 

Sameiginleg ábyrgð er skilgreind á eftirfarandi hátt (Larsson o.fl., 2010): 

1. Hönnuðir vegakerfisins eru alltaf ábyrgir fyrir hönnun þess, viðhaldi og 

notkun og eru þar með ábyrgir fyrir því að viðhalda settu öryggi. 

2. Vegfarendur eru ábyrgir fyrir því að fylgja umferðarreglum. 

3. Ef vegfarendur fara ekki eftir umferðarreglum vegna skorts á þekkingu, 

samþykki eða hæfni, eða ef slys á sér stað, þá eru hönnuðir vegakerfisins 

krafðir um frekari skref til að sporna gegn því að fólk slasist alvarlega eða 

látist í vegakerfinu. 

3.4.3 Öruggur hraði 

Öruggt vegakerfi krefst þess að meiri tengsl séu á milli vegfarenda, vega og 

umhverfis, ökutækja og ferðahraða. 

Þrátt fyrir vegakerfið sé hannað þannig að það geti tekið við mistökum þá er 

úrslitaatriði að ná árangri í hraðastjórnun ökutækja.  

Öruggur hraði – Hraðatakmarkanir eiga að endurspegla þá áhættu sem vegfarendur 

vegakerfisins eru í hverju sinni. 

 

Mynd 3-3 Leiðbeinandi hraðatakmarkanir 

(Tingvall og Lie, 2008)  

Grunnhugmynd öruggs vegakerfis (Safe System approach) er að tryggja það að sú 

orka sem verður við árekstur sé haldið innan þeirra marka að hún sé líkleg til að 

valda alvarlegu slysi eða banaslysi. Á myndinni hér að ofan sést að þegar gangandi 

eða hjólandi vegfarandi verður fyrir ökutæki þá minnkar hættan á alvarlegu slysi 

eða banaslysi ef ekið er undir 30 km/klst. Fyrir hliðarárekstur þá minnkar hættan á 

slysi ef ekið er undir 50 km/klst og fyrir framanáárekstur þá minnkar hættan á slysi 

ef ekið er undir 70 km/klst (Transport Research Centre og International Transport 

Forum, 2008). 
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Leiðbeinandi hraðatakmarkanir eru því: 

 30 km/klst þar sem eru gangandi vegfarendur 

 50 km/klst þar sem eru gatnamót 

 70 km/klst þar sem hætta er á framanáárekstrum 

 Meiri hraði krefst aðskilnaðar á aksturstefnum og öruggs svæðis eða 

vegriða. 

(Transport Research Centre og International Transport Forum, 2008) 

3.5 Aðrir hagsmunir sem fara saman með núllsýn 

Samhliða því að taka upp stefnu núllsýnar og innleiða öruggt vegakerfi eru önnur 

sjónarmið sem eru til hagsbóta fyrir samfélagið. Lífsgæði aukast með bættu 

vegakerfi. Það verða færri banaslys og alvarleg slys og leiðir það af sér færri 

innlagnir á spítala sem mun spara samfélaginu fjármagn. Ef fólk notar  

almenningssamgöngur meira þá verða færri bílar í umferðinni og er það til góða 

fyrir umhverfisáhrif.  

3.6 Stjórnunarkerfi umferðaröryggis og sterkar stoðir stofnana  

Stofnanir og opinberir aðilar sem sinna umferðaröryggi þurfa að hafa styrkar stoðir. 

Geta þeirra til að innleiða breytingar og fylgja þeim eftir er undirstaða þess að 

árangur náist í málaflokknum. 

Eftirfarandi sjö lykilatriði eru talin ráða úrslitum um hæfileika lands til að ná 

árangri í umferðaröryggi (Transport Research Centre og International Transport 

Forum, 2008). 

1. Að einblínt sé á niðurstöður með því að tengja saman inngrip og 

mælanlegan árangur. Stjórnvöld verða að fela einum aðila yfirumsjón 

umferðaröryggismála sem vinnur með öðrum stofnunum til að: 

 Þróa stjórnun sem skilur umferðaröryggismálefni landsins. 

 Setja fram ítarlega áætlun sem inniheldur undirmarkmið og 

lokamarkmið. 

 Setja fram aðgerðir og inngrip til að ná markmiðum er varða 

umferðaröryggi. 

 Meta frammistöðuna. 

2. Að lykilstofnanir séu samræmdar til að þróa og skila stefnu og 

framkvæmdaáætlun í umferðaröryggi 

3. Að sett sé áhrifarík löggjöf til að ná settum markmiðum. 

4. Að veita fullnægjandi fjármagni og að úthlutun þess til inngripa, aðgerða og 

stjórnunar sé hnitmiðað. 

5. Að kynning sé á umferðaröryggismálum innan stjórnvalda og sveitarfélaga. 

6. Að koma á öflugu og kerfisbundnu mati til að mæla framvindu. 
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7. Að rannsóknir á sviði umferðaröryggismála séu skilvirkar sem og þróun og 

miðlun þekkingar.  

Mikilvægt úrslitaatriði er að land skuldbindi sig til að ná markmiðum og vinni 

ötullega að þeirri vinnu. 
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Mynd 3-4 Hlutverk stofnana 

(Transport Research Centre og International Transport Forum, 2008) 

Ekki er hægt að setja fram ákvörðun um umferðaröryggi sem forgangsmál, taka upp 

núllsýn og innleiða öruggt vegakerfi nema með fjármagni og pólitískum stuðningi.  

Ef kynnt er og sýnt fram á árangur aðgerða sem hægt er að ná í nánustu framtíð og 

innan kjörtímabils er auðveldara að ná til stjórnmálamanna og selja þeim 

umferðaröryggi. Stjórnmálamenn þurfa að standa frammi fyrir óvinsælum 

umferðaröryggisaðgerðum og því er nauðsynlegt að kynna vel reynslutölur og 

árangur erlendis frá svo þeir geti staðið með ákvörðuninni (Transport Research 

Centre og International Transport Forum, 2008). Sem dæmi um óvinsæla 

umferðaröryggisaðgerð er til dæmis lækkun á umferðarhraða til samræmis við 

ástand og gerð vega. 

Á mynd 3-4 er sýndur pýramídi sem sýnir að grunnstoðir stofnana þurfa að vera 

góðar til að það sé á einhverju að byggja. Stofnanir þurfa að hafa virka stjórnun og 

úrræði til að takast á við rannsóknir- og þróunarvinnu, stjórnun og frammistöðumat, 

metnað of vilja til að bæta sig, fjármagn til framkvæmda, lagasetningar og 

samhæfðan árangur stofnana. Stofnanir þurfa að hafa grundvöll til inngripa. Þær 

þurfa að sjá um bata og endurhæfingu þeirra sem lenda í alvarrlegum slysum og sjá 

um áætlanir , hönnun og stjórnun vegakerfisins. Stofnanir þurfa einnig að vinna að 

því að ökutæki, vegir og vegfarendur séu öruggir. 



Núllsýn, innleiðing á öruggu vegakerfi á Íslandi 

 

18 

 

Niðurstaðan verður að vera mælanleg og eftirfylgni þarf að fylgja 

markmiðasetningu sem á endanum skilar þeim lokaárangri að draga úr 

samfélagslegum kostnaði vegna umferðarslysa. 
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4 Aðgerðir til aukins umferðaröryggis  

 

4.1 Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) er hluti af Sameinuðu þjóðunum og heldur 

utan um samræmingu á aðgerðum á sviði alþjóðlegra heilbrigðismála. Árið 2004 

var árlegur heilbrigðisdagur Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar tileinkaður 

umferðaröryggismálum. 

Stofnunin hefur miðlað þekkingu á umferðaröryggi og hvatt til aukinnar samvinnu, 

nýsköpunar og skuldbindingar til að koma í veg fyrir umferðarslys í heiminum. Álit 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar er að árekstrar séu fyrirsjáanlegir og því sé 

hægt að koma í veg fyrir þá með samræmingu og samvinnu á heildrænni og 

samþættri stefnu og jafnframt að það sé nauðsynlegt til að berjast við þennan vanda.  

Það eru mörg inngrip sem geta bjargað mannslífum en á meðan pólitískan vilja 

vantar er litlu hægt að áorka. Stofnunin hvetur til aðgerða og segir að notendur 

vegakerfisins eigi skilið betra og öruggara umhverfi. Stofnunin mælir með 

eftirfarandi leiðbeinandi aðgerðum (Peden o.fl., 2004): 

Að skilgreind sé leiðandi stofnun fyrir umferðaröryggi landsins sem hefur vald og 

ábyrgð til að framkvæma ákvarðanir og umboð til að samræma aðgerðir á sviði 

stjórnvalda. Bæði hvað varðar heilsu, flutning, fræðslu og löggjöf. Þessi stofnun 

ætti að hafa fullnægjandi fjármagn til umferðaröryggis og vera sjálfstæð varðandi 

framkvæmdir. Hvert land er með stofnun sem hentar stjórnsýslunni og getur það 

verið mimunandi eftir löndum. Stofnunin hvetur til þess að vandamálin séu metin 

og að mótuð sé opinber stefna í umferðaröyggismálum. Einnig að gerð sé 

umferðaröryggis- og verkefnaáætlun og að fjármagni og mannafla sé úthlutað til að 

takast á við þann vanda að fækka alvarlegum slysum  og banaslysum. Jafnframt að 

innleiddar séu aðgerðir með því markmiði að koma í veg fyrir umferðarslys og 

lágmarka áverka. 

4.2 Áratugur aðgerða til fækkunar umferðarslysum  

Sameinuðu þjóðirnar hafa hleypt af stokkunum alheimsátaki í 

umferðaröryggismálum sem kallast áratugur aðgerða (Decade of action). 

Markmiðið er að aðildaríki fækki alvarlegum slysum og banaslysum í umferðinni á 

árunum 2011 til 2020 og eru aðildarlönd hvött til að setja fram áætlun um aðgerðir. 

Áhersla er lögð á að umferðaröryggi sé sett í forgang í samgöngumálum. 

Eftirfarandi eru verkefnisstólpar áratugarins (Forjuoh, 2010): 

 Umferðaröryggi vegakerfa 

 Öruggari vegir og hreyfanleiki 

 Öruggari ökutæki 

 Öruggari vegfarendur 

 Viðbrögð þegar umferðarslys hefur orðið 
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Alheimsátakið samræmist að einhverju leyti hugmyndafræði núllsýnar og 

innleiðingu á öruggu vegakerfi.  

Gerð hefur verið aðgerðaráætlun fyrir Ísland vegna átaksins þar sem lagt er til að 

áherslur og forgangsröðun framkvæmda verði metin út frá þeim verkefnisstólpum 

sem Sameinuðu þjóðirnar leggja til í átt að auknu umferðaröryggi. Meðal annars er 

lagt til að hugmyndafræði núllsýnar um siðfræði, ábyrgð, öryggi og sveigjanleika 

við ákvarðanatöku verði höfð að leiðarljósi við ákvarðanir í samgöngu- og 

umferðaröryggismálum. Einnig er fjallað um að vegakerfi taki betur á mannlegum 

mistökum í umferðinni og að áherslum skuli beint að hönnuðum og yfirvöldum 

(Innanríkisráðuneytið, 2012).  

4.3 Svíþjóð 

Svíar tóku upp núllsýn og samþykktu það á þingi árið 1997. Sú ákvörðun fól í sér 

að núllsýnin myndar grunnstefnu umferðaröryggis í Svíþjóð. Kafli tvö lýsir núllsýn 

Svía. 

4.4 Holland 

Í Hollandi var árið 1992 sett fram stefna sem kölluð er sjálfbært öryggi (Sustainable 

Safety vision). Árið 2005 var stefnan endubætt og kölluð „Advancing Sustainable 

Safety; National Road Safety Outlook for 2005-2020“.  

 

Í stefnunni eru fimm grunnþættir (síðustu tveir eru nýjir frá árinu 2005) til að halda 

uppi umferðaröryggi en þeir eru:  

 

1. Virkni vega. Vegir eiga að vera einsleitir, sem annað hvort 

gegnumakstursvegur, dreifingarvegur, aðkomuvegur. 

 

2. Einsleitni fjöldans í hraða og stefnu. Í umferðinni er æskilegt að halda 

jöfnum hraða og stefnu. 

 

3. Fyrirsjáanleiki í vegferli og hegðun notenda vegakerfisins með þekktri 

veghönnun. Vegaumhverfi og hegðun notenda vegakerfisins á að styðja 

væntingar notendanna með samræmi og samfelldri vegahönnun. 

 

4. Fyrirgefanleiki í vegahönnun og að notendur vega aki samkvæmt aðstæðum. 

Takmarka á slys með vegakerfi sem fyrirbyggir slys og er samkvæmt 

væntingum notenda vegakerfisins. 

 

5. Meðvitað ástand notenda vegakerfisins. Að notendur vegakerfisins hafi 

hæfileika til að meta eigin færni. 
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Mælt er með hraðatakmörkunum eftir aðstæðum á þennan hátt: 

 

 30 km/klst hámarkshraði á vegi þar sem eru ökutæki og óvarðir gangandi 

vegfarendur.                                                              

 50 km/klst hámarkshraði á vegi með gatnamótum þar sem möguleiki er á að 

bílar geti rekst saman. 

 70 km/klst hámarkshraði á vegi þar sem hætta er á að bílar rekist framan á 

hvern annan.                                                           

 100 km/klst hámarkshraði á vegi þar sem engin hætta er á framanáárekstrum 

og hliðarárekstrum.   

