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Útdráttur 

Undanfarin ár hefur ferðamönnum á Íslandi fjölgað gífurlega og umferðarslysum þar sem 

erlendir ferðamenn koma við sögu hefur einnig fjölgað. Erlendir ferðamenn eru oft óvanir 

íslenskum vegum og aðstæðum sem geta gert þeim erfitt fyrir er þeir keyra á Íslandi. 

Rannsókn þessi byggist á könnun sem lögð var fyrir erlenda ferðamenn sem höfðu ferðast 

til Íslands á árunum 2013-2016. Aðalmarkmiðið var að kanna við hvaða akstursskilyrði 

erlendir ferðamenn ættu í erfiðleikum með að keyra og hvaða þættir höfðu áhrif á upplifun 

þeirra. Einnig var notkun almenningssamgangna rannsökuð. 

Þau akstursskilyrði sem erlendum ferðamönnum þótti erfiðast að keyra við voru: 

malarvegir, veður og ástand vega. Þeir þættir sem höfðu mest áhrif á erfiðleikaeinkunn 

voru ef fólk hafði lent í árekstri á Íslandi, uppruni ferðamanna, árstíðir og um hvaða 

landshluta var ferðast. Rannsóknin gefur tilefni til eftirfarandi ábendinga: að vegir verði 

bættir og þá sérstaklega á Vestfjörðum og Austurlandi, einnig að fræðsla um akstur á 

Íslandi til ferðamanna verði aukin sem og aðlöguð að þjóðerni og árstíðum. 

Abstract 

In recent years number of foreign tourists visiting Iceland has increased substantially, 

along with car accidents involving foreign tourists. Foreign tourists are often 

unaccustomed to driving on Icelandic roads and the weather conditions these roads face, 

can potentially create difficulty for visitors driving in Iceland. This research is based on an 

online survey where foreign tourist, who have travelled to Iceland during the years of 

2013-2016, took part in the survey. The main objective was to research under which 

circumstances foreign tourists had difficulties driving in Iceland and which variables 

affected their experience. The use of public transportation was also explored. 

The circumstances in which foreign tourists had the most difficulties driving under were; 

gravel roads, the weather and condition of the roads. The main variables that affected their 

experience were: whether or not tourists were involved in a car accident in Iceland, the 

origin of the tourists, the seasons and which part of the country tourists travelled to. It is 

advised to improve roads, especially in Vestfjords and the eastern part of the country. 

Furthermore information towards tourists driving in Iceland should be improved and 

adapted for nationalities and seasons. 
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1 Inngangur 

Ísland hefur undanfarin ár haslað sér völl sem vinsæll ferðamannastaður meðal erlendra 

ferðamanna. Ferðamenn sem koma hingað vilja njóta alls þess sem landið hefur upp á að 

bjóða, ferðast og sjá sem mest af náttúrufegurð Íslands. Til þess að ferðast um landið eru 

margir kostir í stöðunni þar á meðal almenningssamgöngur og bílaleigubílar. Íslenska 

vegakerfið er mjög sérstakt, sérstaklega fyrir þá sem eru óvanir íslenskum aðstæðum. Til 

að mynda eru einbreiðar brýr og malarvegir algengir hér á landi og aðstæður frábrugðnar 

ökuaðstæðum í mörgum öðrum löndum. Ófyrirsjáanlegt veðurfar hefur einnig mikil áhrif 

(Tryggvi Páll Tryggvason, 2016). Þessi rannsókn beinist að erlendum ferðamönnum og 

upplifun þeirra af því að keyra á Íslandi og af notkun þeirra á almenningssamgöngum hér á 

landi. 

1.1 Erlendir ferðamenn á Íslandi 

Á undanförnum árum hefur fjöldi erlendra ferðamanna sem sækja Ísland heim aukist 

gífurlega og frá því að talningar hófust hefur ferðamönnum fjölgað nær ár hvert. 

Samkvæmt Ferðamálastofu voru erlendir ferðamenn árið 2013 um 800 þúsund manns og 

árið 2015 voru þeir um 1,3 milljón manns (Ferðamálastofa, 2015a), mun fleiri en spáð var 

fyrir um 2006 þar sem bjartsýnustu spár gerðu ráð fyrir 900 þúsund ferðamönnum (Bjarni 

Reynarsson, 2006). Í október 2016 voru brottfarir erlendra ferðamanna um Flugstöð Leifs 

Eiríkssonar, sem áætlað er að nái yfir 96% erlendra ferðamanna, rúmlega 1,5 milljón 

ferðamenn (Ferðamálastofa, 2016a). Mynd 1.1 sýnir fjölda ferðamanna um Flugstöð Leifs 

Eiríkssonar 2013-2016.  

Samkvæmt greiningu Íslandsbanka er gert ráð fyrir 29% aukningu ferðamanna árið 2016 á 

Íslandi og gangi sú spá eftir munu 1,6 milljónir ferðamanna koma til landsins í gegnum 

Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Fjöldi ferðamanna er árstíðabundinn og lengi vel komu um 

50% ferðamanna yfir sumarið, frá júní til ágúst. Það hefur breyst frá 2010 og nú koma 

aðeins um 40% ferðamanna þessa sumarmánuði og ferðamannatíminn hefur lengst 

(Íslandsbanki, 2016b). Ferðamönnum í heiminum hefur einnig fjölgað en þó ekki með jafn 

miklum hraða. Meðalaukning á alþjóðavísu eru um 4% á ári síðan 2010 (World Tourism 

Organization, 2016), á meðan aukning ferðamanna á Íslandi er vel yfir 20% og nálægt 30% 

undanfarin ár (Ferðamálastofa, 2015a). 
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Mynd 1.1 Fjöldi ferðamanna um Flugstöð Leifs Eiríkssonar 2003-2016 (Ferðamálastofa, 

2016a).  

1.2 Akstur erlendra ferðamanna á Íslandi 

Ferðaþjónusta á Íslandi hefur vaxið gífurlega og hefur undanfarin ár verið stærsta 

útflutningsgrein landsins og áætlar greining Íslandsbanka að þriðjung hagvaxtarins frá 

árinu 2010 megi rekja til ferðaþjónustunnar (Íslandsbanki, 2015). Þessi aukning 

ferðamanna hefur leitt í för með sér uppgang ýmissa fyrirtækja í ferðaþjónustunni, þar á 

meðal fjölda starfandi bílaleiga sem og fyrirtæki sem sjá um skipulagðar hópferðir á helstu 

ferðamannastaði landsins. Á milli áranna 2003 og 2014 þrefaldaðist fjöldi útgefinni leyfa 

til bílaleigureksturs úr 51 í 152 (Íslandsbanki, 2016b), og í september 2016 voru leyfin 

orðin 160 talsins (Samgöngustofa, 2016a). Frá 2006 til 2015 fjölgaði bílaleigubílum úr 

4.756 í 15.401 sem gerði um 6,7% af heildar bílaflota Íslands og gert er ráð fyrir fjölgun í 

18.500 bíla á árinu 2016. Um 85% af heildar bílaleiguflota eru í eigu 20 stærstu bílaleiga 

landsins (Jón Hákon Halldórsson, 2015). Þessi gífurlegi fjöldi bílaleigubíla veldur aukinni 

umferð. Einnig gerir það ferðamönnum kleift að ferðast á eigin vegum og stuðlar að meiri 

dreifingu ferðamanna út fyrir helstu ferðir hópferðanna og léttir álagi á helstu 

ferðamannastöðum (Bjarni Reynarsson, 2016). 

Ferðamenn vilja skoða ýmsa áningarstaði, upplifa landið á sinn hátt og til þess þurfa þeir 

að velja ferðamáta til að komast á milli staða. Samkvæmt skoðanakönnun sem unnin var af 

Ferðamálastofu nota um 36% ferðamanna sem koma til Íslands bílaleigubíla (Jón Hákon 

Halldórsson, 2016). Allir þessir ferðamenn hafa mismunandi ökureynslu. Aðstæður á 

Íslandi geta verið mjög breytilegar eftir árstíð og veðri sem getur gert óvönum 

ferðamönnum erfitt fyrir. Akstur ökutækja getur verið flókinn, sérstaklega ef ekið er um 

óþekktar aðstæður. Ökumenn þurfa að þekkja helstu lög og umferðarskilti og leggja mat á 

þær aðstæður sem fyrir liggja. Flestir erlendir ferðamenn sem hingað koma hafa ekki mikla 

reynslu af því að keyra við íslenskar aðstæður sem getur gert þeim erfitt fyrir á vegum 

landsins. Alþjóðleg ökuskírteini óháð upprunalandi eru tekin gild sem ökuréttindi hér á 

landi svo framarlega sem kröfur um lágmarksaldur séu uppfylltar og ekki sé um akstur í 

atvinnuskyni að ræða. Kröfur íslenskra yfirvalda eru að almennt ökuskírteini frá 
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viðkomandi landi sé skiljanlegt hérlendum yfirvöldum, þ.e. með latnesku letri. Annars þarf 

að fylgja alþjóðlegt ökuskírteini eða önnur staðfest þýðing á útgefna ökuskírteininu. 

Yfirvöld hér á landi gera engar athugasemdir við hvað felst í ökuréttindum viðkomandi 

lands. Bílaleigur landsins samþykkja alþjóðleg ökuskírteini frá hvaða landi sem er (Eva 

Björk Ægisdóttir, 2016).  

Tafla 1.1 Hlutfall ferðamanna sem nýttu sér ýmsa fararmáta sem og meðaltalseinkunnir 

fyrir ýmis atriði tengd vegum á Íslandi. 

Ferðavenjukönnun Ferðamálastofu  

Sumar 

'11 

Vetur 

'11-'12 

Vetur 

'13-'14 

Sumar 

'14 

Vetur 

'15-'16 

Ferðamátadreifing 

     Bílaleigubíll 32,7% 39,0% 35,1% 35,9% 45,3% 

Áætlunarbifreið, strætó 46,0% 30,1% 31,7% 43,3% 25,6% 

Einkabíll 12,8% 9,8% 8,7% 18,1% 9,5% 

Rúta (skipulagðar ferðir) 36,2% 58,8% 55,3% 38,1% 43,8% 

Meðaleinkunn 

     Vegamerkingar, aðvörunarskilti, 

þjónustuskilti 7,88 7,94 8,00 8,10 8,90 

Vegamerkingar (númer/heiti vega) 7,79 7,89 7,96 8,01 8,22 

Ástand vega 7,38 7,96 8,15 7,89 8,19 

Vegakerfið í heild 7,63 8,05 8,21 8,05 8,37 

Meðaltal einkunna sem ferðamenn gáfu atriðum á skalanum 1-10, tölur fengnar úr könnun 

Ferðamálastofu Vetur ´15-´16 (Ferðamálastofa, 2016b). 

 

Mynd 1.2 Hlutfall ferðamanna og ferðamáti (Ferðamálastofa, 2016b). 

Ferðamálastofa hefur gert yfirgripsmikla ferðavenjukönnun meðal erlendra ferðamanna frá 

árinu 2011 þar sem m.a. er spurt um hvernig samgöngumáta fólk notar á ferð sinni um 

Ísland. Þar kom í ljós að undanfarin ár hefur hlutfall erlendra ferðamanna sem nota 

bílaleigubíl fjölgað. Sumarið 2011 notuðu 32,7% ferðamanna bílaleigubíl á meðan veturinn 

2015-2016 notuðu 45,3% þann kost. Einnig nota erlendir ferðamenn einkabíl þar sem 

aukning er milli árstíða og sumarið 2014 notuðu 18,1% ferðamanna þann fararmáta en 

aðeins 9,5% notuðu þann kost veturinn 2015-2016. Tafla 1.1 sýnir ýmsa fararmáta og 

hlutfall þeirra ferðamanna er notuðu þann fararmáta (sjá Mynd 1.2), en einnig meðaltal 
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einkunna sem ferðamenn gáfu ákveðnum atriðum er tengdust vegakerfi landsins á 

skalanum 1 til 10, sjá Mynd 1.3 (Ferðamálastofa, 2016b). Þátttakendur voru beðnir um að 

gefa vegaskilyrðum á Íslandi einkunn á skalanum 1 til 10. Meðaltalið hefur farið hækkandi 

síðan sumarið 2011 við öllum atriðum. Einkunn fyrir ástand vega hækkaði úr 7,38, árið 

2011, í 8,19 veturinn 2015-2016. Einnig voru þátttakendur beðnir um að gefa vegaskiltum, 

nöfnum á vegum og númer á vegum einkunn, en þar hefur meðaltalið einnig farið 

hækkandi síðan sumarið 2011 úr 7,79 í 8,22, veturinn 2015-2016. Vegakerfið í heild sinni 

var einnig metið til einkunnar og hefur meðaleinkunn hækkað úr 7,63 sumarið 2011 í 8,36 

veturinn 2015-2016 (Ferðamálastofa, 2016b). 

 

Mynd 1.3 Einkunnir sem erlendir ferðamenn gáfu ýmsum atriðum er tengjast vegakerfi 

landsins (Ferðamálastofa, 2016b). 

Árið 2015 létust 16 einstaklingar í jafnmörgum slysum á Íslandi, tólf karlar og fjórar 

konur. Af þessum 16 voru 7 erlendir einstaklingar og þar af 5 erlendir ferðamenn. Slasaðir 

erlendir ökumenn eru nú rétt undir 25% af öllum slösuðum en það hlutfall hefur verið á 

bilinu 17% til 20% síðustu ár (Samgöngustofa, 2016b). Árið 2007 voru umferðaróhöpp, 

þar sem erlendir ökumenn voru orsakavaldar, 5% allra umferðarslysa á landinu 

(Samgöngustofa, 2007). Teknar voru saman helstu orsakir slasaðra í umferðarslysum fyrir 

árin 2011-2015 þar sem borið var saman orsakir allra slasaðra annars vegar og slasaðra 

ferðamanna hins vegar, Tafla 1.2 sýnir þær niðurstöður. Þær orsakir sem frábrugðnar eru 

orsökum allra slasaðra eru með gráan bakgrunn og eru eftirfarandi: lausamöl, slæmur 

vegur, ökutæki fýkur, gáleysi, svefn og ekið á röngum vegarhelmingi. (Haraldur 

Sigþórsson og Stefán Einarsson, 2016). 

0

2

4

6

8

10

Vegamerkingar,
aðvörunarskilti,
þjónustuskilti

Vegamerkingar
(númer/heiti vega)

Ástand vega Vegakerfið í heild

Ei
n

ku
n

n

Sumar '11 Vetur '11-'12 Vetur '13-'14 Sumar '14 Vetur '15-'16



5 

Tafla 1.2 Orsakir slasaðra í umferðarslysum árin 2011-2015. 

Allir slasaðir Slasaðir ferðamenn 

Slæm færð Slæm færð 

Ökumaður veldur slysi Ökumaður veldur slysi 

Hjólreiðamaður Lausamöl/steinkast 

Ökutæki eða hjólbarðar í ólagi Ökutæki eða hjólbarðar í ólagi 

Vinstri beygja í veg fyrir umferð á móti Slæmur vegur 

Biðskylda ekki virt Ökutæki fýkur 

Of hraður akstur Gáleysi 

Of stutt á milli bifreiða Svefn 

Ekið gegn rauðu ljósi Slæmt skyggni 

Slæmt skyggni Ekið á röngum vegarhelmingi 

Grár bakgrunnur = Orsakir sem ekki eru eins algengar fyrir alla slasaða. 

Gert var verkefni þar sem slys erlendra ferðamanna á Gullna hringnum 2011-2013 voru 

rannsökuð. Þar kom í ljós að í 23 tilvikum af 35, þegar erlendir aðilar komu við sögu, varð 

slysið að vetri til (október-mars) þrátt fyrir að það séu færri ferðamenn á landinu yfir þessa 

mánuði miðað við á sumrin. Þetta gefur til kynna að þær aðstæður sem geta skapast á 

vegum Íslands að vetri til valdi ferðamönnum vandræðum. Aukinn fjöldi ferðamanna yfir 

vetrarmánuðina er orðið áhyggjuefni þegar kemur að umferðaröryggi og mikilvægt er að 

grípa til ráðstafana til að draga úr hættu sem fylgir því að aka um þjóðvegi landsins að 

vetrarlagi. Erlendir ferðamenn sem eru ókunnugir aðstæðum virðast ráða illa við það 

ástand sem getur skapast á vegum landsins að vetri til (Katrín Halldórsdóttir & Auður Þóra 

Árnadóttir, 2014). 

Haraldur Sigþórsson og Stefán Einarsson (2016). Fóru yfir umferðaröryggi erlendra 

ferðamanna á rannsóknaráðstefnu Vegagerðarinnar 2016, þar sem þeir tóku saman 

slysatölur erlendra ferðamanna frá árunum 2003-2015, Tafla 1.3 sýnir þær upplýsingar. 

Hæsta tíðni slasaðra á milljón ferðamenn er hjá ferðamönnum frá Ítalíu, Spáni og því næst 

Kína. Lægst er tíðni slasaðra á milljón ferðamenn frá Danmörku og Svíþjóð. 
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Tafla 1.3 Slasaðir og fjöldi ferðamanna eftir þjóðerni 2003-2015. 

 

Tíðni slasaðra á 

milljón ferðamenn 

Fjöldi 

slasaðra 

Heimsóknir 

til landsins 

Ítalía 550,6 91 165.288 

Spánn 531,9 88 165.439 

Kína 464,4* 65 139.952* 

Pólland 386,8* 63 162.888* 

Frakkland 197,6 87 440.276 

Kanada 158,9 32 201.387 

Þýskaland 142,4 104 730.261 

Holland 136,7 32 234.006 

Bandaríkin 122,4 132 1.078.726 

Bretland 89,8 110 1.225.079 

Danmörk 81,8 42 513.347 

Svíþjóð 81,8 34 419.218 

* aðeins tölur fyrir árin 2007-2015 

  

Rannsókn styrkt af Vegagerðinni um hlut erlendra ökumanna í slysum hringtorga var gerð 

í júní 2016 þar sem farið var yfir slysagögn á tímabilinu 2011-2015 fyrir 17 tveggja 

akreina hringtorg sem eru öll á þjóðvegum í grennd við og innan höfuðborgarsvæðisins 

(Katrín Halldórsdóttir, 2016). Á þessu tímabili var hlutur erlendra ökumanna í 

umferðarslysum 16% en erlendir ökumenn komu við sögu í 22% þeirra slysa sem urðu á 

hringtorgunum sem voru til skoðunar, sem bendir til þess að erlendir ferðamenn séu að 

lenda í vandræðum á tveggja akreina hringtorgum hér á landi. Við nánari greiningu á 

þessum hringtorgaslysum kom í ljós að 81% þeirra tilvika var erlendur ökumaður á ytri 

akrein hringtorgsins, en ökumaður á ytri akrein hringtorga á að veita umferð sem ekur á 

innri akrein forgang. Reglur eru mismunandi eftir löndum og því mikilvægt að upplýsa 

erlenda ferðamenn um þær umferðarreglur sem gilda hér á landi. Þegar fjöldi slysa þar sem 

erlendir ökumenn komu við sögu á hringtorgum var skoðaður eftir árum mátti sjá töluverða 

fjölgun á tímabilinu, sem kemur ekki á óvart þar sem fjöldi erlendra ferðamanna hér á landi 

hefur aukist umtalsvert á tímabilinu (Katrín Halldórsdóttir, 2016). 

1.2.1 Hraðaakstur erlendra ökumanna á Íslandi 

Innanríkisráðuneytið, ríkislögreglustjóri, Samgöngustofa og Vegagerðin eru með 

samstarfssamning um sjálfvirkt hraðaeftirlit og vinna að uppsetningu hraðamyndavéla um 

land allt (Innanríkisráðuneytið o.fl., 2015). Myndatakan er stafræn og upplýsingar um 

hraðabrot eru sendar til lögreglunnar þar sem lögreglan vinnur úr upplýsingunum og sektar 

viðkomandi fyrir brot sitt. Rannsókn á þessum brotum var hætt í 22% tilvika árið 2014, af 

28.298 sektarbrotum, og hefur það verið að aukast undanfarin ár. Þegar skoðuð eru tilvik 

þar sem rannsókn hefur verið hætt má sjá að stór hluti þessara mála er vegna aksturs 

erlendra ferðamanna á bílaleigum. Þegar bílaleigubíll er skráður á ólöglegum hraða fer 

sektin til þess fyrirtækis sem á bílinn (Innanríkisráðuneytið o.fl., 2015).  

Bílaleigur bera ábyrgð á ástandi ökutækis en ökumaðurinn ber ábyrgð á akstrinum. 

Samkvæmt Oddi Árnasyni, yfirlögregluþjóni hjá lögreglunni á Suðurlandi, er meirihluti 

þeirra sem haft er afskipti af vegna hraðaaksturs á Suðurlandi, erlendir ferðamenn. Ekki 
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eru til tölur en hann áætlar að um árið 2015 voru það erlendir ferðamenn í 60% tilvika, og 

voru þeir jafnan á mun meiri hraða en þeir Íslendingar sem brutu af sér. Ef erlendir 

ferðamenn eru teknir á staðnum fyrir of hraðan akstur er sektin alla jafna greidd á 

vettvangi, en ef þeir eru ekki teknir á staðnum þá er reynt að ljúka málinu með sektargerð 

sem er þá aðfararhæf í þeim löndum sem Ísland er samningsaðili við, varðandi fullnustu 

refsingar. Lögreglan á Vesturlandi í Stykkishólmi sér um að vinna úr sektum á 

hraðamyndavélum á landsvísu og Ólafur Guðmundsson, yfirlögregluþjónn þar, segir að 

mörg mál séu látin niður falla, en þeir hafi sent út sektarboð ef sektirnar fara yfir 30.000 

krónur og um 40-50% innheimta er á þeim. Fjöldi þeirra mála sem látinn er niður falla ár 

hvert er varða hraðasektir, hefur fjölgað mikið undanfarin ár og nærri þrefaldast frá árinu 

2013 úr 3.090 málum í 8.416 mál árið 2015 og í ágúst 2016 voru um 5.600 hraðasektir 

erlendra ferðamanna látnar niður falla (Mbl.is, 2016a). 