Markmið stefnunnar er að koma í veg fyrir árekstra þar sem það er mögulegt og að 

koma í veg fyrir alvarleg slys og banaslys ef slys á sér stað. Stefnan er gagnvirk og 

veikir hlekkir vegakerfisins eru skilgreindir. Frá árinu 1998 til 2007 hefur 

banaslysum fækkað um 30%. 

Nálgunin viðurkennir að fólk er berskjaldað en einnig að fólk  getur gert mistök og 

fer ekki alltaf eftir reglum. Því eiga vegir og ökutæki að koma til móts við þessa 

mannlegu bresti (Wegman og Aarts, 2006). 

Vegakerfi Hollands er með þeim öruggustu í heiminum. Árið 2008 eru banaslys í 

Hollandi 4,8 banaslys á hverja 100.000 íbúa og var landið í 3. sæti í Evrópulanda 

yfir fæst banaslys, á eftir San Marino með 3,2 og Möltu með 3,4 (WHO Regional 

Office for Europe, 2009) 

4.5 V-Ástralía 

Umferðaröryggisáætlun V-Ástralíu 2008-2020 ber heitið: Í áttina að núlli, stefnum 

þangað saman (Towards Zero, getting there together).  Settir hafa verið upp fjórir 

hornsteinar að fyrirmynd núllsýnar (Vision Zero). Sett er fram langtímaáætlun sem 

felur í sér styttri mælanlegri markmið. Lokatakmarkið er að 11.000 færri deyi eða 

slasist alvarlega á tímabilinu sem er 40% meðaltalsfækkun á látnum eða slösuðum 

miðað við árin 2005-2007.  

4.5.1 Markmið hornsteina að fyrirmynd núllsýnar í V-Ástralíu 

Eftirfarandi eru markmið þeirra fjögurra hornsteina sem settar hafa verið upp að 

fyrirmynd núllsýnar í V-Ástralíu:  

1. Öryggi á vegum. 

Markmið er sett um auknar framfarir í hegðun notenda vegakerfisins um 20%. Til 

að ná fram markmiðum er einblínt á breytingu í hegðun vegfarenda og löggæsla er 

aukin. Sjónum er beint að því að taka á óhæfum ökumönnum sem aka undir áhrifum 

áfengis, fíkniefna, eru þreyttir eða verða fyrir truflunum. Áhersla er á bílbeltanotkun 

og einnig eru ökuréttindi veitt í skrefum. Markmiðum er náð með því að hafa áhrif á 

hegðun notenda vegakerfisins með því að: 
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 Leiðbeina, mennta og hvetja notendur vegakerfisins til að fylgja 

umferðarreglum.   

 Efla fræðslu um sameiginlega ábyrgð. 

 Hvetja notendur vegakerfisins til að aka óskaddaðir og  í viðbragðsstöðu, og 

samkvæmt aðstæðum. 

 Auka fræðslu þeirra sem eru að stíga sín fyrstu skref sem ökumenn í 

vegakerfinu. 

 Grípa til aðgerða gegn þeim sem brjóta reglurnar. 

 

2. Öruggir vegir og vegaumhverfi.  

Markmiðið er að auka við framfarir í innviðum vegakerfisins um 25%. Fjármagni er 

veitt í innviðina til að ná fram markmiðum. Markmiðum er náð með því að bæta 

innviði vegakerfisins með því að: 

 Hanna og viðhalda vegum og veghliðum til að minnka áhættuna af því að 

árekstur eigi sér stað og minnka áhættuna á banaslysum og alvarlegum 

meiðslum ef árekstur myndi eiga sér stað. 

 Sjá til þess að vegakerfið styðji öryggi. 

 

3. Öruggur hraði.  

Markmið er að tryggja að hraðatakmarkanir og ferðahraði séu við hæfi innviða 

vegakerfisins. Aukið er við hraðaeftirlit og lögð er áhersla á hraðatakmörk í V-

Ástralíu. Miðað er við auknar áherslur um 29%. Markmiðum er náð með því að 

tryggja að ferðahraði endurspegli öryggi á innviðum vegar með því að: 

 Hefjast handa við hraðastýringu og fræðslu. 

 Koma þeirri venju á að hraðatakmörk séu í samræmi við eiginleika vega og 

veghliða og að notendur vegakerfisins þekki sín takmörk. 

 

4. Örugg ökutæki. 

Markmiðið er að auka öryggi ökutækja í vegakerfinu um 26%. Styðja við notkun 

öruggari ökutækja og lykil öryggisatriða og sérstaklega í bílaflota stjórnvalda og 

fyrirtækja. Markmiðum er náð með því að auka öryggi ökutækja í vegakerfinu með 

því að: 

 Efla öryggisbúnað sem minnkar líkur á árekstri og minnkar áhrif 

árekstursins á farþega í ökutækjum sem og áhrif á gangandi vegfarendur og 

hjólandi. 

 Hvetja neytendur og fyrirtæki til að fjárfesta í öruggum ökutækjum. 

 Innleiða með lögum notkun á öruggum ökutækjum í eigu stjórnvalda og 

mæla með að frekari öryggiseiginleikar séu íhugaðir. 
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Áhersla er lögð á að markmiðin og hornsteinarnir vinni saman og styðji hvort annað 

til að halda niðri þeirri orku sem verður við árekstur að því markmiði sem 

ásættanlegt er. 

Stefna V-Ástralíu felur í sér nálgun um öruggt vegakerfi. Það viðurkennir veikleika 

fólks gagnvart vegakerfinu. Annars vegar er það að við gerum öll mistök og sum 

okkar taka áhættu og hins vegar að það eru áþreifanleg takmörk fyrir þeirri orku 

sem líkami okkar þolir ef við slösumst (Australian Government, 2009). 

4.5.2 Leiðbeinandi meginatriði öruggs vegakerfis í V-Ástralíu 

Leiðbeinandi meginatriði öruggs vegakerfis í V-Ástralíu er að fólk geri sér grein 

fyrir að maðurinn er að miklu leyti berskjaldaður gagnvart þeim kröftum sem eiga 

sér stað og þörf er á að hanna vegakerfi sem er öruggt fyrir manninn. 

Þegar maðurinn bregst, þá ætti kerfið að vinna að því að leiðrétta mistökin. Til 

dæmis hjálpar notkun vegriða á aðalvegi til við að koma í veg fyrir banaslys og 

alvarleg slys og kemur í veg fyrir útafakstur. 

Að búa til öruggt vegakerfi byggist mikið á skilningi og innleiðingu á 5 eftirfarandi 

meginatriðum: 

1. Takmörkun á mannlegri frammistöðu. 

Við gerum öll mistök og verðum því að þekkja okkar takmörk. Hefðbundin nálgun í 

umferðaröryggi einblínir á að koma í veg fyrir áhættusama hegðun. Forvarnarátök  

eins og að hvetja fólk til að aka ekki undir áhrifum áfengis, aka ekki of hratt og að 

nota bílbelti eru enn mikilvæg en þau geta ekki endurspeglað öll vandamál í 

vegakerfinu.  Við gerum einnig mistök til dæmis með því að aka ekki með fulla 

athygli, hafa ekki nægilegt bil við framúrakstur og við förum yfir á aðra akrein við 

akstur. Mikilvægt er að breyta viðhorfi og þekkingu og viðurkenna að maðurinn 

gerir mistök og að það sé honum eðlislægt. 

2. Takmörkun á því hvað maðurinn getur umborið sterka krafta. 

Það eru eðlisfræðileg takmörk á því hvað líkami okkar þolir þegar við slösumst. 

Öruggt vegakerfi leitast við að skapa vegakerfi þar sem kraftarnir í fyrirsjáanlegum 

árekstrum er haldið innan þessara eðlisfræðilegu marka. Það þýðir að hæfileiki 

ökutækis til að vernda ökumann, farþega og aðra vegnotendur í algengum gerðum 

árekstra og venjubundnum árekstrarhraða verður að vera þekktur og gert ráð fyrir af 

hönnuðum vegakerfisins og stjórnendum. Til viðbótar við ökumann og farþega 

ökutækis þá er lífsnauðsynlegt að við skiljum og komum til móts við þau 

eðlisfræðilegu þolmörk sem óvarðir vegnotendur eins og gangandi, hjólandi og 

vélhjólamenn hafa. 
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3. Sameiginleg ábyrgð. 

Áður hvíldi meirihluti ábyrgðar umferðaröryggis á einstökum notenda 

vegakerfisins. Innan öruggs vegakerfis tökum við öll einstaklingsábyrgð og 

sameiginlega ábyrgð á umferðaröryggi. Notendur vegakerfisins eru enn ábyrgir fyrir 

því að fylgja öllum umferðarreglum eins og reglum um hámarkshraða, notkun 

öryggisbúnaðar, að ökutæki sé óskemmt og að keypt sé ökutæki með góðum 

öryggiseiginleikum. Hönnuðir kerfisins eru ábyrgir fyrir áætlanagerð, hönnun og 

því að hafa áhrif á aðgerðir. 

4. Vegakerfi sem er fyrirgefanlegt. 

Við verðum að hanna vegakerfi sem er þannig úr garði gert að þegar árekstrar verða 

þá sé komið í veg fyrir banaslys og alvarleg slys. Það er enn ætlast til að ökumenn 

aki varlega, en öruggt vegakerfi verður líka að gera ráð fyrir að mistök geti gerst. 

Kerfið verður líka að skilja, þekkja og koma til móts við mistök þegar þau gerast. 

Fyrirgefanlegt vegakerfi þekkir og kemur til móts við þær mannlegu takmarkanir 

sem líkamar okkar hafa gegn þeim kröftum sem verða. 

5. Aukin notkun almenningssamgangna. 

Rútur og lestar eru öruggari ferðamáti en bílar og mótorhjól. Ef fleiri nota 

almenningssamgöngur þá er færra fólk á götunum að aka bílum eða mótorhjólum og 

því verða færri banaslys og alvarleg slys. Hvatt er til notkunar á 

almenningssamgöngum og þar með minni losun gróðurhúsalofttegunda og annarra 

mengandi efna sem og stuðning við sjálfbærni. 

4.5.3 Áskorun V-Ástralíu  

Áskorunin er að stýra rannsóknum með það að markmiði að nota þær í innleiðingu á 

öruggu vegakerfi og til að leysa þekkt umferðaröryggisvandamál. Sumar þessar 

lausnir, eins og viðhald vega, eru þýðingarmiklar en jafnframt dýrar. Samt sem áður 

þá er á næstu árum tækifæri til að þróa, prófa og innleiða valkosti sem kosta ekki 

mikið. 

Staða innleiðingar á öruggu vegakerfi í V-Ástralíu veltur á þeirri  mikilvægu áherslu 

að samfélagið verði meira meðvitað um áhættur í vegakerfinu. Að fólk verði betur 

upplýst og geti þess vegna tekið betri ákvarðanir um ökutæki, hraða, val á 

áætlunarleið, val á ferðamáta og hegðun. 

Að auki, þrátt fyrir framtaksemi í þvingunaraðgerðum, þá mun innleiðing á öruggu 

vegakerfi halda áfram að kappkosta við að vernda almenning gegn verknaði fárra 

ökumanna sem endurtekið setja samfélagið í hættu með áhættumikilli og 

andfélagslegri hegðun. 
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4.6 Samantekt  

Árið 2004 hvatti Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin ríkisstjórnir til að aðgerða og til 

að tileinka sér leiðbeinandi aðgerðir þeirra er varða umferðaröryggi.  

Alheimsátak Sameinuðu þjóðanna sem ber heitið Áratugur aðgerða „Decade of 

action“ samræmist að einhverju leyti hugmyndafræði núllsýnar og innleiðingu á 

öruggu vegakerfi. Ísland hefur sett upp ramma fyrir áratuginn þar sem meðal annars 

er fjallað um að vegakerfið taki betur á mannlegum mistökum í umferðinni og að 

áherslum skuli beint að hönnuðum og yfirvöldum.  

Ýmsar aðrar þjóðir hafa sett sér markmið um að útrýma eða draga verulega úr 

alvarlegum slysum og banaslysum í umferðinni. Má þar nefna Svíþjóð, Holland og 

V-Ástralíu.  Framangreind lönd hafa sett sér metnaðarfull markmið en þó er 

áherslumunur á milli nálgunar í hverju landi fyrir sig. Svíþjóð og V-Ástralía hafa 

tekið upp stefnu um núllsýn en Holland hefur tekið upp stefnu um sjálfbært öryggi. 
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5 Stjórnsýsla umferðaröryggis á Íslandi 

5.1.1 Skipurit stjórnsýslu umferðaröryggis 

Framkvæmd umferðaröryggismála er á forræði Innanríkisráðuneytisins. Stofnanir 

sem sinna umferðaröryggismálum eru Ríkislögreglustjóri, Umferðarstofa og 

Vegagerðin. Til hliðar og sjálfstætt starfandi er svo Rannsóknarnefnd 

umferðarslysa.  

Á grundvelli laga um samgönguáætlun er lögð fram fjögurra ára þingsályktun. 

Samgönguáætlun er því tvíþætt, annars vegar er tólf ára áætlun sem er stefnumótun 

og hins vegar fjögurra ára áætlun til nánari sundurliðunar og verkáætlunar. 

Umferðaröryggisáætlun er hluti af fjögurra ára áætlunininni. Í 

umferðaröryggisáætlun er að finna framkvæmdaáætlun um sérstakar aðgerðir sem 

eiga að leiða til fækkunar slysa og lækkunar kostnaðar samfélagsins af 

umferðarslysum (Lög um samgönguáætlun nr. 33/2008).  

Umferðaröryggisráð er hópur sem vinnur að framgangi umferðaröryggisáætlunar 

með því að gera starfs- og framkvæmdaáætlun á grundvelli hennar. 

Umferðaröryggisráð er skipað aðilum frá Innanríkisráðuneyti, Ríkislögreglustjóra, 

Umferðarstofu og Vegagerðinni. Starfs- og framkvæmdaskýrsla hvers árs sýnir 

árangur aðgerða til að auka umferðaröryggi og útlagðan kostnað við þær. 

Innanríkisráðherra

Innanríkisráðuneyti

Ríkislögreglustjóri Umferðarstofa Vegagerðin
Rannsóknarnefnd 

umferðarslysa

 

Mynd 5-1 Skipurit stjórnsýslu umferðaröryggis á Íslandi 

 

5.1.2 Innanríkisráðuneyti 

Innanríkisráðuneytið er í samstarfi við erlendar stofnanir sem tengjast 

umferðaröryggi. Umferðaröryggisráð Evrópu ETSC (European Transport Safety 

Council), Ráðgjafaráð Evrópu á sviði umferðarrannsókna ERTRAC (European 

Transport Research Advisory Council), og Efta samráð um samgöngumál (Working 

goup on Transport). 

Ráðuneytið vinnur eftir 12 ára stefnumarkmiðum um öryggi í samgöngum sem sett 

eru fram í samgönguáætlun og í samræmi við umferðaröryggisáætlun og hluti af 
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samgönguáætlun. Innanríkisráðherra leggur jafnframt samgönguáætlanir fyrir 

Alþingi. 

Stefnumarkmið samgönguáætlunar er markviss fækkun banaslysa og alvarlegra 

slysa í umferðinni. Stefnt er að því að fjöldi látinna í umferðinni á Íslandi á hverja 

100 þúsund íbúa verði ekki hærri en það sem lægst gerist í heiminum árið 2022 og 

að fjöldi látinna og alvarlegra slasaðra lækki að jafnaði um 5% á ári til ársins 2022 

(Þingskjal 534, 2011-2022). 

5.1.3 Rannsóknarnefnd umferðarslysa 

Rannsóknarnefnd umferðarslysa (RNU) starfar sjálfstætt og óháð stjórnvöldum. 

Innanríkisráðuneyti skipar í nefndina. 

Nefndin annast rannsóknir á öllum banaslysum og alvarlegum umferðarslysum á 

Íslandi. Markmiðið er að skilgreina alla þætti sem leiða til slyss með þeim tilgangi 

að skilgreina orsök þess og koma í veg fyrir að sams konar umferðarslys gerist aftur 

sem og að draga úr afleiðingum sambærilegra slysa og stuðla með því að auknu 

öryggi í umferðinni (Lög um rannsóknarnefnd umferðarslysa nr. 24/2005). 

 

Tilgangur RNU er ekki að úrskurða um hvort lög eða reglur hafi verið brotnar eða 

hvort einhver hafi gerst sekur um vítavert gáleysi eða afglöp í akstri.  

Rannsóknarnefnd umferðarslysa heldur utan um: 

 Rannsókn banaslysa og alvarlegra umferðarslysa 

 Ársskýrslur um banaslys í umferðinni 

5.1.4 Ríkislögreglustjóri 

Umferðarlagabrot eru stór hluti þeirra brota sem lögreglan hefur afskipti af. Stærsti 

hluti þeirra er ölvunarakstur, akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna, hraðakstur 

og bílbeltanotkun. Lykilatriði í umferðaröryggi er það umferðareftirlit sem 

lögreglan sér um. 

Ríkislögreglustjóri sér um löggæslu, öryggi og sektun. 

 Löggæsla og öryggi 

 Umferðareftirlit 

 Úrvinnsla gagna úr hraðamyndavélum 

5.1.5 Umferðarstofa 

Umferðarstofa vinnur samkvæmt markmiðum umferðaröryggisáætlunar stjórnvalda 

og ber ábyrgð á meðal annars skráningu ökutækja og umferðarfræðslu. Í áætlun um 

samgönguverkefni fyrir árið 2011 til 2014 kemur fram að Umferðarstofa ásamt 

Vegagerðinni eru ábyrgðaraðilar fyrir rannsóknum á núllsýn í 

umferðaröryggismálum (Þingskjal 533, 2011-2012). 
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Gerðar hafa verið leiðbeiningar fyrir umferðaröryggisáætlun sveitarfélaga (Mannvit 

hf., 2010). Umferðarstofa hefur verið í samstarfi við og aðstoðað sveitarfélög þar 

sem þau skuldbinda sig og undirrita sérstaka umferðaröryggisáætlun og vinna svo 

að umferðaröryggisstefnu, áhættugreiningu og úrbótavinnu. En þetta er dæmi um 

átak í að virkja samfélagið til að auka umferðaröryggi. 

Umferðarstofa heldur utan um eftirtalda þætti: 

 Umferðarfræðsla 

 Umferðaráróður og fjölmiðlun 

 Slysaskráningar 

 Umferðaröryggisáætlanir sveitarfélaga 

5.1.6 Vegagerðin 

Vegagerðin vinnur að þeim markmiðum sem Alþingi ákveður og fylgir eftir þeirri 

stefnu að umferð á þjóðvegum landsins sé örugg og að Ísland verði áfram 

framarlega á meðal þjóða er varðar umferðaröryggi.  

Mikið umferðaröryggi er eitt af meginmmarkmiðum Vegagerðarinnar og í starfsemi 

sinni þarf Vegagerðin að taka ákvarðanir sem hafa áhrif á umferðaröryggi. Þegar 

hagsmunir eins og kostnaður, tími eða öryggi rekast á er öryggið látið ráða eftir því 

sem hægt er (Vegagerðin, e.d.). 

Vegargerðin gefur út skýrslu eftir hvert ár um framkvæmd samgönguáætlunar og 

kallast hún Vegaáætlun. 

Vegagerðin heldur utan um eftirtalda þætti á sviði umferðaröryggis: 

 Umferðaröryggismat á verkefnum á sviði vegamannvirkja 

 Umferðaröryggisrýni á verkefnum á sviði vegamannvirkja 

 Röðun og lagfæring vegarkafla þar sem slys eru mörg eða slysatíðni er há 

 Umferðaröryggisúttektir. 
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6 Innleiðing á núllsýn og öruggu vegakerfi á Íslandi 

 

6.1 Innleiðing núllsýnar á Íslandi 

 

Mynd 6-1 Kynning á núllsýn og öruggu vegakerfi á Íslandi 

(Whitelegg og Haq, 2006) 

Á myndinni hér að ofan er listuð upp hugsanleg leið sem fara mætti við innleiðingu 

á núllsýninni á Íslandi. Innleiðingunni er skipt í þrjá áfanga.  

1. áfangi  

 Núllsýn kynnt fyrir hagsmunaaðilum og svo er hún lögð fyrir á Alþingi til 

samþykktar eða synjunar 

2. áfangi 

 Framkvæmd núllsýnar í verki með innleiðingu á öruggu vegakerfi (Safe 

System approach). 

3. áfangi 

 Mat á mælanlegum markmiðum, árangur metinn og stefna endurskoðuð 

 

Í fyrsta áfanga er stillt upp þeirri hugmynd að kynna núllsýnina vel fyrir öllum 

hagmunaaðilum umferðaröryggis á Íslandi og fá umræðu og álit þeirra áður en hún 

verður að lokum samþykkt á Alþingi og færð í lög samanber það sem gert hefur 

verið í Svíþjóð.  

Eftir að núllsýnin er samþykkt þá tekur við áfangi tvö sem felur í sér 

markmiðasetningu og margþætta og stöðuga vinnu við að innleiða öruggt vegakerfi 

að fyrirmynd og siðfræði núllsýnar.   

1. áfangi 2. áfangi 3. áfangi

Almenningur Fjölmiðlar beina athygli að siðfræði og mannlegri þjáningu

Umferðarstofa Búnaður ökutækja bættur (nýir staðlar) 

Sveitarfélög Hraðaeftirlit aukið og meira fjármagn sett í virkt umferðareftirlit

Rannsóknarnefnd umferðarslysa Lagabreytingar

Vegagerðin Skýrslum Rannsóknarnefndar umferðarslysa verði fylgt eftir með úrbótavinnu

Slysavarnarfélög, félög verk- og 

tæknifræðinga, félag arkitekta

Bílaleigur, bílasalar, skoðunarstofur, 

tryggingarfélög, félag íslenskra 

bifreiðaeiganda og önnur 

hagsmunasamtök Handahófskennt eftirlit með ölvunarskstri aukið

Velferðarráðuneyti og Landlæknir Auknar áherslur í vegahönnun og hönnun almennings og þéttbýlissvæða

Ríkislögreglustjóri Auknar forvarnir, hert viðurlög og lagabreytingar

Innanríkisráðuneyti Reynt að fækka bílum í umferðinni samkvæmt því sem best hefur reynst í Evrópu

Núllsýn samþykkt 

á Alþingi

Endurskoðun 

eftir 5 ár

Gerð nýrrar stefnu um akstur utan þéttbýlis þar sem áhersla er lögð á hraðatakmarkanir,  

akstur án áhrifa áfengis og fíkniefna, akstur á tveggja hjóla farartækjum
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Ásamt því að lögleiða stefnuna er mikilvægt að setja fram undirritaða og formlega 

stefnu um skuldbindingu á markmiðasetningu er varðar núllsýn og 

siðfræðimarkmið. 

Að ákveðnum tíma liðnum (gæti verið 10 ár en hér er tillaga um 5 ár) er stefnan 

endurskoðuð og rýnt er í þann árangur mælanlegra markmiða sem sett voru og 

skoðaður sá árangur sem hefur náðst og ný markmið sett. 

6.2 Umferðaröryggisaðgerðir og hlutverk stjórnvalda  

Margir aðilar munu koma að innleiðingu á öruggu vegakerfi. Hér eru talin upp 

helstu hlutverk mismunandi aðila í samfélaginu. 

Hlutverk stjórnvalda 

 Að innleiða stefnu um núllsýn og setja umferðaröryggismál í forgang. 

 Að skilgreina markmið í umferðaröryggismálum, gera áætlanir og ná 

markmiðum. 

 Að styðja myndun stuðningshópa umferðaröryggis. 

 Að úthluta fjármagni til umferðaröryggismála og auka fjárfestingu í 

sannanlegum áhrifaríkum umferðaröryggisaðgerðum. 

 Að lögleiða og framfylgja lögum varðandi sætisbeltanotkun, öryggi barna í 

bíl og notkun mótorhjóla- og hjólahjálma.  

 Að lögleiða og framfylgja lögum til að koma í veg fyrir akstur undir áhrifum 

áfengis og fíkniefna. 

 Að setja og framfylgja viðeigandi hraðatakmörkunum. 

 Að setja og framfylgja sterkum og samræmdum kröfum um öryggisbúnað 

bíla. 

 Að tryggja að málefni umferðaröryggis í umhverfismálum og við mat á 

nýjum verkefnum og að þau séu í samræmi við stefnu og áætlanir í 

samgöngumálum.  

 Að sjá til þess að hefð sé fyrir því að gögn og greiningar sem unnin hafa 

verið séu notuð til að auka öryggi. 

 Að koma á fót veghönnunarstöðlum sem stuðli að umferðaröryggi fyrir 

fólkið í landinu. 

 Að stjórna  innviðum og stuðla að umferðaröryggi fyrir fólkið í landinu. 

 Að fjárfesta í skilvirkum og öruggum almenningssamgöngum sem fólk 

hefur efni á. 

 Að hvetja fólk til að ganga og nota reiðhjól. 
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Hlutverk heilbrigðisgeirans 

 Að sjá til þess umferðaröryggismál séu hluti af eflingu heilsu og forvarna. 

 Að setja markmið um að útrýma heilbrigðisvanda vegna alvarlegra slysa og 

banaslysa. 

 Að styðja rannsóknir á áhættuþáttum, þróun, innleiðingu, stýringu og mati á 

áhrifaríkum aðgerðum og auka áhuga á þessum málum. 

 Að stuðla að eflingu á umferðaröryggi og stjórnunarþáttum sem snúa að 

þeim sem bjargast úr alvarlegum slysum.  

 Að miðla upplýsingum og móta stefnu um framkvæmd til verndar farþegum 

ökutækja og óvörðum notendum vegakerfisins.  

 Að styrkja sjúkrahúsumönnun og endurhæfingastöðvar fyrir fórnarlömb 

alvarlegra slysa. 

 Að þróa fagkunnáttu í starfshópi lækna í umönnun við áföll. 

 Að efla frekari sameiningu heilsu og öryggismála í umferðarstefnu og þróa 

aðferðir til að auðvelda og greiða fyrir málaflokknum. 

 Að berjast fyrir meiri athygli á umferðaröryggismálum og  byggja það á 

þekktum áhrifum á heilsu og kostnað. 

Hlutverk bílaframleiðanda og innflytjenda 

 Að tryggja að öll vélknúin ökutæki uppfylli öryggisstaðla velmegandi landa 

án tillits til hvar ökutækin eru framleidd, seld eða notuð. Að meðtöldum 

ákvæðum um sætisbelti og önnur  grunnatriði. 

 Að auglýsa og markaðssetja öryggi ökutækja. 

Hlutverk hönnuða 

 Að vekja athygli á framförum í umferðaröryggi sem hnattrænni þróun. 