1.2.2 Dýr á vegi ferðamanna 

Tilvikum þar sem ekið er á búfé hefur fjölgað mikið á síðustu árum og samkvæmt 

upplýsingum frá lögreglunni á Suðurlandi eru það aðallega ferðamenn sem lenda í því að 

aka á kindur. Í lok júlí 2016 höfðu 77 kindur drepist í umferðarslysum í umdæmi 

lögreglunnar á Suðurlandi, sem nær frá Árnessýslu austur í Austur-Skaftafellssýslu þar sem 

ástandið er verst. Í Austur-Skaftafellssýslu höfðu 57 kindur drepist í umferðarslysum í lok 

júlí 2016, 117 kindur árið 2015, 114 árið 2014 en ekki nema 87 árið 2013. Aukning á þess 

konar slysum hefur því aukist í sýslunni um 25% frá 2013-2015. Ástæðan fyrir þessum 

mikla fjölda er að í sýslunni eru 200 km leið þar sem engar girðingar eru, einnig hefur 

umferð aukist um tugi prósenta á undanförnum árum á þessu svæði. (Mbl.is, 2016b). Þó 

nokkuð var keyrt á sauðfé á Vestfjörðum og í maí og júní árið 2016 höfðu 44 tilkynningar 

borist lögreglunni á Vestfjörðum um að ekið hafi verið á lambfé, árið 2015 voru 75 tilfelli 

tilkynnt til lögreglu allt árið og því mikil aukning. Vandamál er að það kemur oft fyrir að 

viðkomandi ökumenn geri ekki viðvart þegar óhapp sem þetta á sér stað, hvorki við bónda 

né lögreglu. Lítið er um girðingar á Vestfjörðum og gengur sauðfé því oft laust við og á 

vegum (Mbl.is, 2016c). Ekki er vitað í hve mörgum tilfellum erlendir ökumenn áttu í hlut 

þegar keyrt var á fé. 

Heimamenn lenda í umferðarslysum tengdum sauðfé en einnig eru dæmi um það að 

erlendir ferðamenn hafi lent í umferðarslysum vegna þess, ökumenn hafa reynt að sveigja 

snögglega til hliðar vegna kindar sem hljóp á veginn. Á Vatnsnesi í Húnavatnssýslu árið 

2014 gerðist eitt slíkt slys þar sem erlendir ferðamenn voru að keyra á malarvegi. 

Ferðamennirnir þurftu snögglega að sveigja til hliðar vegna kindar sem hljóp upp á veginn 

sem varð til þess að annað framhjól bílsins lenti í skurði og reyndi þá bílstjóri að beygja 

aftur upp á veginn en þá tók jepplingurinn eina og hálfa veltu. Ferðamennirnir sluppu með 

skrámur (Stefán Ó. Jónsson, 2014). 

1.2.3 Öryggisfræðsla um akstursskilyrði á Íslandi 

Reynt hefur verið að stemma stigu við umferðarslysum erlendra ferðamanna og má þá 

helst nefna SafeTravel sem var sérstaklega sett á laggirnar til að bæta slysavarnir og þar er 

hægt að finna upplýsingar um ökuaðstæður á Íslandi og viðvaranir á mörgum tungumálum 

(SafeTravel, 2016). Einnig hefur Samgöngustofa eftirlit með bílaleigunum og hefur farið í 

ýmiss konar verkefni til að tryggja öryggi ferðamanna sem ferðast um landið á eigin 

vegum. Eitt af því eru leiðbeiningar til ferðamanna, svokallað stýrispjald, þar sem nálgast 

má handhægar og myndrænar upplýsingar um það sem gott er að vita þegar keyrt er á 
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Íslandi og varað við hættum (Tryggvi Páll Tryggvason, 2016). Einnig hefur 

Samgöngustofa búið til myndband, sem aðgengilegt er á www.drive.is, síðan árið 2005, á 

fjórum tungumálum, ensku, frönsku, spænsku og þýsku (Samgöngustofa, 2007). Einnig er 

hægt að nálgast myndbandið á youtube.com þar sem nýjasta útgáfan hefur verið 

aðgengileg síðan í maí 2016, þar sem farið er yfir ökuaðstæður á Íslandi og hvað beri að 

varast. Þrátt fyrir þessi verkefni er ómögulegt að ná til allra ferðamanna og það sem vandar 

málið er að flestir ferðamenn koma aðeins einu sinni til landsins og því þarf ávallt að fræða 

nýtt fólk. Íslandsstofa var í samstarfi við ferðaþjónustufyrirtæki á landinu og stóð fyrir 

herferð sumarið 2016, til að reyna að hafa jákvæð áhrif á ferðahegðun á landinu og gaf 

einnig út myndband á netinu með örnámskeiði um ferðaöryggi þar sem farið var í gegnum 

það hvernig eigi að aka um Ísland með öruggum hætti (Tryggvi Páll Tryggvason, 2016). 

Þessi fræðsla hefur skilað sér samkvæmt Steingrími Birgissyni hjá Bílaleigu Akureyrar, þar 

hefur fjöldi bíla sem þarf að skipta út vegna óhappa haldist stöðugur þrátt fyrir að 

bílaflotinn hafi farið úr 1000 bílum í 4000 bíla (Baldur Guðmundsson, 2016). 

Vegagerðin lét útbúa sérstök spjöld sem sett eru á stýri bílaleigubíla með upplýsingum um 

hvers ber að gæta sérstaklega við akstur á Íslandi. Hugsunin er sú að spjaldið eigi alltaf að 

vera í bílnum þegar það kemur einhver nýr að honum. Helst er hægt að ná til ferðamanna í 

gegnum bílaleigurnar en samkvæmt frétt virðist grunur leika á að bílaleigur hafi ekki verið 

nógu duglegar við að koma þessum spjöldum fyrir í bílum sínum (Mbl.is, 2015). 

Samkvæmt. 3. mgr. 6 gr. laga um bílaleigur nr. 64/2000, svo og 7. mgr. 5. gr. reglugerðar 

um bílaleigur nr. 790/2006, skal bílaleiga upplýsa erlenda leigutaka um íslenskar 

umferðarreglur, umferðarmerki og reglur um bann við umferð utan vega, bann við akstri á 

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

þjóðvega, sérstaklega um hálendið. Einnig skal bílaleiga vekja sérstaka athygli leigutaka á 

hættu sem stafar af dýrum á vegum. Engar leiðbeiningar eru til staðar um hvernig þessi 

upplýsingagjöf skuli hagað og töluverð ábyrgð lögð á herðar forsvarsmanna bílaleiga 

(Birna Hreiðarsdóttir, 2014). 

1.3 Almenningssamgöngur 

Það er margt sem samgöngur innihalda, allt frá stórum flugvöllum til vegakerfa sem og 

almenningssamgangna. Allar þessar tegundir samgangna eru mikilvæg fyrir ferðamenn til 

að komast á milli staða og samkvæmt Page (2005), eru samgöngur og ferðaiðnaðurinn 

tengd nánum böndum.  

Umferð á vegum úti hefur aukist undanfarin ár (Vegagerðin, 2016), einnig hefur fjöldi 

farþega sem nota almenningssamgöngur aukist (Strætó bs., 2016a). Heimamönnum sem 

kjósa þennan valkost hefur fjölgað m.a. vegna aukinnar tíðni í akstri, viðhorfsbreytinga 

almennings til almenningssamgangna, betra leiðakerfis, nýrra vagna og einnig hafa nema- 

og samgöngukort áhrif á aukningu sem og samningur ríkis og sveitarfélaga um eflingu 

almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu verið mikilvægur þáttur í þessari fjölgun 

(Sunna Karen Sigþórsdóttir, 2015). Farþegum í strætó hefur fjölgað jafnt og þétt og frá 

2010 hefur farþegum fjölgað um 25% úr 8.061.000 farþegum árið 2010 í 10.697.000 

farþega árið 2015 (Strætó bs., 2016a). Áætlað er að farþegafjöldi verði um 16 milljónir í 

lok árs 2023 (Sunna Karen Sigþórsdóttir, 2015). Strætó bs. missir markaðshlutdeild þegar 

fólk fer í frí yfir sumartímann en erlendum ferðamönnum fjölgar mikið á sama tíma. Sá 

markhópur er því mikilvægur fyrir Strætó bs. að nálgast. Stjórn Strætó bs. útfærði 
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tilraunaverkefni sem felur í sér að markaðssetja sérstaklega leiðir 5, 12 og 14 með tilliti til 

erlendra ferðamanna sumarið 2016, m.a. með merkingum á ensku í vögnum. Áhersla var 

lögð á að kynna 3 daga kortin og Strætó-appið til að ná til markhópsins (Strætó bs., 

2016b).  

Strætó bs. er fyrst og fremst hugsað sem almenningssamgöngur. Hlutverk Strætó bs. er að 

koma fólki frá A til B. Rekstur leiðakerfisins skiptist í tvennt, höfuðborgarsvæðið og 

landsbyggðarstrætó, sem kom 2012, þar sem eru reglulegar ferðir allt árið og tíðari ferðir á 

sumrin sem tengist aukningu erlendra ferðamanna sem og almennings (Jóhannes 

Rúnarsson, 2016). Leiðakerfið skiptist í tvær meginleiðir á landsbyggðinni: Austurleiðin 

sem nær frá Reykjavík til Höfn og norðurleiðin sem nær alla leið til Egilsstaða, einnig fer 

strætó á Snæfellsnesið og Hólmavík og svo er takmörkuð þjónusta til Ísafjarðar. Þrátt fyrir 

að strætó sé fyrst og fremst hugsaður fyrir almenna íbúa, þá eru mörg tækifæri fyrir strætó 

fólgin í fjölgun ferðamanna á Íslandi. Ekki eru til neinar tölfræðilegar upplýsingar um 

fjölda erlendra ferðamanna sem taka strætó, en samkvæmt óformlegum könnunum fer 

þeim fjölgandi. Strætó stendur ekki í mikilli samkeppni á landsbyggðinni nema á sumrin 

þar sem fjöldi einkafyrirtækja eykst er sjá um rútuferðir milli landshluta. Stefnt var að auka 

upplýsingaflæði til erlendra ferðamanna árið 2016. Koma með skýrari beinlínukort, kort 

sem sýnir allar leiðir leiðakerfisins á skýran og greinargóðan hátt, og sýnir auk þess allar 

stoppistöðvar kerfisins og mögulega skiptistaði milli leiða, og skýrari upplýsingar á helstu 

staði. Þrátt fyrir að farþegum hafi fjölgað almennt undanfarin ár hjá Strætó bs. er svo ekki á 

landsbyggðinni þar sem þeim hefur fækkað lítillega (Jóhannes Rúnarsson, 2016). 

Sumarið 1996 gerðu Strætisvagnar Reykjavíkur, SVR, könnun á meðal erlendra 

ferðamanna sem heimsóttu Reykjavík og gistu a.m.k. eina nótt, þar kom fram að um 40% 

erlendra ferðamanna nýtti sér þjónustu SVR. Ferðamenn frá Norður-Evrópu voru 

líklegastir til að nýta sér þjónustuna hlutfallslega mest á meðan Norðurlandaþjóðirnar 

notuðu þær hlutfallslega minnst. Um 60% erlendra ferðamanna áttu fremur auðvelt eða 

auðvelt með að skilja leiðakerfið og tekjur vegna erlendra ferðamanna voru 2-3% af 

heildarveltu SVR og þá var heildarfjöldi ferðamanna rétt yfir 200 þúsund (Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 1997).  

Árið 2007 var gerð önnur könnun fyrir Höfuðborgarstofu en þar voru einungis 13% 

erlendra ferðamanna sem tóku strætó (Visir.is, 2007). Ferðamálastofa hefur gert yfirgrips-

mikla ferðavenjukönnun á erlendum ferðamönnum síðan sumarið 2011. Ef Tafla 1.1 er 

skoðuð sjást niðurstöður þeirra kannana, þar sem kemur í ljós að yfir sumartímann nota 

ferðamenn almenningssamgöngur í meiri mæli en að vetri til. Sumarið 2011 notuðu 46% 

svarendum þennan fararmáta samanborið við 30,1% veturinn 2011-2012. Veturinn 2013-

2014 notuðu 31,7% almenningssamgöngur samanborið við 43% sumarið 2014 og fyrir 

veturinn 2015-2016 notuðu um 25,6% svarendur almenningssamgöngur (Ferðamálastofa, 

2016b).  

Í skýrslu sem gerð var um umhverfislegan ávinning af strætóferðum á vesturlandi var rætt 

við nokkra erlenda ferðamenn. Niðurstaðan var sú að ástæður þess að viðkomandi ferðast 

með strætó voru m.a. þær að strætóferðir væru þægilegri en bílaleigubílar, umhverfislegur 

ávinningur var mikilvægur sem og gæði bílanna (Hrafnhildur Tryggvadóttir, 2014). 

Hagstæðara þótti að ferðast með strætó en að leigja bíl. Helstu gallar voru tengingar við 

aðrar leiðir og staðsetning biðstöðva. Erlendir ferðamenn bentu á að erfitt geti verið að 

skipuleggja ferðalög um landið á strætó, þar sem tengingar eru oft fáar og haga þurfi 

ferðalögum eftir þeim ferðum sem í boði voru, sem gerði skipulagið flóknara. Einhverjir 
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minntust á að óþægilegt væri að ferðast í strætó um slæma vegi á Íslandi. Þeir erlendu 

ferðamenn sem rætt var við voru allir sammála því að almenningssamgöngur um Ísland 

væru mikilvægar, og þá væri ekki síður mikilvægt að hafa aðgengilegar almennings-

samgöngur í dreifbýli en í þéttbýli (Hrafnhildur Tryggvadóttir, 2014).  

Könnun var gerð meðal farþega strætó milli Reykjavíkur og Selfoss þar sem spurt var um 

hvernig aðgengi að upplýsingum um leiðarkerfi og tímaáætlanir væri (Kjartan Davíð 

Sigurðsson, 2015). En 60% þeirra sem svöruðu á ensku fannst aðgengið gott og minnihluta 

fannst aðgengi að upplýsingum vera slæmt, og sú ályktun var dregin að aðgengi að 

upplýsingum fyrir leiðakerfi og tímaáætlanir væru ekki erfiðari eftir tungumálum. En þegar 

kemur að finna upplýsingar um verð á fargjöldum var raunin önnur þar sem svarendum á 

ensku fannst erfitt að finna þær upplýsingar, sem má ef til vill skýra með því að ferðamenn 

átti sig ekki á fjölda fargjaldasvæða og hvernig þau virka. Þeir sem svöruðu könnuninni á 

ensku töldu sig vera örugga eða mjög örugga í vögnunum, en það gæti hafa verið 

ferðamenn sem voru að taka vagninn í fyrsta sinn. Ekki var marktækur munur á svörum 

Íslendinga og erlendra farþega nema þegar kom að hversu erfitt væri að fá upplýsingar um 

fargjöld og báðir hópar með svipaðar skoðanir (Kjartan Davíð Sigurðsson, 2015).  

1.4 Rannsóknarspurningar 

Ferðamönnum hefur fjölgað undanfarið sem og slysum þar sem erlendir ferðamenn koma 

við sögu hér á landi. Aðstæður hér á landi eru frábrugðnar aðstæðum í öðrum löndum og 

því mikilvægt að rannsaka hvaða akstursskilyrði eru að valda erlendum ferðamönnum 

erfiðleikum svo hægt sé að koma í veg fyrir slys. Einnig er mikilvægt að auka hlutfall 

þeirra ferðamanna sem nota almenningssamgöngur og því mikilvægt að vita hvaða 

aðstæður eru að valda erlendum ferðamönnum erfiðleikum svo hægt sé að betrumbæta 

þær. 

Rannsóknarspurningarnar sem teknar verða fyrir í verkefninu eru þrjár talsins. 

1. Við hvaða akstursskilyrði eiga erlendir ökumenn erfitt með að aka á Íslandi. 

2. Hvaða þættir hafa áhrif á erfiðleikastig þegar kemur að því að keyra við hin ýmsu 

akstursskilyrði á Íslandi. 

3. Hvað eiga erlendir ferðamenn í erfiðleikum með þegar kemur að því að nota 

almenningssamgöngur á Íslandi. 
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2 Staða þekkingar 

Ferðalangar verða oft berskjaldaðri fyrir hverskonar hættu þegar lagst er í ferðalög 

(Bentley o.fl., 2007; Page, o.fl., 2003; Page & Meyer, 1996). Ennfremur virðast ferðamenn 

líklegri til að verða fyrir meiðslum eða látast af völdum slysa er þeir ferðast erlendis, í 

meira mæli en í heimalandinu (Hargarten o.fl., 1991). Þrátt fyrir þessa staðreynd er til 

takmarkað efni um öryggi ferðamanna, en nokkrar útskýringar, þar á meðal ókunnugt 

umhverfi eins og vegir, fjöll og víðáttuauðn (Guptill o.fl., 1991; Philipp & Hodgkinson, 

1994; Wilks & Watson, 1998). Einnig aðstæður sem ökumenn eru óvanir eins og þegar 

keyrt er á öðrum vegarhelmingi en vanalega (Guptill o.fl., 1991; Page & Meyer, 1996; 

Wilks o.fl., 1999). Einnig eyða ferðamenn meiri tíma í athafnir sem gætu valdið slysi s.s. 

akstur (Wilks, o.fl., 1999). Sálfræðirannsóknir sýna einnig fram á að ferðalög til ánægju 

valda oft hegðunarbreytingum, ferðalangar verða oft áhættusæknari og taka áhættur sem 

þeir myndu annars ekki taka (Wilks, 2003). Gestir eru oft afslappaðri og færri hömlur 

verða til þess að þeir eru berskjaldaðri fyrir áhættu (Cossar, o.fl., 1990). 

Kvöldakstur er tengdur við hærri tíðni bílslysa, vegna verra skyggnis, þreytu og aukinnar 

tíðni mála þar sem áfengi kemur við sögu (Massie, o.fl., 1995). Karlkyns ökumenn eru 

líklegri til að lenda í banaslysi en konur og þá sérstaklega þegar slys ungra ökumanna eru 

skoðuð en konur yfir 25 ára lenda oftar í slysum sem eru ekki banaslys miðað við karlmenn 

á þeirra aldri (Massie o.fl., 1995). Ástæðan fyrir þessu er að karlkyns ökumenn eru gjarnar 

áhættuhneigðari og líklegri til þess að keyra greiðara, fara oftar yfir á gulu ljósi, hafa 

minna bil á milli bíla þegar þeir keyra af aðrein og frárein og eru líklegri að keyra undir 

áhrifum (Finn & Bragg 1986; Polus, o.fl., 1988; Storie 1977; Veevers 1982). Hinsvegar 

voru konur líklegri til að verða fyrir annars konar slysum en það má tengja við þá 

staðreynd að kvenkyns ökumenn, að meðaltali, keyra styttri vegalengd en karlmenn 

(Massie, o.fl., 1995). Ökumenn á aldrinum 30 til 64 eru þeir öruggustu í umferðinni 

(Massie, o.fl, 1995). Sér í lagi virðast yngri karlkyns ökumenn oft hafa meira sjálfstraust en 

eldri ökumenn og vega áhættu minni en eldri ökumenn undir sömu akstursskilyrðum (Finn 

& Bragg, 1986; Matthews & Moran, 1986). 

Þegar banaslys í umferðinni eru borin saman við venjuleg umferðarslys þá eru þau líklegri 

til að gerast að næturlagi, í dreifbýli og ef keyrt er undir áhrifum áfengis (Massie o.fl., 

1995). Rannsóknir hafa sýnt að slysatíðni á vegalengd minnki með meiri ökureynslu, þ.e. 

eftir því sem ökumaður hefur keyrt lengri vegalengd (Burg 1973; Spolander 1983; Stewart 

1972). Því meiri reynslu sem ökumaður hefur, því færari verður ökumaðurinn og á 

auðveldara með að forðast slys sem veldur lægri slysatíðni (Massie, o.fl.,1995).  

2.1 Umferðarslys erlendra ökumanna 

Slys á vélknúnum ökutækjum eru meginástæða banaslysa erlendra ferðamanna í heiminum 

(Wilks,1998). Rannsóknir hafa sýnt fram á að yfirleitt eru ferðamenn kunnugir um hættu á 

slíkum slysum en þeir geta þó vanmatið þá hættu samanborið við aðrar ferðatengdar hættur 

er varða heilsu viðkomandi (Wilks, 1998). Ferðamenn eru líklegri til þess að lenda í 

umferðarslysum en innfæddir þar sem meginástæðan er ókunnar aðstæður (Wilks, 1998). 

Alþjóðlegir ökumenn voru einnig líklegri til að nota ekki bílbelti og lenda í slysum tengd 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517706000549#bib16
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517706000549#bib17
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þreytu (Wilks, o.fl., 1999). Þrátt fyrir að umferðarslys sé helsta orsök banaslysa á erlendum 

ferðamönnum, þá eru þessi dauðsföll aðeins toppurinn af ísjakanum. Ferðamenn slasast, 

eignaskemmdir verða og annar falinn kostnaður fellur sem yfirvöld tengd samgöngu- og 

ferðamálum ættu að láta sig varða. (Wilks, o.fl., 1999). Wilks og Pendergast (2011) báru 

saman áhættuhegðun milli erlendra og innlendra ökumanna og bentu á að erlendir 

ökumenn sem komu frá landi þar sem keyrt er hægra megin á veginum voru líklegri til þess 

að lenda í slysi, sérstaklega árekstur tveggja bíla sem mætast. 

Kínversk rannsók hefur sýnt fram á að þeir sem keyra sjálfir á meðan ferðalagi stendur, í 

stað þess að fara í skipulagðar ferðir, hafa tilhneigingu til að vera ungir eða miðaldra. 

(Feng, 2008). Þeir sem keyra sjálfir er mestmegnis vel menntaðir með ágætis innkomu 

(Qu, 2003; Zhang, o.fl., 2006). Munurinn á þeim sem keyra sjálfir og þeim sem fara í 

pakkaferðir er að þeir eru virkari í skipulagningu ferðarinnar (Wang, o.fl., 2011). Þeir sem 

keyra sjálfir leita oft upplýsinga á internetinu og eru einnig duglegir að deila reynslu sinni 

með öðrum (Wang, o.fl., 2011;Wang, o.fl., 2010). 

Gerð var rannsókn á slysum ferðamanna í eldfjallaþjóðgarði á Havaí þar sem kom í ljós að 

af 285 slysum á vélknúnum ökutækjum árin 1993-2001 urðu 154 erlendir ferðamenn fyrir 

slysum á meðan 131 innlendir ferðamenn urðu fyrir slysum (Heggie & Heggie, 2004). Þeir 

erlendu ökumenn sem urðu fyrir slysi voru 82% karlmenn og helstu ástæður slysa fyrir 

erlenda ferðamenn voru; ókunnugar aðstæður, umferðarreglur (36%), utanaðkomandi 

truflun (28%), óvanur ökutæki (17%) og hraðaakstur (10%) (Heggie & Heggie, 2004). 

Rannsóknin leiddi einnig í ljós að framandi og fallegt landslag getur verið hættulegt fyrir 

bæði innlenda og erlenda ferðamenn þar sem landslag sem utanaðkomandi truflun var valin 

sem megin truflunin (Heggie & Heggie, 2004).  

Gerð var rannsókn á umferðarslysum á Grikklandi frá árinu 1985-2000 þar sem kom í ljós 

að það var líklegra að erlendir ökumenn yrðu fyrir slysi en Grikkir (Yannis o.fl., 2007). 

Ástæða gæti verið að Grikkir eru kunnugir vegaskilyrðum, sem oft á tíðum gætir 

annmarka, og þessi aðlögun og reynsla hjálpar Grikkjum að sýna rétt viðbrögð við hinar 

ýmsu aðstæður (Yannis o.fl., 2007). Það kom einnig í ljós að erlendir ferðamenn lentu 

fremur í slysum í þéttbýli en dreifbýli, öfugt við Grikki, en ástæðan fyrir því gæti verið að 

þegar ökumenn séu óvanir vegaskilyrðum taki þeir síður áhættu, keyri til að mynda á minni 

hraða og í dreifbýli gætu erlendir ökumenn verið með aukna athygli (Yannis o.fl., 2007). 

Á grísku eyjunni Corfu í borginni Kerkyra, var gerð rannsókn á þeim slysum sem urðu til 

þess að fólk leitaði til sjúkrahúss á tímabilinu 1996-1997 (Petridou o.fl., 1999). Þar kom í 

ljós að meðal íbúa Kerkyra og innlendra ferðamanna voru meiðsli í u.þ.b. 15% tilvika 

tengd umferðarslysum á meðan meiðsli erlendra ferðamanna voru í 40% tilvika vegna 

umferðarslysa sem bendir til þess að erlendir ferðamenn eru líklegri til að verða fyrir 

umferðarslysum en innfæddir ferðamenn (Petridou o.fl., 1999). Einnig var gerð rannsókn á 

eyjunni Corfu þar rannsakað var hvort meiðsli vegna umferðarslysa væri algengari og 

alvarlegri meðal ferðamanna (Petridou, o.fl., 1999). Niðurstöður sýndu fram á að erlendir 

ökumenn væru líklegri til að lenda í meiðslum vegna umferðarslysa samanborið við gríska 

ökumenn (Petridou, o.fl., 1999). Einnig bentu niðurstöður til þess að erlendir ökumenn, frá 

löndum sem keyra vinstra megin á veginum, væru 2,5 sinnum líklegri til að lenda í slysum 

en þeir sem keyra hægra megin, sérstaklega þegar þeir keyrðu bílaleigubíl miðað við eigin 

bíl (Petridou, o.fl., 1997). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar er varðar umferðaröryggi á mörgum sviðum, til að 

mynda rannsóknir um: unga ökumenn, aldraða ökumenn, rannsóknir á ökumönnum á 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022437507000850#bib18
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022437507000850#bib18
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022437507000850#bib19
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mótorhjóli, hjólreiðamenn, rannsóknir varðandi gangandi vegfarendur, ökumenn undir 

áhrifum, hraðaakstur og fleiri rannsóknir (Jonah, 1986; Massie o.fl., 1995; Cestac o.fl., 

2011; Arnett, 1990; Wick o.fl., 1998; Kim o.fl., 2007; Kim o.fl., 2013; Rosén & Sander, 

2009; Kim o.fl., 2008; Guðmundur Freyr Úlfarsson & F. L. Mannering, 2004; Meuser, 

2009). En lítið er um rannsóknir er tengjast umferðaröryggi ferðamanna (Wu, 2015). 

2.2 Umferðarslys erlendra ökumanna á Íslandi 

Umferðarsvið Rannsóknarnefndar samgönguslysa (RNSA) sér um rannsókn banaslysa og 

alvarlegra umferðarslysa með því markmiði að finna orsakaþætti og meðverkandi þætti 

sem leiða til alvarlegra umferðarslysa og banaslysa, þegar einstaklingur lætur lífið innan 30 

daga frá þeim degi sem slysið varð (Rannsóknarnefnd samgönguslysa, 2016). Allt er þetta 

gert til að bæta umferðaröryggi. 

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á umferðarslysum erlendra ferðamanna á Íslandi, 

en Rannsóknarnefnd samgönguslysa (þá Rannsóknarnefnd umferðarslysa) gerði skýrslu 

um umferðarslys erlendra ferðamanna á bílaleigubílum 2000-2004 (Rannsóknarnefnd 

umferðarslysa, 2005). Á því tímabili fórust sjö erlendir ferðamenn á bílaleigubílum og 18 

hlutu mikil meiðsli, 58 lítil meiðsli og 543 sem lentu í bílslysi en hlutu engin meiðsli. 

Banaslysin voru flest í júlí eða ágúst þegar ferðamannastraumurinn var mestur. Tildrög 

slysanna voru svipuð, útafakstur og bílveltur sem rekja mátti til reynsluleysis í akstri við 

íslenskar aðstæður, eða hugsanlega skorts á leiðbeiningum um akstur á íslenskum vegum. Í 

fimm slysum notaði farþegi ekki bílbelti og kastaðist út úr bifreiðinni, en við það 

margfaldast hættan á dauðsfalli. Þegar rannsakað var orsök slysanna kom í ljós að í 176 

tilvika voru það mistök ökumanns sem ollu slysi, því næst var þegar ógætilega var ekið 

afturábak og lausamöl. Aðrar ástæður voru m.a. of stutt á milli bifreiða, slæm færð og dýr á 

vegi. Flest slysanna gerðust í dreifbýli (63%), þéttbýli (37%), og þegar yfirborð vegar var 

bundið slitlag (73% tilvika) og malarborið (27% tilvika). Ekki voru hraðaakstur né 

ölvunarakstur ofarlega á lista yfir orsakir. Sumir erlendir ökumenn eru ekki búnir undir 

íslenskar aðstæður og vegirnir eru þeim mjög erfiðir. Flest slysin voru á Suðurlandi. Alls 

voru 50 erlendir ferðamenn spurðir um skilyrðin hér á landi og oft var nefnt að þeir vissu 

ekki hver hámarkshraðinn væri. Meirihlutinn fékk ekki leiðsögn um akstur á Íslandi, og 32 

af 50 ferðamönnum höfðu litla sem enga reynsla af akstri á malarvegi. Af 50 ferðamönnum 

notuðu 31 ávallt bílbelti þegar þeir óku á Íslandi. Niðurstöður voru að ferðamenn þyrftu 

meiri fræðslu um akstur við íslenskar aðstæður (Rannsóknarnefnd umferðarslysa, 2005). 

Rannsóknarnefnd umferðarslysa gerði einnig skýrslu um umferðarslys erlendra 

ferðamanna 2006-2010 (Rannsóknarnefnd umferðarslysa, 2011). Umferðarslys erlendra 

ferðamanna fylgdu nokkurn veginn fjölgun ferðamanna frá 2006 til 2010 en nærri öll 

alvarleg slys urðu í dreifbýli eða 36 af 38. Af þessum slysum voru 25 útafakstur bifreiða, 7 

bifhjólaslys og 5 árekstrar tveggja eða fleiri bifreiða. Algengustu orsakir voru að 

ökumaðurinn var ekki með fulla athygli við akstur og ekið var of hratt miðað við aðstæður. 

Mörg slysanna gerðust á malarvegi eða 16 af 22 slysum. Einnig var algengt að ferðamaður 

stöðvaði ökutæki á vegi þar sem vegsýn var ekki góð og annar ökumaður náði ekki að 

bregðast við í tæka tíð (Rannsóknarnefnd umferðarslysa, 2011).  

Samkvæmt, Sævari Helga Lárussyni, rannsóknarstjóra umferðarsviðs hjá Rannsóknar-

nefnd samgönguslysa aka íslenskir ökumenn hlutfallslega meiran innanbæjar en hinn 

erlendi ferðamaður ekur mest í dreifbýli. Íslenskir ökumenn lenda mikið í t.d. 

aftanákeyrslum og árekstrum innanbæjar sem er minna um hjá erlendum ferðamönnum. 
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Mörg banaslys erlendra ferðamanna hér á landi verða þegar ferðamaður lendir með annað 

hjólið út á vegöxlina og reynir að leiðrétta stefnuna sem enda með bílveltu þar sem oft á 

tíðum beltislaus einstaklingur kastast út og slasast mjög illa eða lætur lífið (Sævar Helgi 

Lárusson, 2016). Ef belti er ekki notað verða áverkar oft mun meiri en ef belti hefði verið 

spennt (Funk o.fl., 2012).  

2.3 Almenningssamgöngur 

Hall (1999, p.181) skilgreindi fjögur mismunandi hlutverk meðal samgangna tengd ferða-

mennsku. Í fyrsta lagi, að tengja saman upprunastað ferðamanns við áfangastað, í öðru lagi 

að veita aðgang og hreyfanleika á þessum ferðamannastað (landi, eða svæði), í þriðja lagi 

veita aðgang innan áfangastaðar og svo að gera ferðamönnum kleift að ferðast í tengslum 

við áhuga þeirra á tilteknum áfangastað.  

Koma ferðamanna er að jafnaði í kringum helgar og frí, þegar almennir borgarar nota 

almenningssamgöngur í minna mæli. Meginástæða fyrir notkun almenningssamgangna er 

vinnu- og skólatengd þar sem heimamenn nota almenningssamgöngur í meira mæla á 

virkum dögum þegar ekki er frí (Albalate & Bel, 2009). Vegna þessa mismunar á notkun 

ferðamanna og almennra borgara er sú áætlun notuð að ferðamenn borgi fyrir almennings-

samgöngur á tímum þar sem eftirspurn er minni hjá almennum borgurum (Albalate & Bel, 

2009). Ferðamenn þarfnast öflugra samgangna, og sú staðreynd að þeir geta vanalega ekki 

notað afsláttakjör sem bjóðast almennum borgurum þýðir að ferðamenn hjálpa til við 

fjáröflun, sérstaklega á lágannatíma (Albalate & Bel, 2009). Hvað þetta varðar hjálpa 

ferðamenn, sem nota almenningssamgöngur, að hækka notkunartíðni farartækjanna, sem 

gerir það að verkum að hægt er að halda úti sömu tíðni af ferðum og gæðum á lágannatíma 

almennra borgara (Albalate & Bel, 2009).  

Ferðamenn nota almenningssamgöngur á annan hátt en almennir borgarar (Dubois & 

Aliaga, 2014). Tíðnin eykst um helgar og þegar skólafrí er en einnig fara þeir fáar ferðir á 

morgnana og meiri eftirspurn er eftir ferðum á kvöldin og fram á nótt (Dubois & Aliaga, 

2014). Ferðamenn eiga einnig til að ferðast aðeins innan ákveðins svæði, sögulegra staða 

innan borgarinnar en einnig annarra lykil ferðamannastaða utan miðborgarinnar (Dubois & 

Aliaga, 2014). Þeir vilja nýta tímann sem best og eyða sem minnstum tíma að ferðast milli 

staða (Dubois & Aliaga, 2014). Ferðamenn þurfa að skilja hvernig kerfi almennings-

samganga virkar á þeim stað sem ferðast er til og upplýsingar þurfa að vera til á máli sem 

þeir skilja (Dubois & Aliaga, 2014). Gæði, aðgengi að upplýsingum, auðskiljanlegt far-

gjaldakerfi og hversu auðvelt er að nýta sér þjónustu almenningssamgangna eru mikilvæg 

atriði þegar kemur að því að hvetja ferðamenn til að nýta sér almenningssamgöngur 

(Dubois & Aliaga, 2014). 
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3 Aðferðafræði 

3.1 Framkvæmd könnunar 

3.1.1 Megindlegar rannsóknaraðferðir 

Megindlegar rannsóknaraðferðir (quantative research) voru notaðar til að safna gögnum. 

Þær eru notaðar til að safna tölulegum gögnum, t.d. með spurningalista sem lagður er fyrir 

úrtak hóps sem ætlun er að alhæfa um. Kannanir henta vel til að fá yfirlit yfir tiltekið svið, 

s.s. um almenn viðhorf eða hegðunarmynstur. Símakönnun, netkönnun, póstkönnun, 

vettvangskönnun og heimsóknarkönnun eru allar skilgreindar sem megindlegar 

rannsóknaraðferðir (Félagsvísindastofnun, 2014). Í þessari rannsókn var notuð netkönnun. 

Eftir að nægjanlegum fjölda svara var náð voru gögnin flokkuð og niðurstöður teknar 

saman. 

3.1.2 Þýði könnunar 

Þýði könnunar voru allir þeir erlendir ferðamenn sem höfðu ferðast til Íslands á tímabilinu 

2013-2016. Þetta tímabil var valið þar sem nýlegra upplýsinga var óskað. Þar sem 

könnunin var framkvæmd á ensku var krafa um að þeir erlendu ferðamenn sem svöruðu 

könnuninni væru enskumælandi.  

3.1.3 Hönnun könnunar 

Könnunin var sett upp í Google Forms sem er hugbúnaður hannaður fyrir kannanir, og er 

hluti af ritvinnslu hugbúnaði sem er aðgengilegur á veraldarvefnum án kostnaðar frá 

Google innan Google Drive þjónustunnar. Með Google Forms er hægt að búa til kannanir 

og senda þær með veffangi eða tengli svo hægt sé að svara könnuninni. Svörin safnast 

sjálfkrafa saman í Google Sheets, sem dregur úr innsláttarvillum miðað við 

pappírskannanir (Cobanoglu, o.fl., 2001). Í skjalinu sést einnig hvenær könnun var svarað. 

Hægt er að vinna úr gögnunum í Excel eða öðrum töflureiknum. Hægt er að krefjast þess 

að spurningum sé svarað og einnig er hægt að sleppa þeim spurningum sem ekki eiga við 

vegna fyrri svara.  

Reynt var að hafa uppsetningu könnunar sem einfaldasta, áhersla lögð á auðveldar og 

hnitmiðaðar spurningar þar sem hakað var við þann möguleika sem átti við, en gert ráð 

fyrir að tilgreina svarið nánar sem „annað” ef valmöguleikar voru ekki fullnægjandi. 

Einnig voru nokkrar skriflega spurningar en þær voru allar tölulegs eðlis og aðeins til að 

takmarka ekki svarmöguleika og auðvelda flokkun í hópa. Könnunin var þrískipt, fyrst 

voru almennar upplýsingar sem allir svöruðu, næst komu spurningar um hvort aðili hafði 

leigt eða keyrt bíl á Íslandi. Ef það átti ekki við var svarandi sendur á aðrar spurningar 

tengdar almenningssamgöngum og ef það átti ekki við lauk svarandi könnun. Ef ekki var 

svarað þeim spurningum sem kröfðust svara, var ekki hægt að halda áfram. Krafist var 

svara við öllum spurningum nema tveimur.  
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Hægt var að stilla könnunina þannig að einungis væri hægt að svara einu sinni en það 

krafðist þess að fólk skráði sig inn á Google-aðgang. Þar sem það eru ekki allir með 

Google-aðgang og ekki voru taldar miklar líkur á því að fólk svaraði könnuninni oft og þar 

sem fólk hafði takmarkaða hvatningu til að svara oftar og ekki boðið upp á verðlaun af 

neinu tagi, var ákveðið að stilla ekki á þann valmöguleika að einungis væri hægt að svara 

einu sinni. Könnunin var einungis á ensku.  

3.1.4 Forkönnun 

Nokkrum dögum áður en farið var að safna svörum við könnuninni var framkvæmd 

forkönnun sem er mikilvægt til þess að könnunin verði árangursrík (Draugalis o.fl., 2008). 

Um tuttugu manns tóku könnunina til að sjá hvort einhverjir annmarkar væru á henni. Það 

sem helst mátti nefna var að ef fólk hafði ferðast oft til Íslands á tímabilinu átti það erfitt 

með að svara. Því var bætt við texta að fólk ætti að svara könnuninni með nýjustu ferð til 

Íslands í huga. Krafist var svara við öllum spurningum nema tveimur, sem varð til þess að 

sumir svöruðu ekki könnuninni, sérstaklega ef valmöguleikar áttu ekki við og þeir þurftu 

að skrifa við valmöguleikann „annað”, hvað það var sem átti við. Þrátt fyrir þessa 

gagnrýni var ákveðið að halda áfram að krefjast svara við öllum spurningum nema tveimur 

til þess að vita hvaða aðra möguleika fólk vildi velja.  

3.1.5 Aðferð könnunar 

Ákveðið var að könnunin yrði framkvæmd bæði á veraldarvefnum sem og með beinum 

spurningum til ferðamanna á förnum vegi ef fyrri aðferð myndi gefa ófullnægjandi fjölda 

svara. Þess reyndist þó ekki þörf þar sem fullnægjandi fjöldi svara náðist með 

vefkönnuninni. Þó ber að hafa í huga að þeir sem nota veraldarvefinn eru ekki fullnægjandi 

úrtak af öllum þeim sem hafa ferðast til Íslands, og gæti þessi skekkja á úrtaki haft einhver 

áhrif á niðurstöður. Kannanir framkvæmdar á vefnum hafa þó þá kosti að þær eru ódýrar, 

auðveldar í framkvæmd, aðgengi er auðvelt og gott úrval forrita er í boð sem sjá um 

kannanir, hraðari svörun og hraðari samskipti (Fricker & Schonlau, 2002). Könnunin var 

auglýst á samskiptamiðlum bæði á Twitter þar sem iheartreykjavik auglýsti könnunina og á 

ýmsum hópum tengdum Íslandi á Facebook. Tafla 3.1 sýnir yfirlit yfir helstu hópa á 

Facebook og þá fjölmennustu þar sem könnunin var auglýst. Einnig voru skilaboð send til 

vina og kunningja sem tengdust útlendingum á einhvern hátt og þeir beðnir um að senda 

könnunina áfram á einstaklinga sem höfðu ferðast til Íslands. Þátttakendum var sagt að 

þetta væri ferðavenjukönnun fyrir ferðamenn á Íslandi og að engum upplýsingum yrði 

dreift sem hægt yrði að nota til að bera kennsl á þátttakendur. 

Tafla 3.1 Yfirlit yfir helstu hópa á Facebook þar sem könnun var auglýst. 

Nafn hóps á Facebook Fjöldi meðlima Dagsetning 

Away From Home - Living in Iceland 15.259 14.10.2016 

Iceland Q & A 6.999 14.10.2016 

冰島旅遊Travel Iceland 6.973 14.10.2016 

Foreigners in Iceland 1.877 14.10.2016 

ESN Travelers Club (Iceland) 923 14.10.2016 

International Students at University of Iceland 920 14.10.2016 
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3.1.6 Tímabil könnunar 

Ákveðið var að svörum yrði safnað í u.þ.b. 2 vikur eða þangað til nægilegum fjölda svara 

yrði náð. Markmiðið var að fá 1000 svör svo hægt væri að fá marktækar niðurstöður. 

Byrjað var að safna almennum svörum þann 22. september 2016 og lokað fyrir svör 10. 

október 2016, þegar 17 dagar voru liðnir frá því könnun var sett af stað og 1254 manns 

höfðu þá svarað.  

3.1.7 Svörun 

Vel gekk að safna svörum fyrstu vikuna og voru margir sem svöruðu einungis nokkrum 

klukkutímum eftir að auglýst var á hinum ýmsu hópum innan Facebook og einnig Twitter. 

Einnig voru skilaboð send á vini og vandamenn og voru flestir sem sendu skilaboð áfram 

innan nokkurra klukkustunda til vina og kunningja sem höfðu komið til Íslands, en þeir 

svöruðu svo innan fárra daga ef þeir svöruðu. Erfiðara gekk að safna svörum seinni vikuna 

þar sem ritgerðarhöfundur var búinn að senda skilaboð á flesta þá kunningja sem gætu 

þekkt einhverja erlenda ferðamenn og einnig var búið að auglýsa á flestöllum þeim hópum 

á Facebook sem tengdust erlendum ferðamönnum og Íslandi. Auglýst var aftur 2. október á 

stærstu hópunum, Travel Iceland og Iceland Q & A, og fengust þá fleiri svör. Ástæðan 

fyrir aukningunni 28. september til 30. september, var að mörg skilaboð voru send þessa 

daga. Á Mynd 3.1 má sjá fjölda svara eftir dögum. 

Ekki er hægt að reikna út svarhlutfall þar sem ekki er vitað til hve margra auglýsing á 

hópum náði, né hve margir vinir og kunningjar sendu könnunina áfram. Þó er hægt að fá 

einhverja mynd af fjölda í hópunum á Facebook, en það eru ekki allir sem eru virkir eða 

kíktu á hópana á þessu tímabili. Ástæðan fyrir því að fólk vildi ef til vill ekki svara gæti 

verið tíma- og áhugaleysi, könnunin átti ekki við, þ.e. fólk var meðlimur af hóp um Ísland 

en hafði ekki ferðast til Íslands. Jafnvel gæti verið að fólk hafi ekki haft nógu gott vald á 

ensku til að geta svarað könnuninni, sérstaklega þar sem einn hópur um Ísland höfðaði til 

þeirra sem töluðu kínversku. Ef til vill hefði verið hægt að ná fram fleiri svörum ef 

könnunin hefði verið ítrekuð oftar og hún höfð á fleiri tungumálum.  

 

Mynd 3.1 Fjöldi svara yfir það tímabil sem könnun stóð yfir haustið 2016. 
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3.2 Spurningar 

Könnunin er þrískipt, með einni spurningu í byrjun til að ákvarða hvort fólk hafi ferðast til 

Íslands á tímabilinu 2013-2016. Fyrsti hlutinn samanstóð af spurningum um almennar 

upplýsingar um þátttakanda, annar hluti samanstóð af spurningum um notkun á 

bílaleigubílum og akstur á Íslandi og þriðji hlutinn fjallar um almenningssamgöngur. Við 

gerð spurninganna var tekið mið af upplýsingum frá Samgöngustofu og einnig litið á 

fræðsluefni til erlendra ferðamanna er tengjast því sem ber að varast er keyrt er við 

íslenskar aðstæður samanber upplýsingum er fengust á www.drive.is.  

Fyrsti hluti: Almennar upplýsingar 

1. Hvaða ár ferðaðist þú til Íslands: Til að vita hvenær ferð fór fram. 

2. Í hvaða mánuði komst þú til Íslands: Aðstæður á Íslandi eru mismunandi eftir 

árstíðum sem hefur áhrif á erfiðleika í akstri.  

3. Kyn: Til að kanna kynjahlutfall svaranda og bera saman við kynjahlutfall 

ferðamanna. 

4. Aldur: Til að kanna aldur ferðamanna sem gæti haft áhrif á val á ferðamáta, 

reynslu, hversu mörgum þeir ferðast með og hvert er farið. Einnig til að bera saman 

við upplýsingar um aldur ferðamanna á Íslandi til að kanna heilleika úrtaks. 

5. Hjúskaparstaða: Gæti haft áhrif á hvernig fólk ferðast, hvaða ferðamáta það velur 

og hvert það fer. 

6. Frá hvaða landi ertu: Aðstæður í öðrum löndum eru mismunandi sem getur haft 

áhrif á reynslu í akstri og hvernig reynsla þeirra var af því að keyra á Íslandi. Gæti 

einnig haft áhrif á hvert og hvernig fólk ferðast á Íslandi. Líka til að kanna hlutfall 

svaranda frá mismunandi svæðum miðað við ferðamenn á Íslandi almennt. 