 Að telja umferðaröryggismál með í fjárveitingu til heilsuverndar, flutninga, 

umhverfis og menntunarmála. 

 Að vekja athygli á öruggri hönnun á innviðum vegakerfisins. 

 Að styðja rannsóknir, starfsemi og stefnu í umferðaröryggi í löndum sem eru 

flokkuð með lágar og meðal tekjur. 

 Að áætla fjármagn til verkefna í  innviðum vegakerfisins við yfirferð 

öryggismála og fylgja því eftir. 

 Að setja upp kerfi til að fjármagna útdeilingu á þekkingu og eflingu á 

umferðaröryggi í þróunarríkjum. 

 Að auðvelda staðbundna og alþjóðlega uppbyggingu á öryggisstjórnun. 
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Hlutverk samfélagsins og einstaklinga 

 Að hvetja stjórnvöld til að gera vegi landsins örugga. 

 Að skilgreina staðbundin öryggisvandamál. 

 Að styðja áætlun um öruggt vegakerfi sem umber veikleika ökumanna og 

óvarða vegfarendur bæði gangandi og hjólandi. 

 Að krefjast ráðstafana í öryggisbúnaði ökutækja. 

 Að hvetja til þvingana í umferðaröryggismálum með lögum og reglugerðum 

og baráttu fyrir aðgerðum og refsingum þeirra sem valda umferðarslysum. 

 Að krefjast ábyrgrar hegðunar með því að fara eftir hraðatakmörkunum, 

nota alltaf sætisbelti og festa börn í bílum vandlega, jafnvel þó farið sé í 

stuttar ferðir.  

 Krefjast hjálmanotkunar þegar ferðast er um á tvíhjóla farartæki. 

(Whitelegg og Haq, 2006) 

6.3 Stýring á öruggu vegakerfi á Íslandi 

Stjórnvöld taka upp markmið/stefnu um núllsýn í umferðaröryggismálum þar sem 

lokamarkmið er að vegakerfi Íslands sé öruggt vegakerfi. 

Að fyrirmynd núllsýnar eru þrír þættir sem þarf að horfa á en það er að; ökutæki séu 

örugg, vegir séu öruggir og að vegfarendur séu öruggir. Að fyrirmynd núllsýnar þá 

er hraðinn sú grunnbreyta sem notuð er til að stýra kerfinu. Ef ökutæki, vegfarendur 

og vegir eru ekki taldir nægilega öruggir samkvæmt skilgreiningu núllsýnar þá skal 

lækka hraðatakmörk. Leiðbeinandi hraðatakmarkanir núllsýnar eru sem hér segir: 

 30 km/klst þar sem eru gangandi vegfarendur 

 50 km/klst þar sem eru gatnamót 

 70 km/klst þar sem hætta er á framanáárekstrum 

 Meiri hraði krefst aðskilnaðar á aksturstefnum og öruggs svæðis eða vegriða 

Umferðaröryggisráð
Öruggir vegir

Öruggir vegfarendur

Örugg ökutæki

Vegakerfi Íslands

Ytri þættir

Ytri þættir

Markmið 

stjórnvalda um 

núllsýn

Öruggt vegakerfi

 

Mynd 6-2 Vegakerfi í jafnvægi 

Ef vegakerfi á að vera öruggt þarf að stýra því líkt og öðrum öruggum kerfum. Inn í 

örugg kerfi koma ytri þættir/truflanir og þá þarf að bregðast við þeim. Fyrirbyggja 
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þarf alvarleg slys og banaslys og ef þau gerast þarf skoða hvert tilvik fyrir sig, 

skoða hvað fór úrskeiðis, gera úrbætur og koma í veg fyrir að slíkt geti gerst aftur. 

Ef úrbótavinna er markviss og stöðug þá verður á endanum til kerfi í jafnvægi.  

Ekki er líklegt að náist að koma í veg fyrir öll slys þrátt fyrir bestu tækni. Þess 

vegna verður kerfið að treysta á jafnvægi á milli ferðahraða og innviða kerfisins til 

að halda uppi ákveðnu öryggisstigi. 

Markmið 

stjórnvalda um 

núllsýn

Innanríkisráðuneyti

Umferðarstofa

Vegagerðin

Örugg ökutæki

Öruggir vegfarendur

Öruggir vegir Eftirlitsstofnun

Bifreiðaskoðun

Eftirlitsstofnun

 Eu kröfur til 

öryggisbúnaðar 

ökutækja í lagi?

Eru vegir 

öruggir?

 

Eru 

vegfarendur 

öruggir?

Öruggt vegakerfi á 

Íslandi

Já

Nei

Já

Já

Nei

Nei

Rannsóknarnefnd 

umferðarslysa

Er úbótatillögum 

fylgt eftir?

Nei

Já

Ríkislögreglustjóri Er lögum framfylgt?
Já

Nei

 

Mynd 6-3 Stýring á öruggu vegakerfi á Íslandi 

Innanríkisráðuneyti fer með forsjá umferðaröryggismála á Íslandi.  

Umferðarstofa og Vegagerðin starfa samkvæmt fyrirmælum Innanríkisráðuneytis. 

Rannsóknarnefnd umferðarslysa starfar sjálfstætt og óháð stjórnvöldum samkvæmt 

lögum (Lög um rannsóknarnefnd umferðarslysa nr. 24/2005).  

Þrír grunnþættir núllsýnarinnar sem vinna þarf með (örugg ökutæki, öruggir 

vegfarendur og öruggir vegir) deilast niður á allar stofnanir sem vinna með 

umferðaröryggi. Líkt og í öðrum öruggum kerfum er nauðsynlegt að gerðar séu 

mælingar til að sjá hvort kerfið sé að virka eins og það á að gera. Eftirlit óháðra 

aðila er nauðsynlegt til að öryggi sé eins og best verði og að öryggismálum sé fylgt 

eftir. Of auðvelt er að láta aðra hagsmuni, hvort sem það er tímasparnaður eða 

kostnaður vega meira en öryggi. En eins og fyrr segir er líf og heilsa fólks æðsta 

siðfræðimarkmið núllsýnar.  

Hér er sett fram tillaga um að komið verði á eftirlitsstofnun sem hafi það hlutverk 

að taka út og gera mælingar á því hvort vegfarendur eru öruggir og hvort vegir séu 

öruggir. Bifreiðaskoðun hefur í dag það hlutverk að fylgjast með því hvort ökutæki 

landsmanna séu örugg. Hugsanlega þyrfti að bæta reglur eða breyta varðandi 

öryggisbúnað bifreiða við innleiðingu á núllsýn. 
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Ef eftirlitsstofnun telur vegfarendur ekki örugga þá er því beint til Umferðarstofu að 

fara með upplýsingagjöf og fræðslu til almennings og hvetja til úrbóta. 

Vegagerðin sér um bæði um úttektir og rýni á vegamannvirkjum ásamt því að vera 

framkvæmdaaðili. Hér er því velt upp hvort það geti talist eðlilegt í stýrðu, öruggu 

kerfi að framkvæmdaraðili og eftirlitsaðili sé sá sami? Hugsanlega er málum betur 

komið að óháður aðili hafi umsjón/eftirlit með því hvort vegir og vegfarendur séu 

öruggir, og samkvæmt því sem best verður kosið og í anda núllsýnar. 

Rannsóknarnefnd umferðarslysa starfar lögum samkvæmt sem óháður aðili. Í 

skýrslum nefndarinnar koma fram úrbótatillögur sem stofnunum  sem fara með 

umsjón umferðaröryggis er bent á. Nauðsynlegt er að fylgja úrbótatillögum eftir  til 

að ná fram öryggi í vegakerfi Íslands. 

Ríkislögreglustjóri sér um löggæslu, eftirlit og sektun. Ef vegfarendur fara ítrekað 

ekki eftir settum reglum þá er vandamálinu vísað á Innanríkisráðuneytið sem fer 

með forsjá þess að vandamálið sé leyst af stofnunum sem koma að umferðaröryggi. 

Vegagerðin og Umferðarstofa sjá því um að finna úrlausnir. 
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7 Kostnaður og ávinningur við lækkun meðalhraða  

 

Hvað kostar að innleiða stefnu um núllsýn og fara eftir aðferðarfræði um öruggt 

vegakerfi á Íslandi? 

Hver er þjóðhagslegur kostnaður af alvarlegum slysum og banaslysum? Er 

fjárhagslegur ávinningur af því að innleiða öruggt vegakerfi og fækka alvarlegum 

slysum og banaslysum? 

Markmið í þessum kafla er að gera grein fyrir kostnaði og því sem vænta má 

ávinnings af við að innleiða öruggt vegakerfi. Stillt er upp svokallaðri kostnaðar og 

ábata greiningu (CBA), sem er greining til að reikna út og bera saman kostnað og 

ávinning af verkefni, ákvörðun eða pólitískri stefnu. Tilgangurinn er annars vegar 

að ákvarða hagkvæmni ákvörðunarinnar um að taka upp stefnu um núllsýn og hins 

vegar að stilla upp atriðum ávinnings og kostnaðar, bera það saman og sjá hvort 

ávinningurinn er meiri en kostnaðurinn og hve miklu munar. 

Eftirtalið er upplistað sem ávinningur og kostnaður. Ekki er farið út í það hér að 

leggja kostnaðarmat á alla þá þætti þar sem forsendur liggja ekki fyrir.   

Ávinningur 

 Sparnaður  einstaklings af líkamstjóni (tekjutap og skert lífsgæði) 

 Sparnaður samfélagsins af líkamstjóni (stofnanir og tryggingarfélög) 

 Sparnaður vegna samdráttar í losun gróðurhúsalofttegunda  

 Sparnaður í eldsneytiskostnaði til einstaklinga og fyrirtækja vegna lækkunar 

hraðatakmarkana  

 Sparnaður vegna ódýrari samgangna (almenningssamgöngur og hjólreiðar) 

 Sparnaður vegna aðgerða hagsmunaaðila (t.d. umferðaröryggisáætlanir 

sveitarfélaga, öryggismál fyrirtækja) 

Kostnaður 

 Aukinn kostnaður Vegagerðarinnar (bæting vega, vegrið o.fl) 

 Aukinn kostnaður Umferðarstofu (fræðsla og kynningarmál) 

 Aukinn kostnaður vegna öryggisbúnaðar í bílum (t.d. áfengislásar) 

 Aukinn kostnaður til löggæslu (aukið eftirlit og hraðamyndavélar) 

 Aukinn kostnaður vegna nýrra eftirlitsstofnana 

 Lengri ferðatími vegna lækkunar hámarkshraða 
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7.1 Kostnaður þjóðfélagsins af alvarlegum slysum og banaslysum 

7.1.1 Kostnaður vegna umferðarslysa á Íslandi ár hvert 

Kostnaður vegna umferðaslysa er venjulega áætlaður 1-3% af GDP (verg 

landsframleiðsla) lands (Transport Research Centre og International Transport 

Forum, 2008).  Kostnaðurinn er talinn 1% í ríkjum með lága þjóðarframleiðslu og 

3% í löndum með háa þjóðarframleiðslu. Hér er átt við öll umferðarslys en ekki 

bara alvarleg slys og banaslys. 

Á Íslandi er sú tala fyrir árið 2011: 16-49 milljarðar (Hagstofa Íslands, 2012a). 

Ísland telst til tekjuhárra landa og er því horft á efri mörkin.  

Í skýrslu Línuhönnunar kemur fram að árið 2005 er uppreiknaður kostnaður við 

umferðarslys á Íslandi 21 til 29 milljarðar (Línuhönnun, 2006). Á Íslandi er sú tala 

fyrir árið 2012: 34 til 46 milljarðar (uppreiknað með vísitölu neysluverðs).  

7.1.2 Greiðsluviljaaðferðir 

Mismunandi aðferðir hafa verið notaðar til að meta kostnað við banaslys í 

umferðinni. Aðferðirnar gefa mjög mismunandi niðurstöðu og í töflu hér fyrir neðan 

má sjá samantekt á nokkrum erlendum rannsóknum þar sem reynt er að verðmeta 

mannslíf sem tapast í umferðarslysum. 

Tafla  1 Virði lífs, milljón ISK jan 2012 

     Efri mörk             Neðri mörk           Meðaltal 

Aðferð launauppbótar 2.574 79 890 

Aðferð afhjúpaðs vals 636 11 254 

Aðferð skilyrts vals 2.479 16 763 

(Marías Halldór Gestsson og Ragnar Árnason, 2002) 

Tölur eru fengnar úr skýrslu Hagfræðistofnunar og uppreiknaðar með vísitölu 

neysluverðs árið 1990 og 2012 (Seðlabankinn, e.d.) (Hagstofa Íslands, 2012b) 

Þegar horft er á þrjár mismunandi aðferðir sem meta virði lífs má sjá að mannslífið 

er metið allt frá 11 milljónum til 2,6 milljarða íslenskra króna og meðaltalið er frá 

254 milljónum til 890 milljóna. 

Línuhönnun vann mat upp úr skýrslu Hagfræðistofnunnar og reiknaði út virði 

mannslífs árið 2005 (Línuhönnun, 2006). Uppreiknuð niðurstaða þess mats, reiknuð 

með vísitölu neysluverðs árið 2012, er að banaslys manneskju á Íslandi er metið á 

454 milljónir og alvarlegt slys manneskju er metið á 6 milljónir. Þessar tölur eru 

notaðar sem forsenda til að reikna líklegasta ábata. 