7. Tilgangur ferðar: Fólk í viðskiptaferðum ferðast öðruvísi en í skemmtiferðum, 

einnig er áhugavert að vita ef það er viðskiptaferð eða ráðstefna hvort fólk sé að 

ferðast eitthvað meira en á höfuðborgarsvæðinu. 

8. Hversu marga daga varstu á Íslandi: Til að fá hugmynd um hversu marga daga 

ferðamenn þurfa á samgöngum að halda. Ferðatími hefur áhrif á hvert ferðamenn 

geta ferðast og einnig áhrif á ferðamáta. 

9. Hvernig gistingu nýttir þú þér? Ferðamáti gæti haft áhrif á gistingu og gisting gæti 

einnig haft áhrif á ferðamáta. 

10. Með hversu mörgum einstaklingum ferðaðist þú: Til að kanna hvernig stærð hóps 

hefur áhrif á ferðamáta. 

11. Hversu mörg börn, yngri en 18 ára, ferðuðust með þér: Áhrif á ferðamáta, gæti 

einnig haft áhrif á gistingu og hvert fólk ferðast. 

12. Hvert ferðaðist þú: Gefur hugmynd um hversu vítt fólk ferðast t.d. miðað við 

hversu marga daga það er hér á landi sem og eftir hvaða ferðamáta það velur sér. 

Einnig gæti fólk átt í mismunandi erfiðleikum við akstur eftir því hvert það hefur 

farið. 

13. Hvaða ferðamáta nýttir þú þér mestmegnis á meðan þú dvaldir á Íslandi: 

Ferðamáti hefur áhrif á hvert er farið, og hversu langan tíma það tekur. 

14. Hver var helsta ástæðan fyrir vali á þessum ferðamáta: Til að vita hvaða ástæður 

liggja að baki vali á ákveðnum ferðamáta. 

 

 



19 

Annar hluti: Bílaleigubíll 

15. Keyrðir þú eða leigðir þú bíl á Íslandi: Til að aðgreina þá sem leigðu bil eða 

keyrðu svo hægt sé að spyrja um upplifun af akstri á Íslandi. 

16. Hversu marga daga leigðir/keyrðir þú bíl á Íslandi: Til að vita hversu marga daga 

var keyrt. Það hefur áhrif á hvert er ferðast og þar sem einnig er spurt um 

vegalengd er hægt að gera ráð fyrir meðallengd á dag sem gæti haft áhrif á upplifun 

þess að aka á vegum landsins. 

17. Hvaða ár fékkstu ökuréttindi: Til að fá hugmynd um hversu mikla akstursreynslu 

svarendur hafa. 

18. Hversu marga km keyrir þú árlega: Til að fá hugmund um hversu mikla ökureynslu 

fólk hefur sem gæti haft áhrif á upplifun af því að aka við íslenskar aðstæður. 

19. Hefur þú lent í bílslysi þegar þú varst að keyra: Gefur hugmynd um reynslu og 

einnig þá í tengslum við hvaða akstursskilyrði var erfitt að keyra á Íslandi. 

20. Lentir þú í bílslysi á Íslandi: Ef fólk hefur lent í slysi á Íslandi gefur það til kynna 

að einhverjir erfiðleikar hafi verið, og hægt að sjá það á svörum þegar erfiðleikar 

við hin ýmsu akstursskilyrði eru rannsökuð. 

21. Hversu marga km keyrðir þú á Íslandi? Til að vita hversu mikið var keyrt á meðan 

dvöl stóð, hægt að bera það saman við hversu marga daga bíll var keyrður og þá 

meðallengd á dag, sem gæti haft áhrif á hvaða þættir eru erfiðir fyrir ökumenn. 

22. Hversu erfitt var að keyra á Íslandi með tilliti til eftirfarandi akstursskilyrða: 

Hraði, veður, umferðarskilti, umferð, slys, ástand vega, einbreiðar brýr, 

malarvegur og dýr á vegi: 

Spurt var um þessa þætti til að fá að vita hvaða þættir höfðu áhrif á akstur erlendra 

ferðamanna. Hvað var að valda þeim vandræðum svo hægt sé að gera úrbætur. Það 

sem gæti verið orsök vandræða er reynsla, aldur, hvað fólk keyrir mikið og hversu 

lengi fólk hefur verið með ökuskírteini, frá hvaða landi fólk er (ólík 

akstursskilyrði), einnig hvert fólk ferðaðist, t.d. ef fólk ferðaðist einungis á 

höfuðborgarsvæðinu þar sem vegir eru í góðu ásigkomulagi er auðveldara að keyra 

en á Vestfjörðum þar sem eru fjallvegir. Árstími gæti einnig haft áhrif, á veturna er 

verra veður en betri skilyrði á sumrin. 

23. Hversu ánægð/ur varstu með þær upplýsingar sem þú fékkst um að keyra við 

íslenskar aðstæður: Ef fólk hefur ekki fengið upplýsingar um hvernig á að keyra á 

Íslandi gæti það haft áhrif á erfiðleikastig. Einnig ef fólk var mjög ánægt með 

upplýsingarnar sem það fékk þá gæti hafa verið auðveldara að keyra við íslenskar 

aðstæður. 

Þriðji hluti: Almenningssamgöngur 

24. Notaðir þú almenningssamgöngur á Íslandi: Til að aðgreina fólk sem hefur notað 

almenningssamgöngur á Íslandi. 

25. Notaðir þú almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu eða landsbyggðinni: Til 

að fá upplýsingar um hvar ferðamenn nota almenningssamgöngur 

26. Áttir þú í erfiðleikum með eftirfarandi er varðar almenningssamgöngur á Íslandi: 

Fá upplýsingar um almenningssamgöngur, kaupa miða, finna biðstöð, fara út á 

réttri stöð, áætlun og skipta um vagn. Spurt um þessi atriði til að vita hvað má bæta 

í almenningssamgöngum er varðar erlenda ferðamenn.  

27. Hversu ánægð/ur varstu með strætó-appið: Til að vita hvort fólk nýtti sér það, og 

einnig til að rannsaka hvort það hafði áhrif á erfiðleikastig við að nota 

almenningssamgöngur. 
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28. Hversu örugg/ur fannst þér þú vera þegar þú ferðaðist á hvers konar fararmáta á 

Íslandi: Hvort að erlendum ferðamönnum finnist öruggt að ferðast á Íslandi, sem 

gæti einnig verið tengt við hvaða ferðamáta þeir notuðu helst. 

3.3 Raðtölu probit-líkan 

Í almennum könnunum er oft unnið með strjálar breytur, svo sem ef mat er gefið á 

fyrirfram ákveðnum skala. Dæmi um þetta er til að mynda þegar einstaklingar eru spurðir 

að mælanlegri flokkun (t.d. að gefa ákveðnu atriði einkunn á skala frá 1 til 10), röðuð 

skoðun (t.d. ertu sammála, hlutlaus eða ósammála), eða þegar spurt er um tíðni (t.d. aldrei, 

stundum, oft). Í þessari rannsókn var notuð mælanleg flokkun þar sem svarendur voru 

beðnir um að meta erfiðleika við ákveðin atriði í akstri eftir skalanum („Alls ekki erfitt“, 

„Svolítið erfitt“, „Erfitt“, „Mjög erfitt“ og „Verulega erfitt“). Þessir flokkar voru 

númeraðir frá 1 til 5 þar sem „Alls ekki erfitt“ var 1 og „Verulega erfitt“ var 5.  

Raðtölu probit-líkanið er tegund af aðhvarfslíkani sem er notað til að meta líkur á því að 

fólk velji tiltekinn erfiðleikaflokk. Líkurnar eru settar fram sem fall (í fyrirfram gefnum 

flokki falla) af mældum breytum. Líkanið breytir strjálu breytunni með völdum 

erfiðleikaflokki yfir í samfellt fall af öðrum mældum breytum sem fá mismunandi vægi 

eftir því hversu mikil áhrif þær hafa á erfiðleikastuðulinn. Röðuð líkindalíkön eru leidd út 

með því að skilgreina óskoðaða samfellda breytu, 𝑧, sem röðuð er í stærðarröð. Þessi 

óskoðað breyta er vanalega skilgreind sem línulegt-í-stuðlum fall fyrir hverja athugun 

(Washington, o.fl., 2011), 

 𝑧 = 𝛽𝑋 + 휀, (1) 

 

þar sem 𝑋 er vektor af mældum skýribreytum sem ákvarða röðun á strjálum gögnum, 

allar þær breytur er haft gætu áhrif við athugun á 𝑧, í þessari könnun breytur sem haft 

gætu áhrif á erfiðleikaeinkunn eins og t.d. árstíð, kyn, aldur eða uppruni. 𝛽 er vektor 

af metnum stuðlum, og 휀 er slembidreifð skekkja. Með því að nota þessa jöfnu, þá eru 

raðtölugögn, 𝑦, fyrir hverja athugun skilgreind sem, 

𝑦 = 1 𝑒𝑓 𝑧 ≤ µ0  

    = 2 𝑒𝑓µ0 < 𝑧 ≤ µ1  

    = 3 𝑒𝑓µ1 < 𝑧 ≤ µ2 (2) 

    = ⋯ 𝑒𝑓 𝑧 ≥ µ𝐼−1  

    = 𝐼,   

þar sem µ eru áætlaðir stikar (hver er nefndur þröskuldur, threshold) sem skilgreina 𝑦, sem 

samsvarar röðun heiltalna, og 𝐼 er hæsta heiltala úr svörun. Til þess að áætla ótöluleg gildi 

eins og í þessari rannsókn, „Alls ekki erfitt“, „Svolítið erfitt“, „Erfitt“, „Mjög erfitt“ og 

„Verulega erfitt“, er þeim breytt í töluleg gildi (1,2,3,4,5) án skerðingar á víðgildi. 
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Stikarnir µ eru ákvarðaðir í sameiningu við stuðla líkansins 𝛽. Næst er að ákvarða líkindi á 

vali erfiðleikaflokks, 1,2,3,4,5. Þetta er gert með því að gera ráð fyrir dreifingu 휀. Ef gert er 

ráð fyrir að 휀 sé normal dreifð með meðalgildi = 0 og dreifni = 1, fæst raðtölu probit- 

líkanið (Washington o.fl., 2011), 

 𝑃(𝑦 = 1) = Ф(−𝛽𝑋)  

 𝑃(𝑦 = 2) =  Ф(µ1 − 𝛽𝑋) − Ф(𝛽𝑋)  

 𝑃(𝑦 = 3) =  Ф(µ2 − 𝛽𝑋) − Ф(µ1 − 𝛽𝑋)  

 … (3) 

 …  

 … 
 

 

 𝑃(𝑦 = 𝐼) = 1 − Ф(µ𝐼−1 − 𝛽𝑋),  

þar sem Ф(. ) er dreififall normaldreifingarinnar eða (Washington o.fl., 2011), 

 
Ф(𝑢) =

1

√2𝜋
∫ 𝑒𝑥𝑝 [−

1

2
𝑤2] 𝑑𝑤

𝑢

−∞

. 
(4) 

Líkanið er metið með aðferð mesta sennileika og log sennileika sem er gefið með 

(Washington o.fl., 2011), 

 

ln 𝐿 = ∑ ∑ 𝛿𝑖𝑛𝑙𝑛[Ф(µ𝑖 − 𝛽𝑋𝑛) − Ф(µ𝑖+1 − 𝛽𝑋𝑛)]

𝐼

𝑖=1

𝑁

𝑛=1

. 
(5) 

Hámörkun á þessu líkani er háð þröskuldunum 0  
1

  
2

 . . .  
𝐼−1

 (Washington o.fl., 

2011).  

Mælikvarði á styrkleika líkansins, 𝜌2, frá upphafsathugun (log sennileiki í 0 í þessari 

rannsókn) og log sennileika í samleitni má finna með eftirfarandi jöfnu (Washington o.fl., 

2011), 

 
𝜌2 = 1 −

log  sennileiki í samleitni

log  sennileiki í 0
. 

(6) 

Til að prófa hvort metnir stuðlar eru marktækt frábrugðnir 0 er notað t-próf. Það fæst með 

að reikna t-gildi sem gerir grein fyrir því hvort niðurstöður séu marktækt frábrugðnar 0 

m.v. valið öryggisbil. Hægt er að finna t-gildi með eftirfarandi jöfnu, 

 
𝑡 − 𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖 =

𝛽 − 0

𝑠𝑡𝑎ð𝑎𝑙𝑠𝑘𝑒𝑘𝑘𝑗𝑎
. 

(7) 

Ef t-gildið er hærra en ±1,96 þá eru niðurstöðurnar marktækt frábrugðnar 0 með 95% 

marktækni (Washington o.fl., 2011). 
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3.4 Meðhöndlun gagna 

Forritið STATA, sem er tölfræðiforrit, var notað til að greina og flokka gögnin. Textagögn 

fyrir dálka með tveimur svörum (t.d. já og nei) voru kóðuð með því að búa til nýjan dálk 

með gildunum 0 og 1 og punkt fyrir gögn sem vantaði skv. rithætti STATA. Tökum nýjan 

dálk „karlar“ sem dæmi, þá var þeim sem svöruðu að þeir væru karlkyns gefið gildið 1, 

konum gefið gildið 0 og þeir sem svöruðu annað var gefið að það vantaði gögn og fylltist 

sá reitur með punkti. Þetta var gert við öll þau svör sem innihéldu ekki tölur og voru ekki 

hluti af erfiðleikaspurningum. 

Svörum við erfiðleikaspurningum voru gefnar eftirfarandi einkunnir: 

Alls ekki erfitt : 1 

Svolítið erfitt : 2 

Erfitt   : 3 

Mjög erfitt   : 4 

Verulega erfitt : 5 

Þessar einkunnir og önnur gögn voru notuð til að búa til raðtölu probit-líkön í STATA þar 

sem rannsakað var hvað hafði helst áhrif á þá erfiðleikaeinkunn sem var gefin ákveðnum 

aðstæðum. Ef breyta, s.s. aldur, kyn eða árstíð, fékk t-gildi fyrir utan 95% öryggisbilið, þ.e. 

±1,96, þá var þeirri breytu haldið í líkaninu þar sem hún var marktækt frábrugðin 0. 

Líkönin voru búin til með því að nota oprobit fallið í STATA með háða breytu sem var 

svarið við erfiðleikaspurningunni sem rannsaka átti og óháðar breytur voru allar þær 

breytur sem gætu haft áhrif á erfiðleikaeinkunn. Líkanið var svo metið í STATA. Breytan 

með stærstu staðalskekkjuna og innan öryggisbilsins var tekin út, þar sem hún var ekki 

marktækt frábrugðin 0 með 95% marktækni. Þannig var líkanið metið aftur. Þetta var gert 

þangað til að aðeins voru breytur með t-gildi utan 95% öryggisbilsins, þ.e. ±1,96 eða 

hærra gildi.  

Hafa ber í huga að ef einhver breyta sem var í líkaninu innihélt punkt, gögn vantaði, þá var 

þeim einstaklingi sleppt í líkaninu og því er fjöldi athugana mismunandi eftir líkönum eftir 

því hvaða breytur voru notaðar.  

Ef stuðull breytu, 𝛽, er jákvæð tala þá hefur breytan þau áhrif að hækka líkur á að svarandi 

velji hæstu erfiðleikaeinkunn en ef stuðull breytu er neikvæð tala þá hefur breytan þau 

áhrif að hækka líkur á að svarandi velji lága erfiðleikaeinkunn.  

Svona líkön voru útbúin fyrir allar aðstæður í sambandi við akstur erlendra ferðamanna og 

notkun almenningssamgangna meðal erlendra ferðamanna. Raðtölu probit-líkönin sem 

gerð voru í sambandi við almenningssamgöngur sýndu ekki marktækar niðurstöður og 

verður því ekki fjallað um þau frekar í þessari ritgerð. Ástæðan fyrir því gæti verið að 

einkunnir voru lægri, minna úrtak og færri breytur sem hægt var að rannsaka með tilliti til 

almenningssamgangna. 

 



23 

4 Gögn 

4.1 Niðurstöður könnunar 

Alls fengust 1254 svör við könnuninni á netinu og þar af voru 1107 svarendur sem 

ferðuðust til Íslands á árunum 2013-2016. Af þeim voru átta Íslendingar sem svöruðu 

könnuninni og voru þeir ekki teknir með í útreikningum. Því voru 1099 svör sem unnið var 

með í niðurstöðunum. 

4.2 Fyrsti hluti: Almennar spurningar 

Ef Tafla 4.1 er skoðuð sést að langflestir sem svöruðu könnuninni komu hingað til lands í 

frí eða um 85% ferðamanna. Flestir ferðuðust á höfuðborgarsvæðinu eða um 90% 

ferðamanna, en næst var Suðurlandið vinsælast með tæp 67% ferðamanna sem ferðaðist 

um þann landshluta. Ekki var algengt að fólk tæki börn yngri en 18 ára með sér, aðeins 

7,5% ferðamanna gerðu það. Algengasti ferðamátinn var bílaleigubíll, en 50% ferðamanna 

völdu hann sem sinn megin ferðamáta. Einnig voru skipulagðar rútuferðir vinsælar þar sem 

18,5% notuðu þær sem sinn megin ferðamáta. Flestum ferðamönnum fannst þeir vera 

öruggir við notkun ferðamáta á Ísland, en 84% fannst þeir vera „Öruggir“ eða „Mjög 

öruggir“. Allmargir voru einir á ferð, tæp 23% ferðamanna en algengast var að ferðast 

með einum ferðafélaga, en það átti við rúmlega 36% svarenda. Meðaltal viðveru á Íslandi 

voru 27 dagar og miðgildið voru 9 dagar, en mögulegt er að skiptinemar og einhverjir sem 

komu hingað til að vinna tímabundið gætu hafa skekkt meðaltalið. 

Tafla 4.1 Niðurstöður fyrir fyrsta hluta könnunar: Almennar spurningar. 

ALMENNAR 

SPURNINGAR 

 
Fjöldi   % Meðaltal* Staðalfrávik* 

Hvaða ár til Íslands 2013 133 12,1 

  

 

2014 151 13,7 

  

 

2015 300 27,3 

  

 

2016 515 46,9 

  Árstíð Vetur (des.-feb.) 141 12,8 

  

 

Vor (mars-maí) 198 18,0 

  

 

Sumar (júní-ágúst) 498 45,3 

  

 

Haust (sept.-nóv.) 262 23,8 

  Kyn Karlkyns 404 36,8 

  

 

Kvenkyns 689 62,7 

  

 

Annað 6 0,5 

  Aldur 16-24 ára 229 20,9 34,2 ára 11,7 ára 

 

25-30 ára 307 28,0 

  

 

31-40 ára 292 26,6 

  

 

41-50 ára 145 13,2 

  

 

51+ ára 125 11,4 

  

 

Vantar gögn 1 0,1 Miðgildi 31 ára 

    

(Framhald)  
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Tafla 4.1 (Framhald) Niðurstöður fyrir fyrsta hluta könnunar: Almennar spurningar. 

 

ALMENNAR 

SPURNINGAR 

 
Fjöldi % Meðaltal* Staðalfrávik* 

Land** Bandaríkin 223 20,3 

  

 

Evrópa önnur lönd 210 19,1 

  

 

Frakkland, Spánn og Þýskaland 182 16,6 

  

 

Bretland 132 12,0 

  

 

Norðurlönd 131 11,9 

  

 

Asía 101 9,2 

  

 

Kanada 78 7,1 

  

 

Önnur lönd 42 3,8 

  Hjúskaparstaða Einhleyp/ur 557 50,7 

  

 

Gift/ur eða í sambúð 466 42,4 

  

 

Skilin/n 50 4,5 

  

 

Ekkja/Ekkill 15 1,4 

  

 

Skilin að borði og sæng 11 1,0 

  Tilgangur ferðar Frí 935 85,1 

  

 

Læra erlendis 81 7,4 

  

 

Viðskipti eða vinna 70 6,4 

  

 

Ráðstefna 13 1,2 

  Viðvera á Íslandi 1 til 5 dagar 257 23,4 26,8 dagar 64,6 dagar 

 

6 til 9 dagar 317 28,8 

  

 

10 til 20 dagar 337 30,7 

  

 

20 + dagar 188 17,1 Miðgildi 9 dagar 

Tegund gistingar Hótel 415 37,8 

  

 

Hostel 326 29,7 

  

 

Airbnb íbúð 314 28,6 

  

 

Einkahúsnæði 231 21,0 

  

 

Tjald 141 12,8 

  

 

Húsbíll 25 2,3 

  

 

Sófaflakk 10 0,9 

  

 

Tjaldvagn/fellihýsi 5 0,5 

  Ferðafélagar 0 251 22,8 2,4 félagar 4,9 félagar 

 

1 399 36,3 

  

 

2 150 13,6 

  

 

3 til 5 222 20,2 

  

 

Fleiri en 6 77 7,0 Miðgildi  1 ferðafélagi 

Börn með í för 0 1017 92,5 0,2 börn 1,0 börn 

 

1 44 4,0 

  

 

2 27 2,5 

  

 

3 eða fleiri 11 1,0 Miðgildi 0 börn 

Hvert var ferðast Höfuðborgarsvæðið 988 89,9 

  

 

Suðurland 754 68,6 

  

 

Vesturland 497 45,2 

  

 

Norðurland 425 38,7 

  

 

Austurland 357 32,5 

  

 

Vestfirðir 224 20,4 

  Megin ferðamáti Bílaleigubíll 558 50,8 

  

 

Skipulagðar rútuferðir 203 18,5 

  

 

Einkabíll 119 10,8 

  

 

Ganga 105 9,6 

  

 

Almenningssamgöngur 72 6,6 

  

 

Puttaferðalangur 13 1,2 

  

    

(Framhald) 
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Tafla 4.1 (Framhald) Niðurstöður fyrir fyrsta hluta könnunar: Almennar spurningar. 

 

ALMENNAR 

SPURNINGAR 

 
Fjöldi % Meðaltal* Staðalfrávik* 

 

Húsbíll 12 1,1 

  

 

Leigubíll 8 0,7 

  

 

Hjól 7 0,6 

  

 

Hestur 2 0,2 

  Ástæða fyrir vali Hentugleiki 474 43,1 

  

 

Auðveldast 358 32,6 

  

 

Mesta gildi 125 11,4 

  

 

Ódýrast 111 10,1 

  

 

Öruggur ferðamáti 31 2,8 

  Öryggi við notkun Mjög óörugg/ur 20 1,8 

   ferðamáta á Íslandi Óörugg/ur 9 0,8 

  

 

Hvorki örugg/ur né óörugg/ur 147 13,4 

  

 

Örugg/ur 469 42,7 

  

 

Mjög örugg/ur 454 41,3 

  *Öll gögn notuð án flokkunar við útreikninga á meðaltali og staðalfráviki. ** Nánari lýsing á flokkun landa í 

hópa má sjá í Töflu A.2 í Viðauka A. 