7.1.3 Aðferð Evrópusambandsins til að meta virði lífs 

Aðferð Evrópusambandins til að meta virði lífs kallast „1 million Euro rule” 

(Whitelegg og Haq, 2006).  
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Í þessari aðferð er tekinn með væntur kostnaður við banaslys, slysakostnað og 

skemmdir á ökutæki en undanskilinn er kostnaður vegna sársauka, sorgar og 

þjáningar. 

Tölur frá árinu 1995 eru uppreiknaðar með vísitölu neysluverðs árið 1995 og 2012.  

Fæst þá út að virði hvers mannslífs sem bjargað er frá banaslysi í umferðinni er 189 

milljónir kr. 

7.1.4 Aðferð til að meta meðalvirði slysa  í Bretlandi 

Þessi aðferð er byggð á greiðsluviljaaðferð og uppreiknaðar eru tölur frá árinu 2003. 

Matið byggist á kostnaðar og ábatagreiningu og kynnir þann ávinning sem myndi 

nást ef komið yrði í veg fyrir banaslys og alvarleg slys. Þessi aðferð telur með 

beinan samfélagslegan kostnað, kostnað einstaklinga og þar með talið kostnað 

vegna sársauka, sorgar og þjáninga sem og tapaðar ævitekjur og sjúkrakostnað sem 

hlýst af alvarlegum slysum og banaslysum.  

Tafla  2 Meðalvirði slysa, bresk aðferð, milljón ISK jan 2012 

 Tekjutap Sjúkra-

kostnaður 

Kostnaður 

einstaklings 

Samtals 

Banaslys 90,74 0,15 173,06 264 

Alvarlegt slys 3,50 2,10 24,05 30 

Minniháttar slys 0,37 0,15 1,76 2,0 

(Whitelegg og Haq, 2006) 

Tölur frá árinu 2003 eru uppreiknaðar með vísitölu neysluverðs til verðlags ársins 

2012. 

Í töflu 2 sést að meðalvirði á alvarlegu slysi árið 2012 er metið á 30 milljónir kr og 

meðalvirði banaslyss er metið á 263 milljónir kr. 

7.1.5 Fækkun slysa og ábati 

Ef ekkert er gert í umferðaröryggi þá má segja sem svo að ástandið verði óbreytt og 

reiknaður ábati er þá sú fækkun sem næst á næstu árum. Hér er gert ráð fyrir 50% 

fækkun alvarlegra slysa og banaslysa á næstu 13 árum samanber það sem gerst 

hefur í Svíþjóð á 10 árum. Miðað við þessar forsendur þá er núvirtur  ábati áranna 

2013 til 2050: 182 milljarðar. Sjá nánar í Viðauka A.  

Velta má upp þeirri spurningu hvort forsenda um að alvarlegum slysum og 

banaslysum fækki um 5% á ári ef tekin er upp stefna um núllsýn sé rétt forsenda? 

Það getur verið álitamál hve stór hluti af fækkuninni er vegna núllsýnar. 

Umferðarvitund almennings og vegir eru alltaf að verða betri og því væri hægt að 

færa rök fyrir því að slysum muni fækka þrátt fyrir að stefna núllsýnar verði ekki 

tekin upp.  
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7.1.6 Samantekt á kostnaði vegna alvarlegra slysa og banaslysa 

Heildarkostnaður umferðarslysa á Íslandi, uppreiknaður með vísitölu neysluverðs, 

er metinn á bilinu 34 til 46 milljarðar.  

Aðferðir til að meta mannslíf eru mismunandi og á breiðu kostnaðarbili sem liggur 

frá 189 milljónum til 890 milljóna.  

Hér voru skoðaðar þrjár aðferðir: Greiðsluviljaaðferðir sem Hagfræðistofnun hefur 

skoðað meta meðalkostnað banaslysa á bilinu 254 til 890 milljóna uppreiknað fyrir 

árið 2012. Aðferð Evrópusambandsins metur kostnað banaslyss 189 milljónir og 

bresk greiðsluviljaaðferð metur kostnaðinn á 263 milljónir uppreiknað fyrir árið 

2012. 

Alvarlegt slys er metið á bilinu 28 til 67 milljónir. 

Hér er gert ráð fyrir 50% fækkun alvarlegra slysa og banaslysa á næstu 13 árum 

samanber það sem gerst hefur í Svíþjóð á 10 árum. Miðað við þessar forsendur og 

að virði lífs sé 454 milljónir, þá er núvirtur  ábati áranna 2013 til 2050: 142 

milljarðar. Sjá nánar í Viðauka A.  

7.2 Kostnaður vegna mannvirkja  

Ekki liggur fyrir heildarmat kostnaðar á vegakerfinu með tilliti til núllsýnar og 

innleiðingar á öruggu vegakerfi. Samt sem áður hefur verið gerð alþjóðleg 

gæðaúttekt á vegakerfi landsins með EuroRAP og er því til staðar greining á 

umferðaröryggi og því sem betur má fara (Félag íslenskra bifreiðaeigenda, e.d.). 

Eftirtalin atriði er hluti þessa sem þarf að meta: 

Vegrið 

 Vegrið sem eru til staðar á landinu reiknast 260 km Auður Þóra Árnadóttir 

(munnleg heimild, 2.mars 2012). Samkvæmt núllsýn þarf að öllum líkindum 

fleiri vegrið til að gera vegi örugga. Meta þarf hve mikið og áætla kostnað út 

frá því. 

Hámarkshraði 

 45% vega á landinu eru með hámarkshraða 90 km/klst eða alls 4398 km 

Auður Þóra Árnadóttir (munnleg heimild, 6.mars 2012). Endurskoða þarf 

hámarkshraða eða meta hvort endurbæta þurfi vegi að kröfum núllsýnar. 

 51% vega á landinu eru með hámarkshraða 80 km/klst eða alls 5014 km 

Auður Þóra Árnadóttir (munnleg heimild, 6.mars 2012). Endurskoða þarf 

hámarkshraða eða meta hvort endurbæta þurfi vegi að kröfum núllsýnar. 

Aðskildar akstursleiðir 
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 Á landinu eru 715 einbreiðar brýr (Vegagerðin, 2011). Endurmeta þarf með 

tilliti til núllsýnar hvort þurfi að fækka þeim. Aðskildar aksturleiðir á 

landinu eru 114 km. Meta þarf hvort og hvar aðskilja þurfi aksturleiðir með 

tilliti til núllsýnar. 

 Það sem mælt er með að gera við innleiðingu á öruggu kerfi er að 

hámarkshraði sé í samræmi við ástand vega. Ódýrasta leiðin í stofnkostnaði 

er að byrja á því að lækka hraðann á stórum hluta vegakerfisins. Síðan þyrfti 

að forgangsraða og setja markmið um lagfæringar og endurhönnun. Að 

framkvæmdum loknum yrði hámarkshraði endurskoðaður. 

 Til eru greiningar á ávinningshlutfalli skilgreindra úrbóta í vegakerfinu með 

tilliti til umferðaröryggis, eins og til dæmis því að setja hringtorg við 

ákveðnar aðstæður. Þessar greiningar er vert að skoða þegar forgangsröðun 

framkvæmda er ákveðin.  

7.3 Kostnaður og ábati við innleiðingu á öruggu vegakerfi 

Hér er gerð kostnaðar- og ábatagreining vegna lækkunar hámarkshraða við 

innleiðingu á öruggu vegakerfi. Gefnar eru þær forsendur að meðalhraði á 

þjóðvegum landsins lækki um 10 km/klst. Skoðuð eru áhrif af þeirri breytingu á 

ferðatíma, eldsneytissparnað og minni losun gróðurhúsalofttegunda (CO2).  

7.3.1 Kostnaður vegna lengri ferðatíma 

Það er metið sem svo að tími sé peningar og að einstaklingar og fyrirtæki séu tilbúin 

að greiða fyrir aukinn hraða í vegakerfinu og að lækkun hraða sé því tap á 

peningum. 

Til er framtíðarspá um ekna km á Íslandi til ársins 2050 (Orkustofnun, 2008). 

Meðalhraði þjóðvega á tíu stöðum á Hringvegi árið 2010 er 93,4 km/klst (Skúli 

Þórðarson, 2010). Í útreikningum eru skoðuð áhrif þess að meðalhraði muni lækka 

um 10 km/klst og haldist þannig fram til ársins 2050. 

Til er arðsemismat sem notað var við mat á þjóðhagslegri arðsemi á 

Vaðlaheiðagöngum. Þar kemur fram að greiðsluvilji fyrir hverja sparaða mínútu er 

19,6 kr  miðað við verðlag árið 2005 (Jón Þorvaldur Heiðarsson, 2006). Uppreiknað 

með vísitölu neysluverðs er greiðsluvilji fyrir sparaða mínútu árið 2012: 30,6 kr/mín 

eða 1836 kr/klst. 

Einnig er skoðað verðmat á ferðatíma sem gert var í Danmörku og Svíþjóð. Hér er 

byggt á tilraunum sem gerðar voru í Svíþjóð 2007 til 2008 þar sem vilji vegfarenda 

til að greiða fyrir sparnað í ferðatíma var rannsakaður. Niðurstaða rannsóknarinnar 

er að fólk er tilbúið að greiða 7,1 til 7,8 EUR/klst fyrir sparnað í ferðatíma sem 

samsvarar 1.129 til 1.240 kr/klst (Börjesson, Fosgerau, og Algers, 2012). 

Greiðsluvilji fólks á spöruðum ferðatíma er stór óvissuþáttur og er það skoðað nánar 

nánar í kafla 7.6 sem fjallar umnæmnigreiningu á ábata og kostnaði. 
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Kostnaður vegna lækkunar meðalhraða í íslenska vegakerfinu um 10 km/klst, , 

reiknast á verðlagi ársins 2012 og er þá 6,1 milljarðar árið 2013. 

Núvirtur kostnaður, miðað við 4,2% reiknivexti, vegna lengingar á ferðatíma 

reiknast á árunum 2013 til 2050 vera 137 milljarðar. Gefnar eru þær forsendur að 

greiðsluvilji sé meðaltal af þeim þremur verðmatsaðferðum sem koma fram hér á 

undan eða 1402 kr/klst. 

Sjá nánar í Viðauka A 

7.3.2 Ábati vegna eldsneytissparnaðar 

Við lækkun hámarkshraða verður minni notkun á eldsneyti þar sem ökutæki eyða 

minna. 

Til er framtíðarspá um notkun olíu fyrir bifreiðar á Íslandi til ársins 2050 

(Orkustofnun, 2008). Þar kemur fram að árið 2025 munu ökutæki í vaxandi mæli 

fara að nota aðra orkugjafa en olíu. 

Að lækka hámarkshraða um 10 km/klst er álitið minnka eldsneytisnotkun um að 

lágmarki 2% (European Environment Agency, e.d.) 

Meðalverð á olíu að frádregnum sköttum árið 2012 er 148 kr/l (Þingskjal 863, 2011-

2012). 

Ábati vegna olíusparnaðar bifreiða, vegna lækkunar meðalhraða á vegum landsins 

um 10 km/klst, reiknast á verðlagi ársins 2012 og er þá 1,3 milljarðar krónur árið 

2013.  

Aðrir orkugjafar kosta einnig peninga og reiknast núvirtur ábati, miðað við 4,2% 

reiknivexti, vegna alls eldsneytis frá árinu 2013 til 2050: 29 milljarðar. Sjá nánar í 

Viðauka A.  

7.4 Ábati vegna minnkunar gróðurhúsalofttegunda  

Við lækkun hámarkshraða verður minni eldsneytisnotkun og því minni losun 

gróðurhúsalofttegunda eins og koltvíoxíðs (CO2). Einnig er ábati í minni losun 

annarra gróðurhúsalofttegunda eins og tvíköfnunarefnisoxíðs (N2O) og metans 

(CH4) sem og lofttegunda sem ekki teljast til gróðurhúsalofttegunda eins og 

kolmónoxíðs (CO) og nituroxíðs (NOx) þó þær valdi þeim óbeint (Hreinn 

Haraldsson, Jóhann Guðmundsson, og Rúnar Guðjónsson, 2001). Hér er samt 

eingöngu reiknaður sá ábati sem verður vegna CO2. 

Kg af CO2 sem verður til við brennslu á bensínlítra er 3,07 kg/l 

Kg af CO2 sem verður til við brennslu á diesellítra er 3,18 kg/l 

(Orkustofnun, 2008) 
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Verðmat á losun CO2  í Evrópu er metið á 4 til 8 evrur/tonn í janúar 2012  

(„Analysis of EU CO2 Market“, e.d.) . Eða sem nemur 636 til 1272 kr/tonn. Hér er 

gert ráð fyrir meðaltali þessara talna sem er þá 954 kr/tonn. 

Miklar verðsveiflur eru á verði CO2  og sem dæmi um það að þá var verð á 

losuninni 1749 til 2385 kr/tonn í janúar 2011.  

Minni innflutningur á olíu verður sem fyrr segir um 2% og þá er hægt að reikna 

ábata á verðlagi ársins 2012 sem verður vegna minni losunar CO2. Ábati er þá 27 

milljónir árið 2013. 

Núvirtur ábati, miðað við 4,2% reiknivexti, fyrir árin 2013 til 2050 er 413 milljónir. 

7.5 Samantekt á ábata og kostnaði 

Til að meta heildarábata af innleiðingu á öruggu vegakerfi eru reiknaðir þættir sem 

meta ávinning og kostnað. 