Myndrænar niðurstöður fyrir almennar spurningar má sjá á Mynd 4.1-Mynd 4.8.  

  

Mynd 4.1 Það ár sem ferðamenn komu til Íslands og á hvaða árstíma ferðamenn komu til 

Íslands. 
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Mynd 4.2 Kyn ferðamanna og aldur. 

  

Mynd 4.3 Þjóðerni ferðamanna og hjúskaparstaða. 

 

Mynd 4.4 Tilgangur ferðar og hversu marga daga ferðamenn höfðu viðveru á Íslandi. 
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Mynd 4.5 Tegund gistingar. 

 

Mynd 4.6 Landshlutar sem ferðamenn ferðuðust til. 

  

Mynd 4.7 Fjöldi ferðafélaga og megin ferðamáti. 
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Mynd 4.8 Ástæða fyrir vali á ferðamáta og öryggi við notkun ferðamáta. 

Teknar voru saman niðurstöður fyrir hlutföll á megin ferðamáta og ástæðu fyrir vali, Tafla 

4.2 sýnir þær niðurstöður. Einnig má sjá niðurstöðurnar á myndrænan hátt á Mynd 4.9. Ef 

niðurstöðurnar eru skoðaðar sést að allir þeir sem ferðuðust að mestu leyti á hesti völdu 

þann kost fyrir mesta gildið, einnig þeir sem ferðuðust á hjóli, 57%, og þeir sem ferðuðust 

að mestu á húsbíl, 58%. Hentugleiki var helsta ástæða fyrir vali á bílaleigubíl, eða 52% 

þeirra er völdu hann sem megin ferðamáta, einnig var hentugleiki helsta ástæða fyrir vali á 

skipulögðum rútuferðum. Um 85% þeirra er völdu að ferðast á puttanum völdu þann kost 

vegna þess að hann var ódýrastur. Um 29% þeirra sem völdu almenningssamgöngur völdu 

þann möguleiki vegna þess að hann var auðveldastur og 40% völdu þann möguleika vegna 

þess að hann var ódýrastur. Hentugleiki og auðveldleiki voru algengustu ástæður fyrir vali 

á skipulögðum rútuferðum.  

Tafla 4.2 Hlutfall ferðamanna á ástæðu við vali á megin ferðamáta. 

Megin ferðamáti 

Hentugleiki 

% 

Auðveldast 

% 

Mesta gildi 

% 

Öruggur 

ferðamáti % 

Ódýrast 

% 

Fjöldi 

alls 

Bílaleigubíll 52,0 33,0 9,5 2,0 3,6 558 

Skipulagðar rútuferðir 41,9 35,5 9,9 5,4 7,4 203 

Einkabíll 37,0 34,5 8,4 4,2 14,3 119 

Ganga 28,6 31,4 21,0 1,0 18,1 105 

Almenningssamgöngur 20,8 29,2 6,9 2,8 40,3 72 

Puttaferðalangur 0,0 7,7 7,7 0,0 84,6 13 

Húsbíll 41,7 0,0 58,3 0,0 0,0 12 

Leigubíll 25,0 50,0 12,5 12,5 0,0 8 

Hjól 14,3 28,6 57,1 0,0 0,0 7 

Hestur 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 2 
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Mynd 4.9 Hlutfall ferðamanna á ástæðu við vali á megin ferðamáta. 

Ef Tafla 4.3 er skoðuð má sjá hlutfall ferðamanna á hversu örugga þeir töldu sig vera við 

notkun hvers konar ferðamáta á Íslandi, á Mynd 4.10 má sjá myndrænar niðurstöður. Þar 

sést að flestir sem notuðu almenningssamgöngur töldu sig vera „Mjög örugga“, eða 58% 

svarenda, einnig voru flestir þeir sem notuð aðallega rútuferðir og þeir sem gengu. Athygli 

vekur að tæp 8% puttaferðalanga fannst þeim vera „Mjög óöruggir“, en þessi hópur er 

mjög fámennur og aðeins 13 manns í þeim hópi. En niðurstöðurnar sína að mjög fáir álitu 

sig vera „Mjög óörugga“ eða „Óörugga“ við notkun á hvers konar ferðamáta á Íslandi. 

Tafla 4.3 Hlutfall ferðamanna á hversu örugga þeir töldu sig vera við notkun ferðamáta á 

Íslandi. 

Megin ferðamáti 

Mjög 

óörugg/ur 

% 

Óörugg/ur 

% 

Hvorki 

né % 

Örugg/ur 

% 

Mjög 

örugg/ur 

% 

Fjöldi 

alls 

Bílaleigubíll 1,3 1,1 15,8 50,7 31,2 558 

Skipulagðar rútuferðir 3,4 0,5 9,9 30,0 56,2 203 

Einkabíll 2,6 0,8 13,4 43,7 39,5 119 

Ganga 0 0 8,6 35,2 56,2 105 

Almenningssamgöngur 2,8 1,4 11,1 26,4 58,3 72 

Puttaferðalangur 7,7 0 7,7 30,8 53,8 13 

Húsbíll 0 0 8,3 50,0 41,7 12 

Leigubíll 0 0 25,0 50,0 25,0 8 

Hjól 0 0 14,3 42,9 42,9 7 

Hestur 0 0 50,0 0 50,0 2 
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Mynd 4.10 Hlutfall ferðamanna á hversu örugga þeir töldu sig vera við notkun á 

ferðamáta á Íslandi. 

Ef Tafla 4.4 er skoðuð sést hvert ferðamenn ferðuðust miðað við megin ferðamáta, 

myndrænar niðurstöður má sjá á Mynd 4.11. Ef rýnt er í niðurstöður vekur athygli að 

puttaferðalangar og þeir sem notuðu húsbíl og bílaleigubíl ferðuðust víðar en þeir sem 

notuðu skipulagðar rútuferðir og almenningssamgöngur. Þeir sem notuðu húsbíl voru 

duglegir að ferðast um allt landið nema Vestfirði, en þó voru 33% ferðamanna á húsbíl sem 

fóru þangað. Niðurstöður gefa til kynna að þeir sem hafi aðgang að einhvers konar 

farartæki sem þeir stjórna sjálfir ferðist víðar en ef um skipulagðar ferðir sé að ræða. 

Tafla 4.4 Hvert ferðamenn fóru borið saman við megin ferðamáta. 

Megin ferðamáti 

Höfuðborgar

-svæðið % 

Suður-

land % 

Vestur-

land % 

Austur-

land % 

Norður-

land % 

Vest-

firðir % 

Fjöldi 

alls 

Bílaleigubíll 90,1 81,9 61,3 44,4 53,2 27,8 558 

Skipulagðar rútuferðir 91,1 52,2 21,7 11,8 12,8 6,9 203 

Einkabíll 90,8 62,2 34,5 30,3 34,5 19,3 119 

Ganga 85,7 47,6 27,6 15,2 21,9 10,5 105 

Almenningssamgöngur 93,1 45,8 19,4 15,3 19,4 12,5 72 

Puttaferðalangur 84,6 100,0 76,9 53,8 69,2 38,5 13 

Húsbíll 83,3 91,7 91,7 83,3 83,3 33,3 12 

Leigubíll 87,5 50,0 25,0 25,0 37,5 12,5 8 

Hjól 85,7 57,1 57,1 28,6 14,3 28,6 7 

Hestur 50,0 100,0 0 50,0 50,0 0 2 
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Mynd 4.11 Hvert ferðamenn fóru samanborið við ferðamáta. 

4.3 Annar hluti: Bílaleigubíll 

Ef Tafla 4.5 er skoðuð sjást svör þeirra sem leigðu eða keyrðu bíl á dvöl sinni. Þar sést að 

um 58% svarenda leigðu eða keyrðu bíl á Íslandi og voru þeir einstaklingar spurðir fleiri 

spurninga er varðar akstur á Íslandi. Svarendur leigðu eða keyrðu bíl að meðaltali í 11 

daga, og miðgildið voru 7 dagar. Meðalökureynsla voru tæp 16 ár og meðalkeyrsla 

ferðamanna á ári voru rúmir 14.000 km á ári og miðgildið 10.000 km. Meðalkeyrsla á 

Íslandi voru tæpir 1.600 km og miðgildið voru 1.000 km. Það voru 16 svarendur sem lentu 

í árekstri á Íslandi og um 25% ferðamanna sem fengu ekki upplýsingar um hvernig ætti að 

keyra við íslenskar aðstæður en 65% svarenda voru „Mjög ánægðir“ eða „Ánægðir“ með 

upplýsingarnar sem þeir fengu.  

Tafla 4.5 Niðurstöður fyrir annan hluta könnunar: Bílaleigubíll. 

BÍLALEIGUBÍLL 

 
Fjöldi   % Meðaltal* Staðalfrávik* 

Leigði eða keyrði bíl Já 639 58,1 

  

 

Nei 460 41,9 

  Dagar keyra/leigja bíl 0 til 4 160 25,0 11,4 dagar 27,1 dagar 

 

5 til 7 161 25,2 

  

 

8 til 13 153 23,9 

  

 

12 til 16 104 16,3 

  

 

16+ 58 9,1 

  

 

Vantar gögn 3 0,5 Miðgildi 7 dagar 

Ökureynsla 1 til 6 ár 107 16,7 15,6 ár 11,3 ár 

 

7 til 11 ár 164 25,7 

  

 

12 til 19 ár 151 23,6 

  

 

20 til 30 ár 119 18,6 

  

 

31 + ár 67 10,5 

  

 

Vantar gögn 31 4,9 Miðgildi 13 ár 

    

(Framhald) 
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Tafla 4.5 (Framhald) Niðurstöður fyrir annan hluta könnunar: Bílaleigubíll. 

BÍLALEIGUBÍLL 

 
Fjöldi   % Meðaltal* Staðalfrávik* 

Keyrsla á ári km 0 til 1.000 km 111 17,4 14.100 km 21.100 km 

 

1.001 til 9.000 km 112 17,5 

  

 

9.001-15.000 km 111 17,4 

  

 

15.001 - 25.000 km 97 15,2 

  

 

25.0001 + km 71 11,1 

  

 

Vantar gögn 137 21,4 Miðgildi 10.000 km 

Keyrsla á Íslandi 1 til 500 km 124 19,4 1.570 km  3.570 km 

 

501-1.000 km 172 26,9 

  

 

1.001-1.900 km 147 23,0 

  

 

2.000 + km 139 21,8 

  

 

Vantar gögn 57 8,9 Miðgildi 1.000 km 

Lent í árekstri sem ökumaður Já 209 32,7 

  

 

Nei 421 65,9 

  

 

Ég man það ekki 9 1,4 

  Lent í árekstri á Íslandi Já 16 2,5 

  

 

Nei 621 97,2 

  

 

Ég man það ekki 2 0,3 

  Ánægja með upplýsingar Fékk ekki upplýsingar 159 24,9 

  um akstur á Íslandi Mjög óánægð/ur 42 6,6 

  

 

Óánægð/ur 23 3,6 

  

 

Ánægð/ur 274 42,9 

  

 

Mjög ánægð/ur 141 22,1 

  * Öll gögn notuð án flokkunar við útreikninga á meðaltali og staðalfráviki 

Myndrænar niðurstöður fyrir spurningar um bílaleigubíl má sjá á Mynd 4.12 – Mynd 4.15. 

  

Mynd 4.12 Ferðamenn sem leigðu eða keyrðu bíl og dagar sem sem bíll var keyrður eða 

leigður. 
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Mynd 4.13 Ökureynsla og keyrsla á ári. 

  

Mynd 4.14 Keyrsla á Íslandi og hvort ferðamenn hafi lent í árekstri sem ökumenn. 

  

Mynd 4.15 Ferðamenn sem lentu í árekstri á Íslandi og ánægja með upplýsingar um akstur 

á Íslandi. 
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Tafla 4.6 sýnir hvernig ferðamenn svöruðu spurningunni hversu erfitt væri að keyra á 

Íslandi með tilliti til ýmissa akstursskilyrða, niðurstöður má einnig sjá á Mynd 4.16. Í 

töflunni sést að ferðamenn voru ekki í miklum erfiðleikum með að keyra með tilliti til 

hraða á Íslandi en um 82% sögðu að það væri „Alls ekki erfitt“ og 85% áttu „Alls ekki í 

erfiðleikum“ með að keyra með tilliti til umferðar á Íslandi. Ferðamennirnir áttu í mestum 

erfiðleikum með að keyra með tilliti til malarvegar en um 4% svarenda sögðu að það væri 

„Verulega erfitt“ og 9,5% svarenda „Mjög erfitt“. Veður og ástand vegar voru líka 

akstursskilyrði sem ferðamenn áttu í erfiðleikum með. 

Tafla 4.6 Niðurstöður fyrir spurninguna: Hversu erfitt var að keyra á Íslandi með tilliti til 

eftirfarandi akstursskilyrða? 

 

Alls ekki 

erfitt % 

Svolítið 

erfitt % Erfitt % 

Mjög 

erfitt % 

Verulega 

erfitt % 

Hraði 526 82,3 66 10,3 38 5,9 7 1,1 2 0,3 

Veður 193 30,2 218 34,1 161 25,2 51 8,0 16 2,5 

Umferðarskilti 419 65,6 155 24,3 57 8,9 8 1,3 0 0,0 

Umferð 546 85,4 76 11,9 14 2,2 3 0,5 0 0,0 

Slys 540 84,5 42 6,6 42 6,6 10 1,6 5 0,8 

Ástand vegar 204 31,9 223 34,9 161 25,2 35 5,5 16 2,5 

Dýr á vegi 318 49,8 204 31,9 97 15,2 16 2,5 4 0,6 

Einbreið brú 288 45,1 217 34,0 99 15,5 28 4,4 7 1,1 

Malarvegur 168 26,3 213 33,3 173 27,1 61 9,5 24 3,8 

 

 

Mynd 4.16 Niðurstöður fyrir spurninguna: Hversu erfitt var að keyra á Íslandi með tilliti 

til eftirfarandi aðstæðna? 

Tafla 4.7 sýnir samantekt yfir öll svör við spurningunni: Hversu erfitt var að keyra á 

Íslandi með tilliti til eftirfarandi akstursskilyrða? Hverju svari var gefin einkunn á 

skalanum 1-5 eftir erfiðleikastigi þar sem „Alls ekki erfitt“ fékk einkunnina 1 og 

„Verulega erfitt“ fékk einkunnina 5. Meðaltal og staðalfrávik var reiknað og þá má sjá við 
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hvaða aðstæður erlendir ferðamenn gáfu hæstu erfiðleikaeinnkunn og við hvaða 

akstursskilyrði þeir áttu í mestum erfiðleikum með. Mestu erfiðleikum olli malarvegur með 

2,31 í meðaltal, næst kom veður með 2,18 í meðaltal og þar á eftir ástand vegar með 2,12 í 

meðaltal. Það sem erlendir ferðamenn áttu í minnstum erfiðleikum með var hraði, með 

1,27 í meðaltal og umferð, með 1,18 í meðaltal. 

Tafla 4.7 Meðaltal og staðalfrávik fyrir einkunn sem gefin var fyrir erfiðleikastig aksturs 

við hin ýmsu akstursskilyrði. 

Aðstæður Meðaltal Staðalfrávik 

 

Svar við könnun Einkunn 

Malarvegur 2,31 1,08 

 

Alls ekki erfitt 1 

Veður 2,18 1,03 

 

Svolítið erfitt 2 

Ástand vegar 2,12 1,00 

 

Erfitt 3 

Einbreið brú 1,82 0,92 

 

Mjög erfitt 4 

Dýr á vegi 1,72 0,85 

 

Verulega erfitt 5 

Umferðarskilti 1,46 0,71 

   Slys 1,28 0,72 

   Hraði 1,27 0,65 

   Umferð 1,18 0,47 

    

Ef Tafla 4.8 er skoðuð má sjá hlutfall þeirra sem leigðu eða keyrðu bíl á Íslandi eftir 

þjóðerni. Þar sést að fólk frá Frakklandi, Spáni og Þýskalandi er líklegra til að leigja eða 

keyra bíl á Íslandi, eða rúmlega 70% ferðamanna í þeim hópi. Einnig eru margir frá 

Bandaríkjunum sem leigja eða keyra bíl á Íslandi, tæp 63% ferðamanna. Ferðamenn frá 

Norðurlöndunum, Bretlandi og öðrum löndum voru ólíklegastir til að leigja eða keyra bíl á 

Íslandi, en í kringum 47% ferðamanna frá þessum löndum, leigðu eða keyrðu bíl.  

Tafla 4.8 Hlutfall þeirra sem leigðu eða keyrðu bíl á Íslandi eftir þjóðerni. 

Leigðu eða keyrðu bíl á Íslandi Já % Nei % 

Frakkland, Spánn og Þýskaland 129 70,9 53 29,1 

Bandaríkin 140 62,8 83 37,2 

Evrópa önnur lönd 124 59,0 86 41,0 

Asía 59 58,4 42 41,6 

Kanada 43 55,1 35 44,9 

Bretland 63 47,7 69 52,3 

Önnur lönd 20 47,6 22 52,4 

Norðurlönd 61 46,6 70 53,4 

 

Ef Tafla 4.9 er skoðuð má sjá fjölda þeirra sem leigðu bíl eftir árstíðum. Þar sést að 

algengast er að þeir sem ferðuðust að vori til leigðu eða keyrðu bifreið eða tæp 66% 

ferðamanna en fæstir leigðu eða keyrðu bíl að vetri til eða tæp 43% ferðamanna. Af þeim 

sem svöruðu voru fæstir sem ferðuðust að vetri til. Á veturna eru bæði færri ferðamenn á 

Íslandi og lægra hlutfall ferðamanna sem leigir eða keyrir bíl. 
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Tafla 4.9 Fjöldi þeirra sem leigðu eða keyrðu bíl á Íslandi eftir árstíðum. 

Árstíð 

Fjöldi sem leigðu eða 

keyrðu bíl á Íslandi Fjöldi alls % sem leigðu bíl 

Vor 130 198 65,7 

Haust 161 262 61,5 

Sumar 288 498 57,8 

Vetur 60 141 42,6 

Alls 639 1099 58,1 

 

Alls voru 16 ferðamenn sem svöruðu að þeir hefðu lent í árekstri á Íslandi. Ef Tafla 4.10 er 

skoðuð má sjá fjölda þeirra ferðamanna sem lentu í árekstri á Íslandi eftir þjóðerni. Aðeins 

þeir sem keyrðu eða leigðu bíl á Íslandi voru spurðir þessarar spurningar. Algengast var að 

fólk frá Bretlandi lenti í árekstri af þeim sem svöruðu eða um 6% en þar á eftir voru 

ferðamenn frá Asíu um 5% ferðamanna sem lentu í árekstri á Íslandi. Af þeim 

ferðamönnum sem tóku þátt í könnuninni var enginn sem lenti í árekstri á Íslandi frá 

Norðurlöndunum og öðrum löndum. Hafa ber í huga að aðeins 16 svarendur lentu í slysi og 

því ber að taka niðurstöðunum um hlutföll með fyrirvara. 

Tafla 4.10 Fjöldi ferðamanna sem lentu í árekstri á Íslandi eftir þjóðerni. 

Þjóðerni 

Fjöldi sem lenti í 

árekstri á Íslandi 

Fjöldi alls sem 

leigði/keyrði bíl á Íslandi 

% sem 

lentu í slysi 

Bretland 4 63 6,4 

Asía 3 59 5,1 

Frakkland, Spánn og Þýskaland 4 129 3,1 

Evrópa önnur lönd 3 124 2,4 

Kanada 1 43 2,3 

Bandaríkin 1 140 0,7 

Norðurlönd 0 61 0 

Önnur lönd 0 20 0 

 

Ef Tafla 4.11 er skoðuð má sjá hlutfall ferðamanna eftir áfangastöðum og hvort þeir leigðu 

eða keyrðu bíl, eða ferðuðust með öðrum hætti. Algengara er að ferðamenn ferðist út fyrir 

höfuðborgarsvæðið ef þeir leigðu eða keyrðu bíl. Yfirleitt var tvöfalt hærra hlutfall sem 

ferðast til allra landshluta, fyrir utan höfuðborgarsvæðið, ef ferðamenn leigðu eða keyrðu 

bíl. Fleiri ferðast á höfuðborgarsvæðinu sem ekki voru á bíl, 91,5% á meðan þeir 

ferðamenn sem voru á bíl ferðuðust á höfuðborgarsvæðinu í um 89% tilvika. Mestur er 

munurinn á Austurlandi og Vestfjörðum þar sem þrefalt hærra hlutfall ferðamanna 

ferðuðust til þessara landshluta ef þeir voru á bíl. Einnig eru mun fleiri ferðamenn sem 

ferðuðust til Vesturlands sem voru á bíl, 45% miðað við um 15% sem ekki voru á bíl. 

Þessar niðurstöður gefa til kynna að ferðamenn sem keyra eða leigja bíl á Íslandi ferðast til 

annarra landshluta í meira mæli en þeir sem ekki eru á bíl. 
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Tafla 4.11 Ferðamenn sem leigðu eða keyrðu bíl, eða ekki, og áfangastaðir þeirra. 

Landshluti 

Leigðu eða 

keyrðu bíl 

% af þeim sem 

leigðu/keyrðu bíl 

Leigðu ekki 

eða keyrðu bíl 

% af þeim sem ekki 

leigðu/keyrðu bíl 

Höfuðborgarsvæðið 567 88,7 421 91,5 

Suðurland 525 82,2 229 49,8 

Vesturland 387 60,6 110 23,9 

Norðurland 336 52,6 89 19,3 

Austurland 289 45,2 68 14,8 

Vestfirðir 181 28,3 43 9,3 

 

4.4 Þriðji hluti: Almenningssamgöngur 

Ef Tafla 4.12 er skoðuð sjást svör við spurningum um almenningssamgöngur þar sem 

niðurstöður sýna að tæp 44% ferðamanna notuðu almenningssamgöngur á ferð sinni um 

Ísland. Af þeim sem notuðu almenningssamgöngur voru um 90% ferðamanna sem notuðu 

þær á höfuðborgarsvæðinu og tæp 32% ferðamanna sem notuðu almenningssamgöngur á 

landsbyggðinni. Helmingur ferðamanna notaði ekki strætó-appið, en strætó-appið er forrit 

sem hægt er að niðurhala á símann sinn eða spjaldtölvu og með því er hægt að: kaupa miða 

og áskrift, senda miða á annan notanda, finna réttu leið, séð hvar vagn er staddur, fundið 

næstu biðstöð og fylgst með vögnum á rauntímakorti (Strætó bs., 2016c).  

Tafla 4.12 Niðurstöður fyrir þriðja hluta könnunar: Almenningssamgöngur. 

ALMENNINGSSAMGÖNGUR 

 
Fjöldi % 

Almenningssamgöngur Já 478 43,5 

á Íslandi Nei 601 54,7 

 

Ég man það ekki 20 1,8 

Almenningssamgöngur á Já  431 90,2 

höfuðborgarsvæðinu Nei 47 9,8 

 

Ég man það ekki 0 0,0 

Almenningssamgöngur á Já 152 31,8 

landsbyggðinni Nei  319 66,7 

 

Ég man það ekki 7 1,5 

Ánægja með strætó-app Notaði/niðurhalaði ekki 242 50,6 

 

Mjög óánægð/ur 24 5,0 

 

Óánægð/ur 32 6,7 

 

Ánægð/ur 132 27,6 

 

Mjög ánægð/ur 48 10,0 

 

Myndrænar niðurstöður fyrir spurningar um almenningssamgöngur má sjá á Mynd 4.17 og 

Mynd 4.18. 
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Mynd 4.17 Ferðamenn sem notuðu almenningssamgöngur á Íslandi og þeir sem notuðu 

þær á höfuðborgarsvæðinu. 

  

Mynd 4.18 Ferðamenn sem notuðu almenningssamgöngur á landsbyggðinni og ánægja 

með strætó-appið. 

Ef Tafla 4.13 er skoðuð má sjá svör við spurningum um hversu erfitt var að nota 

almenningssamgöngur með tilliti til hinna ýmissa aðstæðna, niðurstöður má einnig sjá á 

Mynd 4.19. Þar sést að ferðamenn áttu ekki í miklum erfiðleikum með að kaupa miða og 

tæp 45% sögðu það „Alls ekki erfitt“. Einnig áttu ferðamenn ekki í miklum vandræðum 

með að finna biðstöð og fara út á réttum stað þar sem rúmlega 40% í báðum flokkum 

sögðu það „Alls ekki erfitt“. Það sem reyndist ferðamönnum erfiðast var áætlun og að 

finna upplýsingar en í báðum tilvikum voru 9 manns sem svöruðu að það væri „Verulega 

erfitt“ (rúmlega 1%). Í öllum tilvikum voru um 20% sem fannst aðstæðurnar „Svolítið 

erfiðar“. 
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Tafla 4.13 Hversu erfitt var að nota almenningssamgöngur með tilliti til eftirfarandi 

aðstæðna? 

 

Alls ekki 

erfitt % 

Svolítið 

erfitt % Erfitt % 

Mjög 

erfitt % 

Verulega 

erfitt % 

Finna upplýsingar 243 38,0 130 20,3 82 12,8 14 2,2 9 1,4 

Kaupa miða 285 44,6 121 18,9 53 8,3 16 2,5 3 0,5 

Finna biðstöð 273 42,7 137 21,4 55 8,6 11 1,7 2 0,3 

Fara út á réttum stað 260 40,7 129 20,2 60 9,4 10 1,6 4 0,6 

Áætlun 233 36,5 141 22,1 67 10,5 28 4,4 9 1,4 

Skipta um vagn 246 38,5 139 21,8 65 10,2 24 3,8 4 0,6 

 

 

Mynd 4.19 Niðurstöður fyrir spurninguna: Hversu erfitt var að nota almennings-

samgöngur með tilliti til eftirfarandi aðstæðna? 

Ef Tafla 4.14 er skoðuð má sjá samantekt yfir öll svör við spurningunni: Hversu erfitt var 

að nota almenningssamgöngur með tilliti til eftirfarandi aðstæðna? Hverju svari var gefin 

einkunn á skalanum 1-5 eftir erfiðleikastigi þar sem „Alls ekki erfitt“ fékk einkunnina 1 og 

„Verulega erfitt“ fékk einkunnina 5. Meðaltal og staðalfrávik var reiknað út og þá má sjá 

við hvaða aðstæður, af þeim sem spurt var um, erlendir ferðamenn áttu í mestum 

erfiðleikum með er varðar almenningssamgöngur. Ferðamenn áttu í mestum erfiðleikum 

með áætlun með meðaltalið 1,83, næst kom að finna upplýsingar en þar var meðaltalið 

1,78. Það sem ferðamönnum fannst auðveldast var að kaupa miða og að finna biðstöð en 

þessar tvær aðstæður fengu báðar 1,60 í meðaltalseinkunn. Ef meðaltöl eru borin saman 

við akstur á Íslandi við hinar ýmsu aðstæður sést að erfiðleikaeinkunnir fyrir að nota 

almenningssamgöngur eru töluvert lægri. 
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Tafla 4.14 Meðaltal og staðalfrávik fyrir einkunn sem gefin var fyrir erfiðleikastig við að 

nota almenningssamgöngur. 

Aðstæður Meðaltal Staðalfrávik 

 
Svar við könnun Einkunn 

Áætlun 1,83 1,00 

 

Alls ekki erfitt 1 

Finna upplýsingar 1,78 0,96 

 

Svolítið erfitt 2 

Skipta um vagn 1,75 0,93 

 

Erfitt 3 

Fara út á réttum stað 1,62 0,85 

 

Mjög erfitt 4 

Finna biðstöð 1,60 0,81 

 

Verulega erfitt 5 

Kaupa miða 1,60 0,86 

    

Ef Tafla 4.15 er skoðuð má sjá fjölda þeirra ferðamanna sem notuðu almennings-

samgöngur á Íslandi eftir árstíðum. Þar sést að algengast var að nota almenningssamgöngur 

að vetri til en tæp 48% ferðamanna gerðu það. Ferðamenn leigja eða keyra bíl minnst að 

vetri til (sjá Tafla 4.9) og hægt er að velta fyrir sér hvort ferðamenn kjósi frekar að nota 

almenningssamgöngur á veturna þar sem erfitt er að keyra við íslenskar veðuraðstæður. 

Fæstir notuðu almenningssamgöngur að hausti til eða tæplega 36% ferðamanna. 

Tafla 4.15 Fjöldi þeirra ferðamanna sem notuðu almenningssamgöngur eftir árstíðum. 

Árstíð 

Fjöldi sem notaði 

almenningssamgöngur 

Fjöldi 

alls 

% sem notuðu 

almenningssamgöngur 

Vetur 68 141 48,2 

Sumar  231 498 46,4 

Vor 84 198 42,4 

Haust 95 262 36,3 

Alls 478 1099 43,5 

 

4.5 Heilleiki úrtaks 

Samkvæmt tölum úr brottfarartalningu í Flugstöð Leifs Eiríkssonar (Ferðamálastofa, 

2016a) þá voru Norðurlöndin með tæp 13% brottfara, Bretland með um 19% brottfara, 

Mið- og Suður Evrópa með tæp 22% brottfara, Norður-Ameríka með tæp 23% brottfara og 

önnur þjóðerni með rúmlega 23% af brottförum af flugstöðinni árið 2015. Þegar þessar 

tölur eru bornar saman við þá sem svöruðu þessari könnun kemur í ljós að þeir sem 

svöruðu voru um 27% frá Norður-Ameríku (Kanada og Bandaríkin), um 12% svarenda 

voru frá Bretlandi, ferðamenn frá Norðurlöndunum voru tæp 12% svarenda svo þessi 

svörun er mjög fylgjandi tölum frá Ferðamálastofu. Mikill fjöldi svara er frá Evrópu en það 

vantar svör ferðamanna frá Asíu, og þá sérstaklega Kína. Þar sem könnunin var 

framkvæmd á Facebook var erfitt að hafa samband við fólk frá Kína, bæði vegna 

tungumálaerfiðleika, en einnig er Facebook bannað innan Kína. Tafla 4.16 sýnir hlutfall 

ferðamanna eftir uppruna. 
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Tafla 4.16 Hlutfall ferðamanna eftir uppruna. 

Lönd Norðurlönd Bretland 

Mið- og 

Suður Evrópa 

Norður-

Ameríka 

Önnur 

þjóðerni 

Brottfarir úr flugstöð 

Leifs Eiríkssonar 13% 19% 22% 23% 23% 

Þessi könnun 12% 12% 36%* 27%** 13%*** 

Tölur fengnar úr brottfaratalningu úr flugstöð Leifs Eiríkssonar (Ferðamálastofa, 2016a). 

*Frakkland, Spánn og Þýskaland og Evrópa önnur lönd 

** Bandaríkin og Kanada 

*** Asía og önnur lönd 

Erfitt er að meta hversu góð aldursdreifingin var, en áætla má að þeir sem svöruðu séu 

margir nálægt ritgerðarhöfundi í aldri þar sem sendur var póstur á vini á vandamenn og 

beðið þá um að áframsenda póst um að taka þátt í könnun. Ef Tafla 4.17 er skoðuð má sjá 

aldursdreifingu ferðamanna í þeim löndum sem tilheyra Evrópusambandinu (EU), 

ferðamanna sem tóku þátt í könnun Ferðamálastofu vetur 2015-2016 og einnig 

aldursdreifingu þeirra sem tóku þátt í þessari könnun. Þar sést að miðað við þá sem taka 

þátt í ferðamennsku á EU svæðinu þá vantar heilmikið af eldri svarendum í þessa könnun 

en munurinn er minni ef aldursdreifingin er borin saman við könnun Ferðamálastofu og 

lítill munur er á aldursdreifingu í þessari könnun og þeirri könnun. 

Tafla 4.17 Hlutfall ferðamanna á ákveðnu aldursbili. 

Aldur (ár) 15-24 25-34 35-44 45-54  55-65  yfir 65  

Hlutfall ferðamanna sem eru 

íbúar í EU 15 ára og eldri** 13,4% 15,5% 16,8% 17,3% 15,1% 22,0% 

Hlutfall ferðamanna sem tóku 

þátt í könnun Ferðamálastofu 

vetur 2015-2016*** 17,4% 35,6% 18,0% 13,4% 14,4%* 

 Hlutfall ferðamanna sem tóku 

þátt í þessari könnun 20,9% 41,1% 20,1% 9,6% 6,8% 1,6% 

*55 ára og eldri**(Eurostat, 2016) ***(Ferðamálastofa, 2016b).  

Kynjahlutföll eru ójöfn, ástæður fyrir því gætu verið að ritgerðarhöfundur er kvenkyns og á 

fleiri kvenkyns vini og vandamenn en einnig eru rannsóknir sem sýna fram á það að konur 

eru líklegri til að taka þátt í vísindalegum rannsóknum en karlar (Eagan o.fl., 2002; 

Putnam, 1995; Burg o.fl., 1997). Ef rýnt er í ferðavenjukönnun sem gerð var af 

Ferðamálastofu veturinn 2015-2016 sést einnig að mikill meirihluti þátttakanda var 

kvenkyns í þeirri könnun eða um 65% (Ferðamálastofa, 2016b) sem er nálægt því hlutfalli 

sem tók þátt í þessari könnun (63%). 

Ef Tafla 4.18 er skoðuð má sjá hlutfall ferðamanna eftir árstíðum. Þar eru hlutföll tekin 

saman fyrir fjölda ferðamanna samkvæmt skjali Ferðamálastofu um brottfaratalningar í 

Flugstöð Leifs Eiríkssonar eftir árstíðum (Ferðamálastofa 2016a). Einnig er hægt að sjá 

hlutfall þeirra ferðamanna sem tóku þátt í þessari könnun til samanburðar. Þar sést að 

hlutföllin eru nokkuð lík. Rúmlega 19% ferðamanna koma að vori til samkvæmt tölum 

Ferðamálastofu, en 18% ferðamanna sem tóku þessa könnun komu að vori. Einnig eru 

hlutföll lík að hausti til, en tæp 24% brottfara eru að hausti samkvæmt tölum frá 

Ferðamálastofu en einnig eru tæp 24% ferðamanna sem tóku þátt í þessari könnun sem 
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komu að hausti. Helsti munur á hlutföllum er að sumri til, en samkvæmt tölum 

Ferðamálastofu voru um 40% ferðamanna sem fór frá Flugstöð Leifs Eiríkssonar að sumri 

til á meðan um 45% ferðamanna í þessari könnun komu að sumri til. Hafa ber í huga að í 

þessari könnun var spurt í hvaða mánuði ferðamaður kom, en tölur frá Ferðamálastofu eru 

brottfaratölur.  

Tafla 4.18 Hlutfall ferðamanna eftir árstíðum. 

 

Vetur Vor Sumar Haust 

Brottfarartölur 2015* 16,2% 19,5% 40,2% 24,1% 

Þessi könnun 12,8% 18% 45,3% 23,8% 

*(Ferðamálastofa, 2016a) Desember árið 2015 var tekinn með í reikninginn í staðinn fyrir 

desember 2014. 
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5 Líkön 

5.1 Niðurstöður raðtölu probit-líkana 

Gerð voru raðtölu probit-líkön í tölfræðiforritinu STATA fyrir öll þau akstursskilyrði sem 

spurt var um í þessari könnun og svarendur gáfu erfiðleikaeinkunn fyrir. Í viðauka A, Töflu 

A.1 má sjá skilgreiningu á þeim breytum sem notaðar voru við gerð probit-líkananna og 

þær útskýrðar. Líkönum er raðað í röð eftir meðaltalseinkunn og ef Tafla 4.7 er skoðuð má 

sjá þær niðurstöður. 

Ef Tafla 4.7 er skoðuð má sjá að malarvegur fékk hæstu meðaltalserfiðleikaeinkunnina er 

varðar akstursskilyrði í akstri erlendra ferðamanna á Íslandi. Tafla 5.1 sýnir þær breytur 

sem höfðu áhrif á erfiðleikaeinkunn fyrir akstur á malarvegi. Eftir því sem ferðamenn 

höfðu meiri ökureynslu því líklegri voru þeir til að finnast akstur á malarvegi ekki erfiður. 

Uppruni ferðamanna hafði einnig áhrif en ferðamenn frá Asíu, Evrópu, Norðurlöndunum 

og frá öðrum löndum (sjá skilgreiningar á flokkun landa í Töflu A.2 í Viðauka A), voru 

líklegri til þess að gefa hærri erfiðleikaeinkunn fyrir akstri á malarvegi. Einnig er áhugavert 

að kvenkyns ferðamenn voru líklegri til þess að gefa hærri erfiðleikaeinkunn. Ekki er hægt 

að útskýra það með vissum hætti, en þetta voru einu aðstæðurnar þar sem kyn hafði 

marktæk áhrif á erfiðleikaeinkunn. Á Mynd 5.1 má sjá niðurstöður fyrir stuðla líkansins 

um áhrif malarvegar á erfiðleika í akstri erlendra ferðamanna á myndrænan hátt. 

Tafla 5.1 Líkan fyrir áhrif malarvegar á erfiðleika í akstri erlendra ferðamanna. 

Breytuheiti Stuðull 𝛽 Staðalskekkja t-gildi 

Önnur lönd 0,550 0,246 2,24 

Frakkland, Spánn og Þýskaland 0,538 0,119 4,53 

Asía 0,411 0,162 2,54 

Evrópa önnur lönd 0,338 0,126 2,69 

Norðurland 0,257 0,092 2,80 

Kvenkyns 0,216 0,089 2,41 

Ökureynsla -0,011 0,004 -2,72 

𝜇1  -0,356 0,123 

 𝜇2  0,594 0,124 

 𝜇3  1,546 0,134 

 𝜇4  2,214 0,153 

 Fjöldi athugana 604 

  Log-sennileiki í 0 -851,666 

  Log-sennileiki við samleitni -817,729 

  𝜌2  0,0398 
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Mynd 5.1 Stuðlar , β, fyrir líkan um áhrif malarvegar á erfiðleika í akstri erlendra 

ferðamanna. 

Ef Tafla 4.7 er skoðuð má sjá að veðuraðstæður fengu næst hæstu meðaltalserfiðleika-

einkunnina. Tafla 5.2 sýnir líkan fyrir þær breytur sem höfðu áhrif á erfiðleikaeinkunn fyrir 

veður. Fólk sem hafði lent í árekstri á Íslandi var líklegra til að finnast veður gera akstur 

erfiðari. Vert er að taka fram að í þessum hópi eru einungis 16 manns (Tafla 4.10). Ekki 

kemur á óvart að árstíðirnar hafi áhrif á að keyra við veðuraðstæður á Íslandi, þar sem fólk 

sem ferðaðist að vetri til (des.-feb.) var líklegra til þess að gefa hærri erfiðleikaeinkunn en 

einnig voru þeir sem ferðuðust að sumri til (júní-ágúst) líklegri til þess að gefa lægri 

erfiðleikaeinkunn. Svarendur með meiri ökureynslu voru líklegri til þess að gefa veðri 

lægri erfiðleikaeinkunn sem styður við þær rannsóknir sem sýna að slysatíðni á vegalengd 

minnki eftir því sem ökumaður hefur keyrt fleiri km (Burg, 1973; Spolander, 1983; 

Stewart, 1972), nema í þessu tilviki er það árafjöldi sem einstaklingur hefur haft bílpróf 

sem var notað sem viðmið og sjálfsmat á erfiðleika í akstri. Einnig hafði það áhrif hvaðan 

svarendur voru en fólk frá Asíu, Evrópu önnur lönd, Frakklandi, Spáni, Þýskalandi, 

Norðurlöndunum og öðrum löndum voru líklegri til þess að gefa hærri erfiðleikaeinkunn. 

Til hvaða landshluta ferðamenn ferðuðust virðist líka hafa áhrif. Þeir sem ferðuðust til 

Vestfjarða voru líklegri til þess að gefa hærri erfiðleikaeinkunn. Athygli vekur að þeir sem 

fengu upplýsingar um akstur á Íslandi voru líklegri til að gefa hærri erfiðleikaeinkunn er 

varðar veður. Á Mynd 5.2 má sjá niðurstöður fyrir stuðla líkansins um áhrif veðurs á 

erfiðleika í akstri erlendra ferðamanna á myndrænan hátt. 
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Tafla 5.2 Líkan fyrir áhrif veðurs á erfiðleika í akstri erlendra ferðamanna. 

Breytuheiti Stuðull 𝛽 Staðalskekkja t-gildi 

Árekstur á Íslandi 1,303 0,3161 4,12 

Önnur lönd 1,057 0,2539 4,16 

Asía 0,808 0,1667 4,84 

Frakkland, Spánn og Þýskaland 0,779 0,1261 6,18 

Evrópa önnur lönd 0,700 0,1338 5,23 

Norðurlönd 0,549 0,1626 3,38 

Vetur 0,416 0,1601 2,60 

Upplýsingar um akstur 0,299 0,1036 2,89 

Vestfirðir 0,229 0,1012 2,27 

Ökureynsla -0,012 0,0043 -2,87 

Sumar -0,516 0,0960 -5,37 

𝜇1  -0,217 0,149  

𝜇2  0,830 0,151  

𝜇3  1,878 0,163  

𝜇4  2,656 0,191  

Fjöldi athugana 606   

Log-sennileiki í 0 -824,38   

Log-sennileiki við samleitni -745,98   

𝜌2  0,095   

 

 

Mynd 5.2 Stuðlar, β, fyrir líkan um áhrif veðurs á erfiðleika í akstri erlendra ferðamanna. 
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Ef Tafla 4.7 er skoðuð má sjá að ástand vegar fékk þriðju hæstu meðaltalserfiðleika-

einkunnina. Tafla 5.3 sýnir líkan fyrir þær breytur sem höfðu áhrif á erfiðleikaeinkunn fyrir 

ástand vega. Þar sést að ferðamenn með börn í för voru líklegri til að gefa lægri 

erfiðleikaeinkunn. Ekki er hægt að skýra það með vissum hætti en hægt er að velta fyrir sér 

hvort að þeir sem ferðist með börn, ferðist um öruggari vegi þar sem ástand vegar er með 

betra móti, eða að fólk keyri hægar þar sem börn eru farþegar og því hái ástand vegar þeim 

minna, en það er efni í aðra rannsókn. Þeir sem ferðuðust til Vestfjarða, Austurlands og 

Norðurlands voru líklegri til þess að gefa hærri erfiðleikaeinkunn vegna ástands vega og 

einnig þeir sem lentu í árekstri á Íslandi. Á Mynd 5.3 má sjá niðurstöður fyrir stuðla 

líkansins um áhrif ástands vegar á erfiðleika í akstri erlendra ferðamanna á myndrænan 

hátt. 

Tafla 5.3 Líkan fyrir áhrif ástands vegar á erfiðleika í akstri erlendra ferðamanna. 

Breytuheiti Stuðull 𝛽 Staðalskekkja t-gildi 

Árekstur á Íslandi 0,872 0,270 3,23 

Frakkland, Spánn og Þýskaland 0,760 0,118 6,45 

Asía 0,641 0,158 4,05 

Norðurlönd 0,467 0,155 3,01 

Evrópa önnur lönd 0,309 0,121 2,56 

Vestfirðir 0,281 0,098 2,88 

Austurland 0,206 0,090 2,28 

Börn með í för -0,217 0,082 -2,64 

𝜇1  -0,032 0,083 

 𝜇2  0,953 0,088 

 𝜇3  2,010 0,109 

 𝜇4  2,616 0,140 

 Fjöldi athugana 637 

  Log-sennileiki í 0 -847,845 

  Log-sennileiki við samleitni -800,351 

  𝜌2  0,056 
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Mynd 5.3 Stuðlar, β, fyrir líkan um áhrif ástand vegar á erfiðleika í akstri erlendra 

ferðamanna. 

Tafla 4.7 sýnir að einbreiðar brýr voru með fjórðu hæstu meðaltalserfiðleikaeinkunnina. 

Tafla 5.4 sýnir líkan fyrir þær breytur sem höfðu áhrif á erfiðleikaeinkunn á akstur erlendra 

ferðamanna er varðar einbreiðar brýr. Þar sést að ferðamenn með meiri ökureynslu voru 

líklegri til þess að gefa lægri erfiðleikaeinkunn. Fólk sem lenti í árekstri á Íslandi var 

líklegra til að gefa hærri erfiðleikaeinkunn. Uppruni fólks hafði áhrif þar sem ferðamenn 

frá öðrum löndum voru líklegri til að gefa hærri erfiðleikaeinkunn en ferðamenn frá 

Bretlandi voru eina þjóðin sem voru marktækt líklegri til þess að gefa lægri erfiðleika-

einkunn. Einnig voru ferðamenn sem ferðuðust á Austurlandi líklegri til þess að gefa hærri 

erfiðleikaeinkunn. Einu einbreiðu brýrnar sem enn er að finna á hringveginum um Ísland er 

að finna í Suðurkjördæmi, 26 einbreiðar brýr og Norðausturkjördæmi, 13 einbreiðar brýr. 

Allar suðaustanmegin, alls 39 að tölu (Alþingi Íslands, 2016). Á Mynd 5.4 má sjá stuðla 

líkans um áhrif einbreiðra brúa á erfiðleika í akstri erlendra ferðamanna á myndrænan hátt. 