Hér hefur ekki verið áætlaður kostnaður sem snýr að stofnunum. Ljóst er að auka 

þarf fjármagn til stofnana svo þær geti sinnt því sem þeim ber við innleiðingu á 

öruggu vegakerfi. Vegagerðin þarf fjármagn til að laga það sem þarf að laga í 

vegakerfinu. Umferðarstofa þarf fjármagn til fræðslu og kynningarmála er varða 

núllsýn og innleiðingu á öruggu vegakerfi. Ríkislögreglustjóri þarf fjármagn til að 

auka eftirlit í umferðinni. Setja þarf fjármagn í eftirlitsstofnun sem fær það hlutverk 

að fylgja innleiðingunni eftir. 

 

Mynd 7-1 Kostnaður og ábati hvers árs, frá 2013 til 2050 

Mynd 7-1 sýnir spá fyrir heildar kostnað og ábata hvers árs með forsendum um 

meðaltalstölur á verðgildi lífs og greiðsluvilja á ferðatíma. Tafla sem sýnir 

framtíðarspá kostnaðar og ábata til ársins 2050 má sjá í Viðauka B. 
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Til að fá heildarmynd er kostnaður og ábati vegna hvers árs núvirtur og þannig fæst 

heildarábati við innleiðingu á öruggu vegakerfi. Sjá töflu 3. 

Hér er gert er ráð fyrir að reiknivextir séu 4,2%. Við ákvörðun á reiknivöxtum fyrir 

núvirðingu var horft til hagstæðustu vaxta á lánum íbúðalánasjóðs (Íbúðalánasjóður, 

2012). 

Núvirtur heildar kostnaður vegna lengri ferðatíma við lækkun hraðatakmarkana 

reiknast 137 milljarðar á árunum 2013 til 2050 

Núvirtur ábati vegna fækkunar alvarlegra slysa og banaslysa, samdráttar í losun 

gróðurhúsalofttegunda, minni eldsneytisnotkunar reiknast 172 milljarðar. 

Samtals núvirtur ábati reiknast þá 35 milljarðar á verðlagi ársins 2012. 

Tafla  3 Kostnaðar- og ábatagreining 

Kostnaður við að innleiða öruggt vegakerfi  

Lengri ferðatími  136.828 

Samtals kostnaður [milljón kr] 136.828 

  

Ávinningur við að innleiða öruggt vegakerfi  

Fækkun alvarlegra slysa og banaslysa  142.291 

Samdráttur í losun gróðurhúsalofttegunda  413 

Minni eldsneytisnotkun vegna lækkunar hraðatakmarkana  28.936 

Samtals ávinningur  [milljón kr] 171.640 

  

Samtals núvirtur ávinningur  [milljón kr] 34.812 

  

Forsendur kostnaðar og ábatagreiningar: 

Lengri ferðatími: 

 Meðalkostnaður við lengingu ferðatíma: 1402 kr/klst (Jón Þorvaldur 

Heiðarsson, 2006), (Börjesson o.fl., 2012). 

 Eknir km á ári til ársins 2050 (Orkustofnun, 2008) 

 Reiknivextir vegna núvirðingar: 4,2% (Íbúðalánasjóður, 2012). 

Fækkun alvarlegra og banaslysa: 

 Reiknaður er ávinningur af fækkun slysa miðað við þær forsendur að ef 

ekkert væri gert að þá myndu tölur yfir alvarleg slys og banaslys haldast 

óbreytt frá árinu 2011 til ársins 2050. 

 Fjöldi alvarlegra slysa og banaslysa samkvæmt tölum Umferðarstofu árið 

2011. Reiknuð er 50% fækkun alvarlegra og banaslysa á næstu 13 árum, 5% 

fækkun er reiknuð frá árinu 2013 til 2025, síðan 5% fækkun á 5 ára fresti frá 

árinu 2025 til 2050.  
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 Meðalvirði alvarlegs slyss á verðlagi jan 2012: 67 milljónir kr. (Línuhönnun, 

2006). 

 Meðalvirði banaslyss á verðlagi jan 2012: 454 milljónir kr.(Línuhönnun, 

2006). 

 Reiknivextir vegna núvirðingar: 4,2% (Íbúðalánasjóður, 2012). 

 

Minni eldsneytisnotkun vegna lækkunar hraðatamarkana: 

 Innflutningur á olíu til bifreiðatækja til ársins 2050 (Orkustofnun, 2008). 

 2% eldsneytissparnaður við að lækka hraða um 10 km/klst (European 

Environment Agency, e.d.)  

 Meðalverð á bensíni og diesel olíu án skatta í jan. 2012 á Íslandi (Þingskjal 

863, 2011-2012). 

 Reiknivextir vegna núvirðingar: 4,2% (Íbúðalánasjóður, 2012). 

Samdráttur í losun gróðurhúsalofttegunda: 

 Það sem sparast í minni eldsneytiskostnaði vegna lækkunar 

hraðatakmarkana. 

 Kg af CO2 sem verður til við brennslu á bensínlítra er 3,07 kg/l 

(Orkustofnun, 2008) 

 Kg af CO2 sem verður til við brennslu á diesellítra er 3,18 kg/l 

(Orkustofnun, 2008) 

 Meðalverðmat á CO2 janúar 2012: 954 kr/tonn („Analysis of EU CO2 

Market“, e.d.). 

 Reiknivextir vegna núvirðingar: 4,2% (Íbúðalánasjóður, 2012) 

Þessi niðurstaða þar sem núvirtur ábati fram til ársins 2050 er 35 milljarðar telur 

ekki með kostnað vegna viðbótarfjárveitinga til stofnana eins og Vegagerðarinnar, 

Umferðarstofu, Ríkislögreglustjóra og stofnunar sem hefur eftirlit með 

innleiðingunni. Eins er óvissa í greiðsluviljamati á lengri ferðatíma sem og hversu 

hátt eða lágt hvert mannslíf er metið. Þessum óvissuþáttum eru gerð skil í 

næmnigreiningu. 

7.6 Næmnigreining á ábata og kostnaði 

Hér er metin sú óvissa sem er í forsendum og gerð næmnigreining. Hér er því metið 

lægsta og hæsta mat á stærstu tölum og óvissuþáttum.  

Stærstu ábata og kostnaðarliðir eru hversu hátt mannslífið er metið og hve hátt hver 

sparaður klukkutími, sem ferðast er í vegakerfinu, er metinn á. Einnig er gerð 

næmnigreining á mismunandi reiknivöxtum við núvirðingu.  
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7.6.1 Ábati eftir virði lífs og virði ferðatíma 

Í næmnigreiningu er skoðuð sú óvissa sem mannslífið er metið á og getur það bil 

verið frá  frá 189 til 890 milljónir samkvæmt ýmsum aðferðum (hér er þó stillt upp í 

næmnigreiningu verðmati frá 100 til 1000 milljónir). Þó svo uppreiknuð tala fyrir 

Ísland (Línuhönnun, 2006) sem notuð er í grunnforsendunum sé 454 milljónir. 

Tafla  4 Breyting heildarábata eftir virði ferðatíma og virði lífs  

 
Virði ferðatíma, kr/klst 
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100 33.923 14.404 -5.115 -14.874 -24.634 -44.153 -63.672 
200 45.257 25.738 6.219 -3.541 -13.300 -32.819 -52.338 
300 56.591 37.072 17.553 7.793 -1.966 -21.485 -41.004 
400 67.925 48.406 28.887 19.127 9.368 -10.151 -29.670 
500 79.259 59.740 40.221 30.461 20.702 1.183 -18.337 
600 90.593 71.073 51.554 41.795 32.035 12.516 -7.003 
700 101.926 82.407 62.888 53.129 43.369 23.850 4.331 
800 113.260 93.741 74.222 64.463 54.703 35.184 15.665 
900 124.594 105.075 85.556 75.797 66.037 46.518 26.999 

1000 135.928 116.409 96.890 87.130 77.371 57.852 38.333 
 

Tafla 4 sýnir hvernig heildar ábati fyrir árin 2013 til 2050 breytist þegar mat á virði 

lífs og virði ferðatíma er breytt. Þegar virði ferðatíma er metið 1200 kr/klst eða 

lægra þá reiknast alltaf ábati. Þegar mannslíf er metið 700 milljónir eða hærra þá er 

alltaf ábati. Ábati sem næst á þessu árabili ef mannslíf er metið á 500 milljónir og 

ferðatíminn á 1800 kr/klst yrði þá 1,2 milljarðar. Ef hins vegar mannslífið er metið á 

500 milljónir og ferðatíminn á 1200 kr/klst þá yrði ábatinn 59,7 milljarðar. 

 

Mynd 7-2 Ábati eftir mati á virði lífs og ferðatíma 
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Á mynd 7.2 sést hver núvirtur ábati verður fyrir árin 2013 til 2050 eftir því hvernig 

virði lífs breytist frá 100 milljónum til 1000 milljóna. Núvirtur ábati er allt frá -64 

milljörðum til 136 milljarða. Mismunandi litir sýna svo mismunandi mat á 

ferðatíma frá 1000 kr/klst til 2000 kr/klst. 

7.6.2 Ábati eftir mati á virði lífs 

 

 

Mynd 7-3 Ábati eftir mati á virði lífs 

Á mynd 7.3 sést hver núvirtur ábati verður fyrir árin 2013 til 2050 eftir því hvernig 

virði lífs breytist frá því að vera 100 milljónir í 1000 milljónir (aðrar gefnar 

forsendur óbreyttar). Þegar mannslífið er metið á 400 milljónir er ábatinn 28 

milljarðar en þegar mannslífið er metið á 500 milljónir er ábatinn 40 milljarðar og 

þegar mannslífið er metið á 800 milljónir er núvirtur ábati 74 milljarðar.  
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7.6.3 Ábati eftir virði ferðatíma 

Skoðað er það mat sem felst í greiðsluvilja fólks til að greiða fyrir hvern sparaðan 

klukkutíma í vegakerfinu. Kostnaður vegna lengingar á ferðatíma vegna lækkunar 

hámarkshraða er metinn líklegur til að liggja á bilinu 1129 til 1836 kr/klst 

(næmnigreining stillir þó upp bilinu 1000 til 2000 kr/klst). 

 

Mynd 7-4 Ábati eftir virði ferðatíma 

Á mynd 7.4 sést hver núvirtur ábati verður fyrir árin 2013 til 2050 eftir því hvernig 

virði ferðatíma breytist frá því að vera 1000 kr/klst í 2000 kr/klst (aðrar gefnar 

forsendur óbreyttar). Þegar ferðatíminn er metinn á 1000 kr/klst þá er ábatinn 74 

milljarðar en þegar virði ferðatímans er metinn 1200 kr/klst þá er ábatinn 55 

milljarðar. Þegar virði ferðatíma er metinn á 1800 kr/klst þá reiknast kostnaður upp 

á 4 milljarða og tíminn orðinn það verðmætur að ekki reiknast ábati. 
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7.6.4 Ábati eftir reiknivöxtum 

Skoðað er hve áhrif reiknivaxta á verðlagi ársins 2012 eru á núvirtan ábata fyrir árin 

2013 til 2050 (aðrar gefnar forsendur óbreyttar). 

 

Mynd 7-5 Ábati eftir reiknivöxtum 

Á mynd 7.5 sést hver núvirtur ábati verður eftir því hvernig reiknivextir breytast frá 

því að vera 0% til 8%. Ábatinn er allt frá 6 milljörðum til 134 milljarða. Ef 

reiknivextir eru 3% þá er núvitur ábati 52 milljarðar, við 4,2% reiknivexti er ábatinn 

35 milljarðar en ef þeir eru 6% þá er núvirtur ábati 17,5 milljarðar. Þetta sýnir að 

það reiknast alltaf ábati þó reiknivextir séu háir. 

7.7 Samantekt á óvissuþáttum 

Hér hefur verið metin sú óvissa sem fólgin er í stærstu kostnaðar- og ábataþáttum 

sem eru mat á virði lífs, mat á ferðatíma og reiknivextir. 

Þegar mannslíf er metið á 100 milljónir eða lægra þá reiknast ekki ábati af því að 

lækka meðalhraða um 10 km/klst. Virði mannslífs er hér talið liggja á bilinu 400-

800 milljónir og því reiknast núvirtur ábati fyrir árin 2013 til 2050 vera á bilinu 28 

til 74 milljarðar. 

Þegar skoðaður er kostnaður vegna lengingar á ferðatíma, sem talinn er líklegur til 

að liggja á bilinu 1100 kr/klst til 1900 kr/klst, fyrir árin 2013 til 2050, þá reiknast 

alltaf núvirtur ábati upp að 1700 kr/klst. Eftir það, þegar ferðatíminn er talinn 1800 

kr/klst eða meira, þá telst ferðatíminn það verðmætur að ekki reiknast ábati. Óvissan 

í ferðatímanum telst því hér liggja á bilinu -14 til 64 milljarðar og ljóst að mat á 

ferðatíma er stærsti óvissuþátturinn. 

Reiknivextir eru taldir líklegir til að liggja bilinu 3% til 6%. Núvirtur ábati, fyrir 

árin 2013 til 2050, telst því vera á bilinu 17,5 milljarðar til 52 milljarðar. 
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Mynd 7-6 Óvissuþættir ábata 

Á mynd 7.6 sjást áhrif óvissu sem hér hefur verið lagt mat á. Líklegasti núvirti ábati 

af því að meðalhraði í vegakerfinu lækki um 10 km/klst er 35 milljarðar kr fyrir árin 

2013 til 2050, en getur verið allt frá -14 milljörðum til 76 miljarðar þegar einstökum 

forsendum er breytt.  
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8 Samantekt og niðurstöður  

 

Núllsýn 

Núllsýn er hugmyndaafræði sem gengur út á að ekkert banaslys í umferðinni er 

ásættanlegt. Hún byggist á þeirri staðreynd að fólk er mannlegt og getur gert 

mistök. Vegakerfið flytur okkur á milli staða en þarf einnig að vera hannað til að 

vernda okkur mannfólkið. 