Tafla 5.4 Líkan fyrir áhrif einbreiðra brúa á erfiðleika í akstri erlendra ferðamanna. 

Breytuheiti Stuðull 𝛽 Staðalskekkja t-gildi 

Árekstur á Íslandi 0,719 0,318 2,26 

Önnur lönd 0,548 0,248 2,21 

Austurland 0,204 0,093 2,21 

Ökureynsla -0,016 0,004 -3,84 

Vetur -0,360 0,167 -2,15 

Bretland -0,514 0,170 -3,03 

𝜇1  -0,336 0,101 

 𝜇2  0,653 0,102 

 𝜇3  1,505 0,120 

 𝜇4  2,190 0,172 

 Fjöldi athugana 606,000 

  Log-sennileiki í 0 -722,938 

  Log-sennileiki við samleitni -698,847 

  𝜌2  0,033 
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Mynd 5.4 Stuðlar, β, fyrir líkan um áhrif einbreiðra brúa á erfiðleika í akstri erlendra 

ferðamanna.  

Tafla 5.5 sýnir líkan fyrir þær breytur sem höfðu áhrif á erfiðleikaeinkunn sem ferðamenn 

gáfu varðandi dýr á vegum. Bæði þeir sem ferðuðust að vetri til og að vori voru líklegri til 

þess að gefa lægri erfiðleikaeinkunn sem og þeir sem höfðu meiri ökureynslu. Ástæðan 

fyrir því að vetur og vor hafi haft áhrif á lægri erfiðleikaeinkunn gæti verið sú að íslenskar 

kindur eru innanhúss frá lok okt.-byrjun nóv. til lok maí-byrjun júní. Þær eru svo reknar 

upp á fjall í lok maí-byrjun júní og fyrstu leitir eru oft um miðjan september (Skúli 

Einarsson, 2016; Bændablaðið, 2016). Ef ferðamenn höfðu lent í árekstri á Íslandi eða 

ferðast á Vestfjörðum eða Austurlandi voru þeir líklegri til þess að gefa hærri 

erfiðleikaeinkunn vegna dýra á vegi. Á Vestfjörðum var reglulega keyrt á lömb sumarið 

2016 og lítið er um girðingar við vegi víða á Vestfjörðum og gengur sauðfé því oft laust 

við og á vegum (Mbl.is, 2016e). Einnig hafði uppruni áhrif á erfiðleikaeinkunn en fólk frá 

öðrum löndum Evrópu og Frakklandi, Spáni og Þýskalandi var líklegra til að gefa hærri 

erfiðleikaeinkunn. Á Mynd 5.5 má sjá stuðla líkans um áhrif dýra á vegum á erfiðleika í 

akstri erlendra ferðamanna á myndrænan hátt. 

Tafla 5.5 Líkan fyrir áhrif dýra á vegum á erfiðleika í akstri erlendra ferðamanna. 

Breytuheiti Stuðull 𝛽 Staðalskekkja t-gildi 

Árekstur á Íslandi 1,062 0,319 3,33 

Frakkland, Spánn og Þýskaland 0,534 0,118 4,53 

Austurland 0,395 0,097 4,09 

Evrópa önnur lönd 0,348 0,128 2,71 

Vestfirðir 0,265 0,104 2,54 

Ökureynsla -0,013 0,004 -2,84 

Vor -0,467 0,123 -3,8 

Vetur -0,529 0,180 -2,94 

(Framhald)    
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Tafla 5.5 (Framhald) Líkan fyrir áhrif dýra á vegum á erfiðleika í akstri erlendra 

ferðamanna. 

Breytuheiti Stuðull 𝛽 Staðalskekkja t-gildi 

𝜇1  0,093 0,120 

 𝜇2  1,101 0,125 

 𝜇3  2,227 0,158 

 𝜇4  2,922 0,233 

 Fjöldi athugana 606 

  Log-sennileiki í 0 -680,180 

  Log-sennileiki við samleitni -626,682 

  𝜌2  0,079 

   

 

Mynd 5.5 Stuðlar, β, fyrir líkan um áhrif dýra á vegum á erfiðleika í akstri erlendra 

ferðamanna. 

Tafla 5.6 sýnir líkan fyrir þær breytur sem höfðu áhrif á erfiðleikaeinkunn umferðarskilta. 

Umferðarskilti eru mest notuðu verkfærin til þess að stjórna umferð, skiltin koma 

skilaboðum áleiðis með orðum eða táknum og eru staðsett til þess að stjórna, vara eða 

leiðbeina ökumenn um hættur. Umferðarskilti eru mikilvæg á svæðum eða tímum þar sem 

sérstakar reglur gilda, eða þar sem ekki er sjálfgefið að ökumenn viti af hættu (Pignataro, 

1973). Umferðarskilti eru áhrifaríkust þegar þau krefjast athygli, veita skýr og einföld 

skilaboð, krefjast virðingar frá ökumönnum og gefa nægjanlegan viðbragðstíma (Canfield, 

1999).  

Vínarsáttmálinn um umferðaröryggi (Vienna Convention on Road Traffic) er alþjóðlegur 

sáttmáli sem átti að stuðla að alþjóðlegri umferð og auka öryggi í umferðinni með því að 

koma á fót stöðluðum umferðarreglum á meðal þjóða sem tóku þátt í sáttmálanum. 

Sáttmálinn var samþykkur 8. nóvember 1968 í Vínarborg á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna 

um umferðaröryggi (United Nations, 1968). Með innleiðingu Vínarsáttmálans um 

umferðarskilti árið 1978, nota mörg lönd í Evrópusambandinu stöðluð umferðarskilti með 
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nokkrum undantekningum milli landa (Autoeurope, 2016). Bandaríkin skrifuðu ekki undir 

þennan samning (Autodriver Club, 2016), og því fylgja umferðarskiltin þar ekki sömu 

stöðlum og í Evrópu. Það að Bandaríkin fylgja ekki þessum sáttmála gæti útskýrt af hverju 

ferðamenn frá Bandaríkjunum voru marktækt líklegri til þess að gefa hærri 

erfiðleikaeinkunn er varðar umferðarskilti. Einnig voru þeir sem lent höfðu í árekstri á 

Íslandi eða ferðuðust á Suðurlandi líklegri til að gefa hærri erfiðleikaeinkunn. Einungis þrír 

þröskuldar, µ, eru í líkani fyrir umferðarskilti þar sem enginn svaraði að það væri 

„Verulega erfitt“ að keyra með tilliti til umferðarskilta á Íslandi. Á Mynd 5.6 má sjá stuðla 

fyrir líkan um áhrif umferðarskilta á erfiðleika í akstri erlendra ferðamanna á myndrænan 

hátt. 

Tafla 5.6 Líkan fyrir áhrif umferðarskilta á erfiðleika í akstri erlendra ferðamanna. 

Breytuheiti Stuðull 𝛽 Staðalskekkja t-gildi 

Árekstur á Íslandi 0,987 0,278 3,54 

Bandaríkin 0,397 0,113 3,53 

Suðurland 0,289 0,138 2,09 

Austurland -0,260 0,103 -2,53 

𝜇1  0,647 0,125 

 𝜇2  1,548 0,135 

 𝜇3  2,556 0,184 

 Fjöldi athugana 637 

  Log-sennileiki í 0 -567,351 

  Log-sennileiki við samleitni -550,692 

  𝜌2  0,029 

   

 

Mynd 5.6 Stuðlar, β, fyrir líkan um áhrif umferðarskilta á erfiðleika í akstri erlendra 

ferðamanna. 
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Tafla 5.7 sýnir líkan fyrir áhrif slysa á erfiðleika í akstri erlendra ferðamanna og þar má sjá 

þær breytur sem höfðu áhrif á erfiðleikaeinkunn. Það sem hafði áhrif var ef ferðamenn 

lentu í árekstri á Íslandi, ef ferðamenn voru frá Asíu, Evrópu öðrum löndum eða þá frá 

Frakklandi, Spáni og Þýskalandi en allir þessir hópar ferðamanna voru líklegri til þess að 

gefa hærri erfiðleikaeinkunn. Á Mynd 5.7 má sjá stuðla fyrir líkan um áhrif slysa á 

erfiðleika í akstri erlendra ferðamanna á myndrænan hátt. 

Tafla 5.7 Líkan fyrir áhrif slysa á erfiðleika í akstri erlendra ferðamanna. 

Breytuheiti Stuðull 𝛽 Staðalskekkja t-gildi 

Árekstur á Íslandi 1,659 0,276 6,02 

Asía 0,944 0,192 4,90 

Frakkland, Spánn og Þýskaland 0,757 0,157 4,82 

Evrópa önnur lönd 0,622 0,164 3,79 

𝜇1  1,517 0,106 

 𝜇2  1,906 0,117 

 𝜇3  2,663 0,155 

 𝜇4  3,140 0,204 

 Fjöldi athugana 637 

  Log-sennileiki í 0 -385,057 

  Log-sennileiki við samleitni -347,474 

  𝜌2  0,098 

   

 

Mynd 5.7 Stuðlar, β, fyrir líkan um áhrif slysa á erfiðleika í akstri erlendra ferðamanna. 

Tafla 5.8 sýnir líkan fyrir áhrif hraða á erfiðleika í akstri hjá erlendum ferðamönnum. Þar 

eru þrjár breytur með t-gildi yfir ±1,96. En sú breyta sem gerði það líklegra að ferðamaður 

gaf hærri erfiðleikaeinkunn var ef uppruni ferðamanna var frá Asíu. Þær breytur sem gerðu 

það líklegra að ferðamenn gáfu lægri erfiðleikaeinkunn var ef ferðamenn voru frá 

Norðurlöndunum og einnig hafði meiri ökureynsla þau áhrif. Tafla 4.7 sýnir að 

meðaltalserfiðleikaeinkunn fyrir áhrif hraða á erfiðleika í akstri var sú næst lægsta og því 
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er hraði eitt af þeim akstursskilyrðum sem ferðamenn eiga í minnstum erfiðleikum með, af 

þeim akstursskilyrðum sem spurt var um. Á Mynd 5.8 má sjá stuðla líkans fyrir áhrif hraða 

á erfiðleika í akstri erlendra ferðamanna á myndrænan hátt. 

Tafla 5.8 Líkan fyrir áhrif hraða á erfiðleika í akstri erlendra ferðamanna. 

Breytuheiti Stuðull 𝛽 Staðalskekkja t-gildi 

Asía 0,435 0,182 2,40 

Ökureynsla -0,013 0,006 -2,25 

Norðurlönd -0,600 0,270 -2,23 

𝜇1  0,784 0,108 

 𝜇2  1,339 0,119 

 𝜇3  2,068 0,166 

 𝜇4  2,565 0,251 

 Fjöldi athugana 608 

  Log-sennileiki í 0 -365,728 

  Log-sennileiki við samleitni -356,589 

  𝜌2  0,025 

   

 

Mynd 5.8 Stuðlar, β, fyrir líkan um áhrif hraða á erfiðleika í akstri erlendra ferðamanna. 

Tafla 5.9 sýnir líkan fyrir áhrif umferðar á erfiðleika í akstri erlendra ferðamanna. Það var 

einungis ein breyta með t-gildi hærra en ±1,96 og það var ef ferðamenn höfðu lent í 

árekstri á Íslandi. Þá voru þeir líklegri til þess að gefa hærri erfiðleikaeinkunn. Líkanið 

inniheldur einungis þrjá þröskulda, 𝜇, í þar sem enginn svaraði að það hefði verið 

„Verulega erfitt“ að keyra með tilliti til umferðar á Íslandi. Á Mynd 5.9 má sjá stuðul fyrir 

líkan um áhrif umferðar á akstur erlendra ferðamanna á myndrænan hátt. 
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Tafla 5.9 Líkan fyrir áhrif umferðar á erfiðleika í akstri erlendra ferðamanna. 

Breytuheiti Stuðull 𝛽 Staðalskekkja t-gildi 

Árekstur á Íslandi 0,667 0,307 2,17 

𝜇1  1,077 0,062 

 𝜇2  1,962 0,105 

 𝜇3  2,627 0,198 

 Fjöldi athugana 500 

  Log-sennileiki í 0 -316,956 

  Log-sennileiki við samleitni -314,721 

  𝜌2  0,007 

   

 

Mynd 5.9 Stuðull, β, fyrir líkan um áhrif umferðar á erfiðleika í akstri erlendra 

ferðamanna. 
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6 Umfjöllun og ályktanir 

6.1 Túlkun á aðferðarfræði 

Það að auglýsa á samfélagsmiðlum eins og Facebook og Twitter gaf góða svörun en 

dreifingin hefði getað verið betri. Mun fleiri kvenkyns ferðamenn svöruðu könnuninni 

(63%) og ekki voru margir eldri en fimmtugir sem svöruðu henni þrátt fyrir að ferðamenn í 

þeim aldurshópi séu fjölmennir samkvæmt tölum um þá ferðamenn sem hafa búsetu í 

löndum Evrópusambandsins (Tafla 4.17). Hægt hefði verið að ná til fleiri þjóðerna ef 

könnun hefði verið á fleiri tungumálum. Upprunalega var áætlað að fara út í mörkina að 

spyrja erlenda ferðamenn sem voru á Íslandi á ferðalagi. En vegna þess að fengin voru svör 

frá netkönnun höfðu flestir ferðamenn lokið ferðalagi sínu og gátu því svarað eftir því.  

Það að uppruni ferðamanna hafði áhrif í mörgum tilfellum á erfiðleikaeinkunn gefur til 

kynna að nánari upplýsingar vanti um þá sem svöruðu könnuninni. Ekki fengust marktækar 

niðurstöður fyrir þau probit-líkön sem gerð voru fyrir almenningssamgöngur, sem gefur til 

kynna að það vanti fleiri svör við könnuninni eða nánari upplýsingar. Ekki var spurt um 

tekjur né menntun sem eru breytur sem gætu hafa haft áhrif. 

6.2 Umfjöllun á niðurstöðum 

Algengast er að ferðamenn komi til Íslands að sumri til, um 45% ferðamanna. Einnig komu 

erlendir ferðamenn hingað að mestu leyti í frí, um 85% ferðamanna. Flestir ferðamenn 

voru frá Bandaríkjunum. Algengast var að ferðamenn gistu á hóteli, airbnb íbúðum eða á 

hosteli. Allmargir ferðuðust án ferðafélaga, tæp 23% ferðamanna, en algengast var að 

ferðast með einum ferðafélaga, tæp 36% ferðamanna. Höfuðborgarsvæðið var vinsælasti 

áfangastaðurinn með tæp 90% ferðamanna sem ferðuðust þangað en næst á eftir komu 

Suðurland og Vesturland. Um 20% ferðamanna ferðuðust til Vestfjarða. Bílaleigubíll var 

algengasti ferðamátinn, tæp 51% svarenda, en skipulagðar rútuferðir voru einnig vinsælar, 

18,5% svarenda. Flestir ferðamenn upplifðu sig örugga á Íslandi þar sem 84% upplifðu sig 

„Örugga“ eða „Mjög örugga“.  

Tæplega 58% ferðamanna leigðu eða keyrðu bíl og af þeim sem leigðu eða keyrðu bíl voru 

16 ferðamenn, 2,5%, sem lentu í árekstri á Íslandi. Á veturna var minna um að ferðamenn 

leigðu eða keyrðu bíl, tæp 43% ferðamanna. Algengara var að ferðamenn ferðuðust til 

fleiri landshluta ef þeir leigðu eða keyrðu bíl miðað við þá sem ferðuðust með öðrum hætti 

sem gefur til kynna að ferðamenn sem eru á bíl ferðast til annarra landshluta í meira mæli 

en þeir sem ekki eru á bíl. 

Tafla 4.7 sýnir meðaltal erfiðleikaeinkunna sem ferðamenn gáfu ýmsum akstursskilyrðum. 

Mestum erfiðleikum olli malarvegur með 2,31 í meðaltal, næst kom veður með 2,18 í 

meðaltal og þar á eftir ástand vegar með 2,12 í meðaltal. Það sem erlendir ferðamenn áttu í 

minnstum erfiðleikum með var hraði, með 1,27 í meðaltal og umferð, með 1,18 í meðaltal. 

Þeir ferðamenn sem notuðu almenningssamgöngur voru 43,5% og af þeim sem notuðu þær 

var mikill meirihluti, eða rúm 90%, sem notaði almenningssamgöngur á höfuðborgar-
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svæðinu. Einungis tæp 32% ferðamanna notuðu þær á landsbyggðinni. Um helmingur 

ferðamanna notaði strætó-appið. Algengara var að ferðamenn notuðu almennings-

samgöngur að vetri til (Tafla 4.15). 

Helstu niðurstöður: 

 Erlendir ferðamenn koma til Íslands að mestu í frí, 85% ferðamanna. 

 Meirihluti, 58% ferðamanna, leigir eða keyrir bíl á Íslandi. 

 Mikill meirihluti, 84% ferðamanna upplifðu sig „Örugga“ eða „Mjög örugga“ við 

notkun ferðamáta á Íslandi. 

 Ef ferðamenn hafa bíl til umráða eru þeir líklegri til að ferðast til fleiri landshluta á 

Íslandi. 

 Af þeim akstursskilyrðum sem rannsökuð voru fannst ferðamönnum að malarvegur, 

ástand vegar og veður yllu mestum erfiðleikum. 

 Tæplega 44% ferðamanna notuðu almenningssamgöngur á Íslandi. 

 Ferðamenn notuðu frekar almenningssamgöngur að vetri til. 

6.3 Umfjöllun á niðurstöðum raðtölu probit-

líkana 

Tafla 6.1 sýnir samantekt yfir þær breytur sem höfðu áhrif á erfiðleikaeinkunn fyrir þau 

akstursskilyrði sem spurt var um í könnuninni. Sú breyta sem oftast hafði áhrif á 

erfiðleikaeinkunn, og í öllum tilvikum á hærri erfiðleikaeinkunn (alls sjö af níu), var ef fólk 

hafði lent í árekstri á Íslandi. Sú breyta hafði áhrif á erfiðleikaeinkunn í öllum tilvikum 

nema í líkani fyrir malarveg, sem var með hæstu meðaltalseinkunn, og hraða sem var með 

næst lægstu meðaltalseinkunn (Tafla 4.7). Þessar niðurstöður gefa til kynna að það hái 

fólki ef það lendir í slysi sem styður einnig aðrar rannsóknir. Rannsókn var gerð meðal 

þeirra sem lent höfðu í slysi 4-6 árum áður og þar kom í ljós að það fólk skorti sjálfstraust 

strax eftir slysið og helmingur ökumanna tilkynnti að þeir keyrðu hægar og væri varkárari í 

akstri. (Mayou o.fl. 1991). Einnig er hræðsla við að keyra eftir að hafa lent í árekstri vel 

þekkt (Levelt, 2003).  

Árstíðirnar höfðu marktæk áhrif á erfiðleikaeinkunn við þrjár aðstæður; veður, einbreiðar 

brýr og dýr á vegum. Ekki kemur á óvart að fólk sem ferðaðist að vetri til var líklegra til 

þess að gefa hærri erfiðleikaeinkunn. Veðrið á Íslandi er óútreiknanlegt og þá sérstaklega á 

veturna þar sem mikil snjókoma og hálka getur sett strik í reikninginn, einnig miklar 

rigningar og mikill vindhraði sem gerir það erfiðara fyrir ferðamenn að keyra á Íslandi 

vegna veðurs. Vetur (des.-feb.) og vor (mars-maí) höfðu áhrif á að ferðamenn gæfu lægri 

erfiðleikaeinkunn er varðar dýr á vegi sem er í samræmi við það þegar kindur eru 

innanhúss. Kindur eru sendar á fjall eftir sauðburð en hann stendur yfir þangað til í byrjun 

júní. Kindur fara svo af fjalli eftir réttir en fyrstu réttir eru oft á tíðum um miðjan 

september og seinni réttir í byrjun október (Bændablaðið, 2016). 

Uppruni ferðamanna hafði oft marktæk áhrif á hærri erfiðleikaeinkunn en ferðamenn frá 

Asíu og Frakklandi, Spáni og Þýskalandi svöruðu marktækt með hærri erfiðleikaeinkunn í 

fimm aðstæðum af níu. Báðir hóparnir höfðu áhrif á hærri erfiðleikaeinkunn þegar kom að 

malarvegi, veðri og ástandi vegar en þessi þrjú akstursskilyrði tróna á toppnum yfir hæstu 

meðaltalserfiðleikaeinkunn (Tafla 4.7). Einnig eru ferðamenn frá öðrum hópum landa sem 

gáfu hærri erfiðleikaeinkunn: Evrópa önnur lönd (fjórar aðstæður af níu), Norðurlönd (tvær 
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aðstæður af níu), önnur lönd (þrjár aðstæður af níu) og Bandaríkin (ein aðstæðna af níu). 

En einu aðstæðurnar sem ferðamenn frá Bandaríkjunum voru líklegri til að gefa hærri 

erfiðleikaeinkunn voru umferðarskilti. Umferðarskilti þar eru frábrugðin umferðarskiltum 

hér á landi þar sem Bandaríkin eru ekki aðilar að Vínarsáttmálanum um umferðaröryggi, 

en mörg Evrópulönd eru aðilar að sáttmálanum og því eru reglur og umferðarskilti 

tiltölulega stöðluð, með örfáum undantekningum. Einnig voru ferðamenn frá nokkrum 

löndum sem gáfu lægri erfiðleikaeinkunn. Ferðamenn frá Bretlandi virtust eiga í minni 

erfiðleikum með að keyra vegna einbreiðra brúa. Ferðamenn frá Norðurlöndum virtust eiga 

í minni erfiðleikum með hraða á Íslandi en reglur um hámarkshraða eru mjög álíkar á 

Norðurlöndunum (Einar Már Magnússon o.fl., 2004) og eru Norðurlandabúar því vanari 

þeim hámarkshraða sem er á Íslandi en aðrar þjóðir. Það að uppruni þjóða hafi haft 

marktæk áhrif í svo mörgum aðstæðum gefur til kynna skort á frekari upplýsingum um þá 

ferðamenn sem svöruðu könnuninni.  