Núllsýn hefur breytt því hvernig fólk hugsar um umferðarslys. Fólk á rétt á að 

stjórnvöld beiti sér fyrir umferðaröryggi. Innleiðing á öruggu kerfi (Safe System 

approach) á rætur sínar að rekja til öryggismála í vinnuvernd (Occupational Health 

and Safety).  

Núllsýn kynnir ný langtímamarkmið og er byggð á fjórum grundvallarþáttum:  

 Siðfræði 

 Ábyrgð 

 Sýn á öryggismál  

 Verkáætlun um breytingar 

 

Markmiðið er vegakerfi án heilsutaps. Þessu er eingöngu hægt að ná með 

innleiðingu á öruggu vegakerfi (Safe System approach). 

Að ná metnaðarfullum markmiðum felur í sér að skilgreina þarf millistigsmarkmið 

og lokamarkmið. Gera þarf mælingar til að fylgjast með þróuninni og athuga hvort 

verið sé að ná markmiðum. Áskorunin við innleiðingu á öruggu vegakerfi er að 

bæði þarf að innleiða  breytingar og breyta viðhorfi til að vegakerfið verði 

sambærilegt öðrum öruggum kerfum. 

Innleiðing á öruggu vegakerfi 

Öruggt vegakerfi krefst þess að meiri tengsl séu á milli vegfarenda, vega og 

umhverfis, ökutækja og ferðahraða. Þrátt fyrir að vegakerfið sé hannað þannig að 

það geti tekið við mistökum þá er úrslitaatriði að ná árangri í hraðastjórnun 

ökutækja. Hraðinn í vegakerfinu ákvarðast af því hve örugg ökutækin, vegirnir og 

vegfarendurnir eru. Ef krafist er meiri hraða í vegakerfinu þá þarf að auka við 

öryggisbúnað ökutækja, öryggi á vegum og öryggi vegfarenda. 

Grunnhugmynd öruggs vegakerfis er að tryggja það að sú orka sem verður við 

árekstur sé haldið innan þeirra marka að hún sé líkleg til að valda alvarlegu slysi 

eða banaslysi. 
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Leiðbeinandi hraðatakmarkanir eru því: 

 30 km/klst þar sem eru gangandi vegfarendur 

 50 km/klst þar sem eru gatnamót 

 70 km/klst þar sem hætta er á framanáárekstrum 

 Meiri hraði krefst aðskilnaðar á aksturstefnum og öruggs svæðis eða 

vegriða. 

Innleiðing á stefnu um núllsýn 

Bent er á hugsanlega leið sem fara mætti við innleiðingu á núllsýninni á Íslandi þar 

sem henni er skipt í þrjá áfanga. Í fyrsta áfanga er stillt upp þeirri hugmynd að 

kynna núllsýnina vel fyrir öllum hagmunaaðilum umferðaröryggis á Íslandi og fá 

umræðu og álit þeirra áður en hún verður að lokum samþykkt á Alþingi og færð í 

lög samanber það sem gert hefur verið í Svíþjóð.  

Eftir að núllsýnin er samþykkt þá tekur við áfangi tvö sem felur í sér 

makmiðasetningu og margþætta og stöðuga vinnu við að innleiða öruggt vegakerfi 

að fyrirmynd og siðfræði núllsýnar.   

Vegakerfi í jafnvægi 

Ef vegakerfi á að vera öruggt þarf að stýra því líkt og öðrum öruggum kerfum. Inn í 

örugg kerfi koma ytri þættir/truflanir og þá þarf að bregðast við þeim. Fyrirbyggja 

þarf alvarleg slys og banaslys og ef þau gerast þarf skoða hvert tilvik fyrir sig, 

kanna  hvað fór úrskeiðis, gera úrbætur og koma í veg fyrir að slíkt geti gerst aftur. 

Ef úrbótavinna er markviss og stöðug þá verður á endanum til kerfi í jafnvægi.  

Ekki er líklegt að náist að koma í veg fyrir öll slys þrátt fyrir bestu tækni. Þess 

vegna verður kerfið að treysta á jafnvægi á milli ferðahraða og innviða kerfisins til 

að halda uppi ákveðnu öryggisstigi. 

Stýring á öruggu vegakerfi á Íslandi 

Þrír grunnþættir núllsýnarinnar sem vinna þarf með (örugg ökutæki, öruggir 

vegfarendur og öruggir vegir) deilast niður á allar stofnanir sem vinna með 

umferðaröryggi. Líkt og í öðrum öruggum kerfum er nauðsynlegt að gerðar séu 

mælingar til að sjá hvort kerfið sé að virka eins og það á að gera. Eftirlit óháðra 

aðila er nauðsynlegt til að öryggi sé eins og best verði og að öryggismálum sé fylgt 

eftir. Of auðvelt er að láta aðra hagsmuni, hvort sem það er tímasparnaður eða 

kostnaður vega meira en öryggi.  

Hér er sett fram tillaga um að komið verði á eftirlitsstofnun sem hafi það hlutverk 

að taka út og gera mælingar á því hvort vegfarendur eru öruggir og hvort vegir séu 

öruggir. 



Núllsýn, innleiðing á öruggu vegakerfi á Íslandi 

 

51 

 

Kostnaðar- og ábatagreining við að lækka meðalhraða á vegum landsins um 10 

km/klst 

Kostnaður við að innleiða öruggt vegakerfi  

Lengri ferðatími  136.828 

Samtals kostnaður [milljón kr] 136.828 

  

Ávinningur við að innleiða öruggt vegakerfi  

Fækkun alvarlegra slysa og banaslysa  142.291 

Samdráttur í losun gróðurhúsalofttegunda  413 

Minni eldsneytisnotkun vegna lækkunar hraðatakmarkana  28.936 

Samtals ávinningur  [milljón kr] 171.640 

  

Samtals núvirtur ávinningur  [milljón kr] 34.812 

 

Forsendur kostnaðar og ábatagreiningar: 

Lengri ferðatími: 

 Meðalkostnaður við lengingu ferðatíma: 1402 kr/klst (Jón Þorvaldur 

Heiðarsson, 2006), (Börjesson o.fl., 2012). 

 Eknir km á ári til ársins 2050 (Orkustofnun, 2008) 

 Reiknivextir vegna núvirðingar: 4,2% (Íbúðalánasjóður, 2012). 

Fækkun alvarlegra og banaslysa: 

 Reiknaður er ávinningur af fækkun slysa miðað við þær forsendur að ef 

ekkert væri gert að þá myndu tölur yfir alvarleg slys og banaslys haldast 

óbreytt frá árinu 2011 til ársins 2050. 

 Fjöldi alvarlegra slysa og banaslysa samkvæmt tölum Umferðarstofu árið 

2011. Reiknuð er 50% fækkun alvarlegra og banaslysa á næstu 13 árum, 5% 

fækkun er reiknuð frá árinu 2013 til 2025, síðan 5% fækkun á 5 ára fresti frá 

árinu 2025 til 2050.  

 Meðalvirði alvarlegs slyss á verðlagi jan 2012: 67 milljónir kr. (Línuhönnun, 

2006). 

 Meðalvirði banaslyss á verðlagi jan 2012: 454 milljónir kr.(Línuhönnun, 

2006). 

 Reiknivextir vegna núvirðingar: 4,2% (Íbúðalánasjóður, 2012). 

 

Minni eldsneytisnotkun vegna lækkunar hraðatamarkana: 

 Innflutningur á olíu til bifreiðatækja til ársins 2050 (Orkustofnun, 2008). 

 2% eldsneytissparnaður við að lækka hraða um 10 km/klst (European 

Environment Agency, e.d.)  
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 Meðalverð á bensíni og diesel olíu án skatta í jan. 2012 á Íslandi (Þingskjal 

863, 2011-2012). 

 Reiknivextir vegna núvirðingar: 4,2% (Íbúðalánasjóður, 2012). 

Samdráttur í losun gróðurhúsalofttegunda: 

 Það sem sparast í minni eldsneytiskostnaði vegna lækkunar 

hraðatakmarkana. 

 Kg af CO2 sem verður til við brennslu á bensínlítra er 3,07 kg/l 

(Orkustofnun, 2008) 

 Kg af CO2 sem verður til við brennslu á diesellítra er 3,18 kg/l 

(Orkustofnun, 2008) 

 Meðalverðmat á CO2 janúar 2012: 954 kr/tonn (Analysis of EU CO2 

Market, e.d.). 

Þessi niðurstaða þar sem núvirtur ábati fram til ársins 2050 er 35 milljarðar telur 

ekki með kostnað vegna viðbótarfjárveitinga til stofnana eins og Vegagerðarinnar, 

Umferðarstofu, Ríkislögreglustjóra og stofnunar sem hefur eftirlit með 

innleiðingunni. Óvissa er í greiðsluviljamati á lengri ferðatíma, hversu hátt eða lágt 

hvert mannslíf er metið og reiknivöxtum. Þessum óvissuþáttum eru gerð skil í 

næmnigreiningu. 

Næmnigreining, óvissuþættir kostnaðar- og ábatagreiningar 

 
Virði ferðatíma, kr/klst 
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100 33.923 14.404 -5.115 -14.874 -24.634 -44.153 -63.672 
200 45.257 25.738 6.219 -3.541 -13.300 -32.819 -52.338 
300 56.591 37.072 17.553 7.793 -1.966 -21.485 -41.004 
400 67.925 48.406 28.887 19.127 9.368 -10.151 -29.670 
500 79.259 59.740 40.221 30.461 20.702 1.183 -18.337 
600 90.593 71.073 51.554 41.795 32.035 12.516 -7.003 
700 101.926 82.407 62.888 53.129 43.369 23.850 4.331 
800 113.260 93.741 74.222 64.463 54.703 35.184 15.665 
900 124.594 105.075 85.556 75.797 66.037 46.518 26.999 

1000 135.928 116.409 96.890 87.130 77.371 57.852 38.333 
 

Stærstu óvissuþættirnir í kostnaðar- og ábatagreiningunni er mat á virði ferðatíma 

sem liggur á billinu 1129 kr/klst til 1836 kr/klst á verðlagi ársins 2012 sem og mat á 

virði mannslífs sem liggur á bilinu 189 til 890 á verðlagi ársins 2012. 

Heildar núvirtur ábati fyrir árin 2013 til 2050 breytist þegar mat á virði lífs og virði 

ferðatíma er breytt. Núvirtur ábati er 35 milljarðar miðað við forsendur um að 

greiðsluvilji á ferðatíma sé 1402 kr/klst, virði mannslífs sé 454 milljónir kr og 

reiknivextir 4,2%. 
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Þegar virði ferðatíma er metið 1200 kr/klst eða lægra þá reiknast alltaf ábati. Þegar 

mannslíf er metið 700 milljónir eða hærra þá er alltaf ábati. Núvirtur ábati sem næst 

á þessu árabili ef mannslíf er metið á 500 milljónir og ferðatíminn á 1800 kr/klst 

yrði þá 1,2 milljarðar. Ef hins vegar mannslífið er metið á 500 milljónir og 

ferðatíminn á 1200 kr/klst þá yrði núvirtur ábati fyrir árin 2013 til 2050: 60 

milljarðar. 

Einnig er óvissa hvað varðar reiknivexti en þeir eru taldir líklegir til að liggja bilinu 

3% til 6%. Núvirtur ábati, fyrir árin 2013 til 2050, telst því vera á bilinu 17,5 

milljarðar til 52 milljarðar þegar forsendum um reiknivexti er breytt. 

 

Hér sést áhrif óvissu sem hér hefur verið lagt mat á. Líklegasti núvirti ábati af því 

að meðalhraði í vegakerfinu lækki um 10 km/klst er 35 milljarðar kr fyrir árin 2013 

til 2050, en getur verið allt frá -14 milljörðum til 76 miljarðar þegar einstökum 

forsendum er breytt. 
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9 Umræða  

Í þessum kafla er umræða um efni ritgerðarinnar. Farið er yfir það hvort 

rannsóknarspurningum sem settar voru fram í upphafi rannsóknarvinnunnar hafi 

verið svarað. Leitast er við að umræðukafli komi því til skila til lesenda hvernig 

hægt er að nota niðurstöðurnar. 

Rannsóknarspurningarnar: 

Hvernig er innleiðing á öruggu vegakerfi („Save System approach“) notað til 

að innleiða núllsýn í umferðarmálum á Íslandi? 

Mælt er með innleiðingu á öruggu vegakerfi (Safe System approach) sem á 

fyrirmynd sína að rekja til vinnuverndarmála þegar stefna um núllsýn er tekin upp.  

Aðferð öruggra vegakerfa lítur á vegi, vegfarendur og ökutæki sem samhangandi 

þætti þar sem þeir þurfa allir að uppfylla kröfur um ákveðið öryggisstig til þess að  

kerfið teljist öruggt. Kerfið á að tryggja öryggi mannsins gagnvart utanaðkomandi 

kröftum sem verða í vegakerfinu. Hámarkshraði á vegum er grunnstýribreyta sem 

notuð er til að tryggja að kerfið sé öruggt. Ef þættirnir uppfylla ekki kröfur 

samkvæmt hugmyndafræði núllsýnar er nauðsynlegt að lækka hámarkshraða.  

Leiðbeinandi hraðatakmarkanir eru því: 

 30 km/klst þar sem eru gangandi vegfarendur 

 50 km/klst þar sem eru gatnamót 

 70 km/klst þar sem hætta er á framanáárekstrum 

 Meiri hraði krefst aðskilnaðar á aksturstefnum og öruggs svæðis eða 

vegriða. 

Hvaða upplýsingar, gátlista og viðmiðunarreglur er nauðsynlegt að gera til að 

innleiða núllsýnina?  

Nauðsynlegt er að gera grein fyrir því hvað felst í innleiðingu á núllsýn og kynna 

hana fyrir hagsmunaaðilum. Skilgreina þarf helstu hlutverk mismunandi aðila í 

samfélaginu: 

 Hlutverk stjórnvalda  

 Hlutverk heilbrigðisgeirans 

 Hlutverk bílaframleiðanda 

 Hlutverk hönnuða 

 Hlutverk samfélagsins og einstaklinga 

Grunnhugmyndin eða viðmiðunarregla í öruggu vegakerfi er að ökutæki séu örugg 

og að vegir og vegfarendur séu öruggir. Grunnbreytan er svo hraðastýring og ef 

fyrrgreind atriði teljast ekki örugg þá er hraðinn lækkaður. 
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Hvenig er best að innleiða og fylgja núllsýninni eftir? 

Hér er lagt til að stefna núllsýnar sé sett í lög og samþykkt á Alþingi og innleitt sé 

öruggt vegakerfi. Þörf er á ítarlegum skráningum og greiningum til að hægt sé að 

hanna áhrifaríka áætlun um að ná metnaðarfullum markmiðum. Það þarf að ákvarða 

forgangsröð og markmiðin þurfa að vera mælanleg. Þörf er á 

frammistöðumælingum í sætisbeltanotkun, notkun hjálma, ökuhraða og akstri á 

rauðum ljósum.  

Hvert mun vera hlutverk og ábyrgð stofnana/ráðuneyta? 

Innanríkisráðuneyti fer með forsjá umferðaröryggismála í landinu og vinna 

Vegagerðin, Umferðarstofa og Ríkislögreglustjóri undir því. Rannsóknarnefnd 

umferðarslysa starfar sjálfstætt og óháð stjórnvöldum. Lagt er til að hlutverk 

stofnana verði það sama og verið hefur áður nema að við bætist eftirlitsstofnun. 

Eftirlitsstofnun yrði ný stofnun eða nýtt hlutverk yrði sett inn stofnun sem er til fyrir 

eins og til dæmis Umferðarstofu. Stofnunin myndi hafa það hlutverk að taka út og 

gera mælingar á því hvort vegfarendur eru öruggir og hvort vegir séu öruggir. 

Líkt og í öðrum öruggum kerfum er nauðsynlegt að gerðar séu mælingar til að sjá 

hvort kerfið sé að virka eins og það á að gera. Eftirlitsstofnun, eða eftirlit óháðra 

aðila er því hér talið nauðsynlegt til að öryggi sé eins og best verði og að 

öryggismálum sé fylgt eftir. Of auðvelt er að láta aðra hagsmuni, hvort sem það er 

tímasparnaður eða kostnaður vega meira en öryggi. En eins og fyrr segir er líf og 

heilsa fólks æðsta siðfræðimarkmið núllsýnar.  

Einnig er sett fram hugleiðing um hlutverk og ábyrgð Vegagerðarinnar þar sem hún 

er í dag bæði framkvæmda og eftirlitsaðili með því að vegir séu öruggir og bent á að 

í „öruggu kerfi“ væri eðlilegra að framkvæmdaaðili og eftirlitsaðili sé sitt hvor 

aðilinn.  

Hvaða aðilar/ráðuneyti bera ábyrgð á eftirfylgni innleiðingarinnar? 

Innanríkisráðuneyti ber ábyrgð á að innleiðingu stefnu um núllsýn. Hér er lagt til að 

sett verði á laggirnar eftirlitsstofnun sem beri ábyrgð á eftirfylgni gagnvart 

undirstofnunum Innanríkisráðuneytis er varðar innleiðinguna og þeim þremur 

grunnþáttum sem stillt er upp: örugg ökutæki, öruggir vegir og öruggir vegfarendur. 

Hvernig yrði eftirliti með áhrifum af innleiðingunni háttað? 

Hér er lagt til að sett verið á laggirnar eftirlitsstofnun sem taki út og meti hvort vegir 

og vegfarendur séu öruggir. Eftirlitsstofnun setur þá verkefni í hendur þeirra 

stofnana og umsjónaraðila vegakerfisins sem bera ábyrgð á viðkomandi þætti. Þriðji 

þátturinn sem eru örugg ökutæki er í höndum bifreiðaskoðunar að hafa eftirlit með. 

Innanríkisráðuneyti fer með forsjá umferðaröryggis og setur því reglur um hvaða 

markmiðum skuli ná og hvaða reglum sé fylgt eftir. 
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Hver er ávinningur og kostnaður við að innleiða stefnu um núllsýn og fara eftir 

aðferðarfræði um öruggt vegakerfi á Íslandi? 

Þó að stefna um núllsýn sé byggð á siðfræðigrundvelli og hugmyndarfræði um 

sameiginlega ábyrgð og að mannslífum megi aldrei skipta út fyrir aðra hagsmuni, 

þá er einnig mikilvægt að gera sér grein fyrir kostnaði við þær breytingar og 

framkvæmdir sem þarf að gera við að innleiða slíka stefnu. 

Það bendir allt til þess að mikill ávinningur sé af því að innleiða slíka stefnu og 

vinna markvisst að fækkun alvarlegra slysa og banaslysa. Til þess að ná eyrum 

stjórnvalda þarf að færa rök fyrir og skilgreina kostnað sem hlíst af alvarlegum 

slysum og banaslysum og sýna fram á hve vandamálið er stórt svo fjármagn til 

úrbóta fáist.  

Hér hefur verið lagt mat á ábata og kostnað við að lækka meðalhraða um 10 km/klst 

og er það eitt skref í að kortleggja það sem þarf að gera við innleiðingu núllsýnar. 

Með því að lækka hámarkshraðann er gert ráð fyrir þeirri forsendu að tala látinna og 

alvarlegra slasaðra fækki um 50% á 13 árum. Hins vega má deila um hvort sú 

forsenda sé rétt og að jafnvel þurfi ekki stefnu um núllsýn til að fækka alvarlegum 

og banaslysum um 5% á ári. Hins vegar má segja sem svo að ef ekkert er gert þá má 

vera ljóst að slíkur árangur muni ekki nást til framtíðar. 

Til staðar eru stórir óvissuþættir þegar kemur að því að meta ávinning og kostnað. 

Tveir stærstu óvissuþættirnir eru mat á virði mannslífs og virði ferðatíma og liggur 

óvissan á stóru bili og því er erfitt að meta þessa þætti nákvæmlega. Einnig er 

óvissa hvaða reiknivexti skuli nota þegar verið er að núvirða mörg ár fram í tímann. 

Líklegasta mat, á verðlagi ársins 2012, er hér talið að virði mannslífs sé tæplega 500 

milljónir, virði ferðatíma sé um 1400 kr/klst og reiknivextir 4,2% og því sé 

líklegasta gildi núvirts ábata fyrir árin 2013 til 2050: 35 milljarðar. Þessi ábati 

verður til með því að lækka meðalhraða á vegum landsins um 10 km/klst og með 

þeirri aðgerð er reiknuð inn sú forsenda að banaslys í umferðinni fækki um 5% á ári 

fram til 2025 og frá árinu 2025 til 2050 mun fækkunin verða 5% á 5 ára fresti. 
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Viðauki A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ár 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Fjöldi alvarlegra slysa 145 145 145 138 131 123 116 109 102 94 73 51 36 25 17 12

Fjöldi banaslysa 12 12 12 11 11 10 10 9 8 8 6 4 3 2 1 1

Fækkun slysa frá árinu 2013 [%] 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 50% 35% 25% 17% 12% 8%

Meðalvirði alvarlegs slyss 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67

Meðalvirði banaslyss 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454

Virði alvarlegra og banaslysa ef núllsýn [M ISK] 15.163 15.163 15.163 14.405 13.647 12.889 12.130 11.372 10.614 9.856 7.582 5.307 3.723 2.485 1.721 1.126

Virði alvarlegra og banaslysa ef ekkert er gert [M ISK] 15.163 15.163 15.163 15.163 15.163 15.163 15.163 15.163 15.163 15.163 15.163 15.163 15.163 15.163 15.163 15.163

Ávinningur af því að fækka slysum [M ISK] 0 0 0 758 1.516 2.274 3.033 3.791 4.549 5.307 7.582 9.856 11.440 12.678 13.442 14.037

Núvirtur ábati hvers árs [M ISK] 0 728 1.397 2.010 2.572 3.086 3.554 3.979 23.137 24.486 23.138 20.873 18.016 15.316

Núvirtur ábati kostnaður [M ISK] 142.291

Reiknivextir 4,2%

Fækkun slysa og ábati (virði alvarlegra og banaslysa sem bjargað yrði í umferðinni ár hvert )

Ár 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Eknir km 3.305 3.351 3.399 3.447 3.493 3.541 3.587 3.631 3.676 3.721 3.943 4.166 4.395 4.628 4.859 5.095

Lenging á ferðatíma [klst] 4,26 4,32 4,38 4,45 4,50 4,57 4,63 4,68 4,74 4,80 5,08 5,37 5,67 5,97 6,27 6,57

Kostnaður [Milljón kr] 5.976 6.059 6.146 6.232 6.315 6.402 6.485 6.565 6.646 6.728 7.129 7.532 7.946 8.368 8.785 9.212

Núvirtur kostnaður hvers árs [M ISK] 6.146 5.981 5.817 5.659 5.501 5.344 5.193 5.044 21.757 18.713 16.071 13.777 11.775 10.051

Núvirtur heildar kostnaður [M ISK] 136.828

Reiknivextir 4,2%

Kostnaður vegna lengingar á ferðatíma við lækkun meðalhraða um 10 km/klst

ÁR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Innflutningur á olíu bifreiðatækja [tonn] 338.800 345.300 354.700 359.800 357.700 348.900 353.300 349.000 330.700 305.600 241.300 256.600 272.900 273900 262200 236000

Innflutningur á olíu bifreiðatækja [lítrar] 435.195.890 443.545.279 455.619.782 462.170.841 459.473.346 448.169.557 453.821.452 448.298.009 424.791.265 392.549.775 309.955.042 329.608.221 350.545.922 351830443 336801541 303147078

2% Sparnaður við lækkun hámarkshraða 8.703.918 8.870.906 9.112.396 9.243.417 9.189.467 8.963.391 9.076.429 8.965.960 8.495.825 7.850.996 6.199.101 6.592.164 7.010.918 7036609 6736031 6062942

Sparnaður við innkaup á olíu [M ISK] 1.284 1.309 1.345 1.364 1.356 1.323 1.339 1.323 1.254 1.158 914,6810328 972,6777995 1034,465205 1038,255843 993,9053743 894,5906496

Eknir km 3.305 3.351 3.399 3.447 3.493 3.541 3.587 3.631 3.676 3.721 3.943 4.166 4.395 4.628 4.859 5.095

Hlutfall 2011 0,39

Sparnaður metinn út frá fjölda km[M ISK] 1.284 1.302 1.321 1.339 1.357 1.376 1.394 1.411 1.428 1.446 1532 1619 1708 1798 1888 1980

Sparnaður vegna eldsneytisnotkunar [M ISK] 1.284 1.309 1.345 1.364 1.356 1.323 1.339 1.323 1.254 1.158 1.532 1.619 1.708 1.798 1.888 1.980

Núvirtur ábati hvers árs [M ISK] 1.345 1.309 1.249 1.169 1.136 1.077 979 869 4.676 4.022 3.454 2.961 2.531 2.160

Núvirtur ábati kostnaður [M ISK] 28.936

Reiknivextir 4,2%

Ábati við innkaup á olíu (án skatta) við lækkun hámarkshraða úr 90 km/klst í 80 km/klst

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Það sem sparast í olíu 8.703.918 8.870.906 9.112.396 9.243.417 9.189.467 8.963.391 9.076.429 8.965.960 8.495.825 7.850.996 6.199.101 6.592.164 7.010.918 7.036.609 6.736.031 6.062.942

Það sem sparast í CO2 [kg] 27.199.743 27.721.580 28.476.236 28.885.678 28.717.084 28.010.597 28.363.841 28.018.626 26.549.454 24.534.361 19.372.190 20.600.514 21.909.120 21.989.403 21.050.096 18.946.692

Ábati af losun CO2 vegna olíu [Evrur] 163.198 166.329 170.857 173.314 172.303 168.064 170.183 168.112 159.297 147.206 116.233 123.603 131.455 131.936 126.301 113.680

Ábati af losun CO2 vegna olíu [Milljón kr] 26 26 27 28 27 27 27 27 25 23 18 20 21 21 20 18

Núvirtur ábati hvers árs [M ISK] 27 26 25 24 23 22 20 18 56 49 42 35 27 20

Núvirtur ábati kostnaður [M ISK] 413

Reiknivextir 4,2%

Ábati vegna minni losunar CO2 við lækkun meðalhraða á vegum landsins um 10 km/klst 
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Viðauki  B 

Tafla kostnaðar og ábata frá árinu 2013 til 2050 
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