Hvar ferðamenn ferðuðust á Íslandi virðist hafa áhrif en þeir sem ferðuðust á Vestfjörðum 

voru líklegri til að gefa hærri erfiðleikaeinkunn er varðar veður, ástand vega og dýr á 

vegum. Vestfirðir er einn elsti hluti Íslands og ber hann ummerki íshellunnar sem lá yfir 

landinu á ísöld. Landslagið er mótað eftir jökulinn; djúpir firðir, jökulskálar, björg, dalir og 

eyrar. Landslagið er fjölbreytt og vegirnir einnig, fjallavegirnir eru erfiðir yfirferðar, víða 

malarvegir og sums staðar er viðhald vega ábótavant (Halla Ólafsdóttir, 2016). Þegar litið 

er til eignatjóns voru níu af 25 hættulegustu vegum landsins í Norðvestur kjördæmi árið 

2011 (Bæjarins Besta, 2011). Einnig gáfu þeir ferðamenn sem ferðuðust á Austurlandi 

hærri erfiðleikaeinkunn er varðar ástand vega sem gefur tilkynna að þessi tvö landssvæði 

séu þau verstu er varðar ástand vega á Íslandi. Austurland er með einbreiðar brýr, 

malarvegi, og þjóðvegur 1 er að hluta til ekki þjónustaður allan ársins hring þar (Jens 

Hilmarsson, 2016).  

Bæði ferðamenn sem ferðuðust til Vestfjarða og Austurlands voru líklegri til að gefa hærri 

erfiðleikaeinkunn er varðar dýr á vegum, en víða á Vestfjörðum er lítið um girðingar við 

vegi og gengur sauðfé því oft laust við og á vegum (Mbl.is, 2016e). Einnig eru hreindýr 

aðeins á Austurlandi (Skarphéðinn G. Þórisson, 2016). Þeir ferðamenn sem ferðuðust á 

Austurlandi gáfu lægri erfiðleikaeinkunn er varðar umferðarskilti, ekki er hægt að segja 

með vissu hver ástæða þess er en Austurland er fjærst höfuðborgarsvæðinu og Keflavík þar 

sem ferðamenn ferðast gjarnan frá og þar sem þeir þurfa að ferðast langa vegalengd að 

Austurlandi, gæti verið að ferðamenn hafi vanist umferðarskiltum. Þeir ferðamenn sem 

ferðuðust á Suðurlandi voru líklegri til að gefa hærri erfiðleikaeinkunn er varðar 

umferðarskilti, en það gæti stafað af því að um 68% ferðamanna ferðast um þetta svæði, og 

margir sem leigja bíl eingöngu til að ferðast á þessu svæði. Þetta svæði er einnig næst 

höfuðborgarsvæðinu og því keyra ferðamenn styttra og fá minni tíma til að venjast 

umferðarskiltum. Þetta gefur tilefni til frekari rannsókna. Þeir sem ferðuðust á Norðurlandi 

voru líklegri til að gefa hærri erfiðleikaeinkunn er varðar malarveg. Undanfarin ár á 

Norðurlandi hefur fjármagn til viðhalds á malarvegum verið of lítið sem orsakaði hraðari 

hnignun vegakerfisins en vera skildi og mörg dæmi eru um skemmdir á ökutækjum og slys 

sem rekja má til bágs ástands malarvega (Markaðsstofa Norðurlands, 2015). 

Flestar breytur juku marktækt á að ferðamenn gæfu hærri erfiðleikaeinkunn en ein breytan 

sker sig úr fyrir að hafa í fimm aðstæðum tengst því að ferðamenn gáfu lægri 

erfiðleikaeinkunn, en það er ökureynsla. Þessar niðurstöður styðja aðrar rannsóknir sem 

sýna að slysatíðni á vegalengd minnki með meiri ökureynslu, þ.e. eftir því sem ökumaður 

hefur keyrt lengri vegalengd (Burg 1973; Spolander 1983; Stewart 1972), nema í þessu 
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tilviki er það árafjöldi sem einstaklingur hefur haft bílpróf en ekki vegalengd sem keyrð 

hefur verið og hversu öruggur ökumaður telur sig vera í umferðinni. Því meiri reynslu sem 

ökumaður hefur, því færari verður ökumaðurinn og á auðveldara með að forðast slys sem 

veldur lægri slysatíðni (Massie, o.fl.,1995). 

Kvenkyns ökumenn gáfu hærri erfiðleikaeinkunn með tilliti til malarvegar. Í þessari 

könnun var meirihluti svaranda kvenkyns (63%). Gerð var könnun í Finnlandi þar sem 

bæði karlar og konur mátu hæfileika sína við akstur bæði árið 1978 og 2001 og þar kom í 

ljós að í báðum rannsóknunum mátu karlar hæfileika sína til að keyra hærra en konurnar 

(Laapotti o.fl., 2003). Malarvegir voru einu aðstæðurnar sem kvenkyns ökumenn gáfu 

hærri erfiðleikaeinkunn en karlar í þessari könnun. Malarvegur fékk hæstu 

meðaltalserfiðleikaeinkunn (Tafla 4.7). 

Samkvæmt gögnunum var ekki algengt að hafa börn með á ferðalagi um Ísland 

(einstaklingar yngri en 18), en aðeins 7,5% ferðamanna í könnuninni höfðu börn með í för 

á ferðalagi sínu. Börn með í för höfðu marktæk áhrif á einar aðstæður, ástand vegar þar 

sem ferðamenn með börn gáfu lægri erfiðleikaeinkunn. Ekki er hægt að útskýra það með 

öruggum hætti af hverju ferðamenn sem ferðuðust með börnum voru líklegri til að gefa 

lægri erfiðleikaeinkunn en hægt er að velta fyrir sér hvort að þeir sem eru með börn í för 

keyri hægar og ferðist jafnvel á aðra og öruggari staði þar sem vegir eru í góðu 

ásigkomulagi, en það er efni í aðra rannsókn.  

Í öllum líkönunum var pseudo R í öðru veldi, 𝜌2 , reiknað út, en það er mælikvarði á 

hversu mikið log sennileiki batnar við samleitni miðað við í upphafi, log sennileika í 0. 

Gildin fyrir 𝜌2 í öllum líkönunum voru lág sem bendir til þess að upphaflega líkanið með 

sennileika í 0 hafi ekki verið slæmt en í því líkani fá allar einkunnir jafnar líkur. 

Helstu niðurstöður raðtölu probit-líkananna voru: 

 Fólk sem lenti í árekstri á Íslandi var líklegra til að gefa hærri erfiðleikaeinkunn er 

varðar akstursskilyrði á Íslandi. 

 Þeir sem ferðuðust til Vestfjarða og Austurlands voru líklegri til að gefa ástandi 

vegar og dýr á vegum hærri erfiðleikaeinkunn sem gefur til kynna að úrbóta sé þörf 

á þessum landsvæðum er þessi atriði varðar. 

 Þjóðerni hafði áhrif á erfiðleikaeinkunn. 

 Eftir því sem ökumaður er með meiri ökureynslu, því líklegri er hann til að gefa 

lægri erfiðleikaeinkunn sem gefur til kynna að með meiri ökureynslu upplifi 

ökumenn sig öruggari við akstur sem ferðamenn. 

 Árstíðir skipta máli er varðar veður. Þeir ferðamenn sem ferðuðust að vetri til voru 

líklegri til að gefa veðri hærri erfiðleikaeinkunn og þeir ferðamenn sem ferðuðust 

að sumri til voru líklegri til að gefa veðri lægri erfiðleikaeinkunn. 

 Ferðamenn frá Bandaríkjunum voru líklegri til að gefa hærri erfiðleikaeinkunn við 

ein akstursskilyrði, umferðarskilti.Bandaríkin eru ekki hluti af Vínarsáttmálanum 

um umferðaröryggi og umferðarskilti þar í landi eru frábrugðin umferðarskiltum 

hér á landi. 

 Ferðamenn frá Norðurlöndunum voru líklegri til að gefa hraða lægri einkunn en 

reglur um hámarkshraða eru mjög álíkar á Norðurlöndunum (Einar Már Magnússon 

o.fl., 2004). 
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Tafla 6.1 Samantekt yfir þær breytur sem höfðu áhrif á erfiðleikaeinkunn fyrir þau 

akstursskilyrði sem spurt var um í könnuninni. 

Breyta 

Malar-

vegur Veður 

Ástand 

vegar 

Einbreið 

brú 

Dýr á 

vegi 

Umferðar-

skilti Slys Hraði Umferð 

Vetur 

 

+ 

 

  

    Sumar 

 

 

       Vor 

    

 

    Upplýsingar um akstur + 

       Árekstur á Íslandi 

 

+ + + + + + 

 

+ 

Asía + + + 

   

+ + 

 Evrópa önnur lönd + + + 

 

+ 

    Frakkland, Spánn 

og Þýskaland + + + 

 

+ 

 

+ 

  Norðurlönd 

 

+ + 

    
 

 Bretland 

   

 

     Önnur lönd + + 

 

+ 

     Bandaríkin 

     

+ 

   Vestfirðir 

 

+ + 

 

+ 

    Norðurland + 

        Suðurland 

     

+ 

   Austurland 

  

+ + +  

   Ökureynsla   

 

  

  
 

 Kvenkyns + 

        Börn með í för 

  

 

      + Breytan stuðlar að hærri erfiðleikaeinkunn.  Breytan stuðlar að lægri erfiðleikaeinkunn 

6.4 Frekari rannsóknir 

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á ferðamönnum og akstri á Íslandi, en þó hafa 

slys á erlendum ferðamönnum verið rannsökuð nokkrum sinnum (Rannsóknarnefnd 

umferðarslysa, 2005; Rannsóknarnefnd umferðarslysa, 2011; Katrín Halldórsdóttir & 

Auður Þóra Árnadóttir, 2014; Katrín Halldórsdóttir, 2016). Þar sem uppruni ferðamanna 

virðist hafa áhrif á erfiðleikaeinkunn í mörgum tilvikum bendir það til þess að nánari 

upplýsingar vanti um þá einstaklinga er svöruðu könnuninni sem og stærra úrtak. 

Bílaleigur gefa mismunandi upplýsingar til ferðamanna og ekki er ljóst hvers konar 

upplýsingar þeir fá. Hvort þær séu einungis útskýringar frá starfsmanni bílaleigu, stýri-

spjald, sem Samgöngustofa hefur gert þar sem nálgast má handhægar og myndrænar 

upplýsingar um það sem gott er að vita þegar ekið er á Íslandi og varað er við hættum, 

hvort ferðamaður hafi sjálfur aflað sér upplýsinga eða ferðamaður hafi engar upplýsingar 

fengið. Í þessari rannsókn virtist upplýsingagjöf ekki hafa áhrif á erfiðleikaeinkunn nema í 

einu tilviki, í sambandi við veður. Þeir sem höfðu fengið upplýsingar um akstur á Íslandi 

voru líklegri til að gefa hærri erfiðleikaeinkunn fyrir veður. Þetta gefur til kynna að rúm er 

til þess að auka upplýsingagjöf sem gerir ferðamönnum auðveldara fyrir að keyra við 

íslenskar aðstæður. Rannsaka þyrfti hvort ferðamenn fái upplýsingar, hvers konar 

upplýsingar þeir fái, á hvaða formi og hversu áhrifaríkar þær eru. 
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Birna Hreiðarsdóttir gerði verkefni fyrir Vegagerðina um umferðarmerki á Íslandi í ljósi 

fjölgunar erlendra ökumanna á vegum landsins (Birna Hreiðarsdóttir, 2014). Frekari 

rannsókna er þörf á hvaða umferðarskilti erlendir ferðamenn eiga í erfiðleikum með, hvar 

þau eru og hvernig megi miðla upplýsingum betur til ferðamanna. 

Dýr á vegum á Íslandi hafa ekki verið rannsökuð mikið, ekki eru öll tilfelli tilkynnt til 

lögreglu né vitað hvort erlendir ferðamenn áttu í hlut eða Íslendingar. Lögreglan er með 

tölur fyrir þau tilfelli er tilkynnt hafa verið. Taka þyrfti þær tölur saman, kanna hvar er 

verið að keyra á dýr og reyna að stemma stigu við því. 

Hvað varðar veður á Íslandi, þá er mikið magn af fréttatilkynningum en ekki fann 

ritgerðarhöfundur sérstakar skýrslur um veður á ákveðnum landssvæðum. Þetta er yfirleitt 

almenn þekking en hægt væri að rannsaka veður eftir landshlutum. Hægt væri að taka 

saman vegi sem oft eru erfiðir yfirferðar vegna veðurs og miðla til ferðamanna 

Áhugavert væri að leggja sams konar könnun fyrir íslenska ökumenn svo hægt væri að 

bera saman niðurstöður. Hægt væri að rannsaka hvort munur væri á upplifun erlendra 

ferðamanna og Íslendinga af akstri. Einnig væri hægt að rannsaka utanbæjar akstur og 

innanbæjar akstur sérstaklega. Ferðamenn með börn í för væri einnig vert að rannsaka 

frekar. 

Hvað varðar almenningssamgöngur hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir á erlendum 

ferðamönnum og notkun þeirra á almenningssamgöngum hér á landi. Strætó bs. hefur verið 

með farþegatalningar á haustin og í kjölfarið gefið út skýrslur, en aldrei talið sérstaklega 

erlenda ferðamenn sem nota strætó. Áætlað er að Strætó bs. muni í náinni framtíð kaupa 

stafrænan búnað til að sinna farþegatalningu allan ársins hring og þá verður hægt að fá 

nákvæmnari talningu (Ragnheiður Einarsdóttir, 2016). Þessi nýja tækni gefur frekari 

rannsóknarmöguleika. 

Ferðamönnum hefur fjölgað gífurlega undanfarin ár og spár áætla að þeim muni halda 

áfram að fjölga hér á landi (Íslandsbanki, 2016a). Því er mikilvægt að rannsaka samgöngur 

erlendra ferðamanna hér á landi til að hægt sé að gera erlendum ferðamönnum auðveldara 

fyrir að ferðast um landið og koma í veg fyrir slys. 
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7 Lokaorð 

Ferðamönnum hefur fjölgað mikið síðustu ár, einnig umferðarslysum þar sem erlendir 

ferðamenn koma við sögu. Stjórnvöld og samfélög vilja fækka slysum og helst koma í veg 

fyrir þau. Mikilvægt er að stemma stigu við þessum slysum og rannsaka akstur erlendra 

ferðamanna á Íslandi. Þessi rannsókn rannsakar við hvaða aðstæður erlendir ferðamenn 

eiga í erfiðleikum með að eigin mati er varðar akstur á Íslandi við hin ýmsu akstursskilyrði. 

Þess konar könnun hefur ekki verið gerð á Íslandi áður. Einnig var notkun erlendra 

ferðamanna á almenningssamgöngum rannsökuð. 

Leitast var eftir að finna við hvaða akstursskilyrði erlendir ferðamenn ættu í erfiðleikum 

með á Íslandi og hvaða þættir höfðu áhrif á upplifun þeirra. Helstu niðurstöður þessarar 

rannsóknar er að ferðamönnum fannst þeir eiga í mestum erfiðleikum með að keyra á 

malarvegum. Einnig reyndist veðrið hér á Íslandi þeim erfitt, þar sem árstíðirnar skiptu 

máli, ásamt ástandi vega (Tafla 4.7). Þau akstursskilyrði sem ferðamenn áttu í minnstum 

erfiðleikum með, af þeim akstursskilyrðum sem rannsökuð voru, voru hraði og umferð. 

Það sem hafði helst áhrif á hærri erfiðleikaeinkunn var ef ferðamenn höfðu lent í árekstri á 

Íslandi, og var það við öll akstursskilyrði nema þegar kom að malarvegum og hraða þar 

sem áhrif áreksturs á Íslandi voru ekki marktæk. Einnig hafði uppruni fólks áhrif á 

erfiðleikaeinkunn. Ferðamenn frá Frakklandi, Spáni og Þýskalandi og ferðamenn frá Asíu 

gáfu hærri erfiðleikaeinkunn í fimm af níu aðstæðum sem rannsakaðar voru. Það að 

uppruni ferðamanna hafi svo oft áhrif gefur til kynna að nánari upplýsingar um þetta fólk 

vanti til að skýra þessi áhrif. Þær upplýsingar hefði mátt fá með ítarlegri spurningum í 

könnun, könnun á fleiri tungumálum, sem og með stærra úrtaki. Ökureynsla jók líkur á því 

að ferðamenn gæfu lægri erfiðleikaeinkunn í fimm aðstæðum af níu sem gefur til kynna að 

með aukinni ökureynslu verða ökumenn öruggari á vegum úti. 

Þegar landshlutarnir eru skoðaðir kemur í ljós að þrír landshlutar tengdust hærri 

erfiðleikaeinkunn. Ferðamenn sem ferðuðust um Austurland og Vestfirði gáfu hærri 

erfiðleikaeinkunn við þrjú akstursskilyrði af níu. Einnig voru ferðamenn sem ferðuðust á 

Norðurlandi líklegri til að gefa hærri erfiðleikaeinkunn er varðar malarveg. Þetta gefur til 

kynna að erfiðara er yfirferðar í þessum landshlutum fyrir ferðamenn, vegakerfi ábótavant 

og einnig eru dýr á vegum meira vandamál á Austurlandi og Vestfjörðum.  

Til að gera erlendum ferðamönnum auðveldara fyrir við íslenskar aðstæður er mælst til 

þess að ástand vega verði lagað og þá sérstaklega á Vestfjörðum og á Austurlandi. Einnig 

þarf að stemma stigu við dýrum á vegum í þessum landshlutum. Einbreiðar brýr eru 

vandamál á Austurlandi og því mikilvægt að fækka þeim. Að laga og bæta alla þessa vegi, 

fækka malarvegum og einbreiðum brúm er mjög kostnaðarsamt og mun það taka langan 

tíma. Því er mikilvægt að bæta og auka áróður og fræðslu til ferðamanna. Þar sem uppruni 

ferðamanna virðist skipta máli er mikilvægt að laga fræðsluefni að þjóðernum og bjóða 

það á mörgum tungumálum.  

Í þessari rannsókn var einnig leitast til þess að finna þær aðstæður sem erlendir ferðamenn 

ættu í mestu erfiðleikum með er varðar almenningssamgöngur. Hvað varðar þær virðast 

ferðamenn í mestum erfiðleikum með áætlun og að finna upplýsingar um 
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almenningssamgöngur. Þetta tvennt er nátengt og væri hægt að auglýsa betur og gera 

upplýsingar aðgengilegri. Meðal annars með því að bjóða upplýsingarnar á fleiri 

tungumálum og hvetja fólk til að nota strætó-appið, sem þá þarf að bjóða á mismunandi 

tungumálum. Ferðamenn virðast nota almenningssamgöngur í meira mæli að vetri til svo 

hægt væri að hvetja ferðamenn til að nota almenningssamgöngur á sumrin. Færri 

heimamenn nota almenningssamgöngur á sumrin, þar sem námsmenn eru í fríi sem og 

vinnandi fólk í sumarfríi, og því kjörið að hvetja ferðamenn til að nota 

almenningssamgöngur að sumri til að bæta nýtingu. Færri ferðamenn nota 

almenningssamgöngur á landsbyggðinni en tæp 32% af þeim nota þær þar. Mikilvægt er að 

hvetja ferðamenn til að nota þær á landsbyggðinni því það myndi gera auðveldara fyrir að 

auka þjónustu fyrir bæði heimamenn og ferðamenn ef fleiri nota almenningssamgöngur á 

landsbyggðinni. 

Ferðamönnum hefur fjölgað gífurlega undanfarin og spár áætla að þeim muni halda áfram 

að fjölga hér á landi (Íslandsbandi, 2016a). Því er mikilvægt að rannsaka samgöngur 

erlendra ferðamanna hér á landi til að hægt sé að gera erlendum ferðamönnum auðveldara 

fyrir að ferðast um landið og koma í veg fyrir slys. 
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Viðauki A 

Tafla A.1 Útskýring á breytum sem notaðar voru við gerð probit-líkana í STATA. 

Breyta Skýring 

Aldur Hversu gamall einstaklingur er í árum (tala) 

Vetur Ef ferðast var að vetri til 

Sumar Ef ferðast var að sumri til 

Vor Ef ferðast var að vori 

Haust Ef ferðast var að hausti 

Fengu upplýsingar Ef ferðamaður fékk upplýsingar um akstur við Íslenskar aðstæður 

Árekstur á Íslandi Ef ferðamaður lenti í árekstri á Íslandi 

Árekstur Ef ferðamaður hafði lent í árekstri við akstur 

Asía** Ferðamenn frá Asíu 

Evrópa önnur lönd** 

Ferðamenn frá Öðrum löndum í Evrópu en Norðurlöndunum, 

Frakklandki, Spáni, Þýskalandi og Bretlandi 

Frakkland, Spánn og 

Þýskaland Ferðamenn frá Frakklandi, Spáni og Þýskalandi 

Norðurlönd** Ferðamenn frá Norðurlöndunum 

Kanada Ferðamenn frá Kanada 

Bandaríkin Ferðamenn frá Bankaríkjunum 

Bretland Ferðamenn frá Bretlandi 

Önnur lönd** 

Ferðamenn frá Afríku, Suður-Ameríku, Ástralíu, Karabíska 

hafinu og Mexíkó 

Ökureynsla 

Reiknaður árafjöldi (tala) frá því einstaklingur fékk bílpróf til 

2016 

Km á ári Meðal km eknir á ári (tala)*  

Km á Íslandi Hvað ferðamaður keyrði marga km á Íslandi (tala)* 

Vestfirðir Ef ferðamaður ferðaðist til Vestfjarða 

Suðurland Ef ferðamaður ferðaðist á Suðurlandi 

Austurland Ef ferðamaður ferðaðist á Austurlandi 

Vesturland Ef ferðamaður ferðaðist á Vesturlandi 

Norðurland Ef ferðamaður ferðaðist á Norðurlandi 

Kvenkyns Ef einstaklingur var kvenkyns 

Börn með í för Ef börn voru með í för (tala, fjöldi barna með í för) 

Dagar á bílaleigubíl Þeir dagar sem leigt/keyrt var bíl 
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Tafla A.2 Nánari útskýring á flokkun landa í hópa. 

Land - hópur Lönd sem tilheyra hópi 

Bandaríkin Bandaríkin 

Kanada Kanada 

Bretland Bretland, Wales, England 

Norðurlöndin Danmörk, Noregur, Svíþjóð, Finnland, Grænland 

Frakkland, Spánn og Þýskaland Frakkland, Spánn og Þýskaland 

Evrópa önnur lönd 

Albanía, Austurríki, Hvíta-Rússland, Belgía, Króatía, 

Ítalía, Lettland, Litháen, Holland, Pólland, Portúgal, Sviss, 

Tyrkland og Úkraína 

Asía 

Kína, Hong Kong, Indland, Indónesía, Íran, Japan, Ísrael, 

Kazakhstan, Malasía, Filppseyjar, Singapúr, Suður Kórea, 

Tæland, Víetnam, Taívan og Pakistan 

Önnur lönd 

Argentína, Ástralía, Brasilía, Chile, Kólumbía, Dómíníska 

lýðveldið, Guatemala, Jamaíka, Kenía, Mexíkó, Nýja 

Sjáland, Púerto Ríkó, Suður Afríka, St. Vincent & the 

Grenadines og Súdan 

 

 Mynd A.1 Skjáskot af vefkönnun í Google Forms. 
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