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Útdráttur 

Umræðan um innviði hefur sjaldan verið meiri hér á landi en um þessar mundir, oft í tengslum 

við hversu undirfjármagnaðir þeir séu. Frá efnahagshruninu 2008 hefur verið skorið niður bæði 

til viðhalds og nýfjárfestinga vegna slæmrar stöðu ríkissjóðs. Undanfarin ár hefur ákallið um 

bætta innviði verið að aukast, þá ekki síst vegna almennrar fólksfjölgunar og aukningar í komu 

erlendra ferðamanna. Vegakerfi landsins er komið að þolmörkum víðsvegar um landið og er 

þörf fyrir auknu fjármagni til þess að sinna bæði viðhaldi og fara í nauðsynlegar nýfjárfestingar. 

Þessi ritgerð fjallar um samstarf ríkis og fagaðila þegar kemur að innviðafjárfestingum þar sem 

fjallað verður um kosti og ókosti þess samstarfs. Rannsókn ritgerðarinnar miðar að því að 

kanna álit stjórnmálamanna og ýmissa hagaðila á samstarfi ríkis og fagaðila þegar kemur að 

uppbyggingu innviða, með áherslu á vegakerfið. Álit viðmælenda á kostum þess og ókostum 

ásamt viðhorfi þeirra til Sundabrautar var kannað. Almennt var niðurstaðan sú að viðmælendur 

voru opnir fyrir slíku samstarfi ríkis og fagaðila og á komandi árum geti Íslendingar átt von á 

því að fleiri verkefni verði framkvæmd með slíku samstarfi.  
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1 Inngangur 

Umræða um uppsafnaða fjárfestingarþörf í innviðum hefur ágerst frá efnahagshruninu 2008. 

Uppbygging og viðhald á innviðum er mjög mikilvæg til að halda flutningskostnaði lágum, 

auka aðdráttarafl á fjárfestingum og viðhalda samkeppnishæfni í landinu. Innviðir skipta 

höfuðmáli fyrir efnahag landa en innviðir eru svo sem vegir, brýr, göng, dreifikerfi rafmagns 

og fleira. Hingað til hefur ríkið verið með nokkurs konar einkaleyfi til að fjármagna og eiga 

innviði hér á landi. Staðan í dag er sú að fjöldi ríkja þarf aðstoð til þess að geta ráðist í brýna 

uppbyggingu á innviðum. Bilið á milli fjárfestingarþarfarinnar og upphæðarinnar sem ríki setja 

í málaflokkinn er að aukast (Kateja, 2012). Samstarf á milli ríkis og fagaðila (e. Public Private 

Partnership (PPP)) í fjárfestingum til innviða er alltaf að aukast út í heimi. Í flestum ríkjum 

OECD hefur verið lögð mest áhersla á að viðhalda og uppfæra gamla innviði í stað þess að 

skipuleggja og hanna nýja. Sem dæmi má nefna að samkvæmt spám er áætlað að aukning til 

vegamála þurfi nánast að tvöfaldast til þess að mæta þörfum fyrir árin 2025/30 (Kasper, 2015). 

Síðasta áratug á Íslandi, sem og í mörgum öðrum löndum, hefur dregið úr fjárfestingu ríkisins 

til innviðauppbygginga og viðhalds á þeim innviðum sem fyrir eru. Helstu skýringar á 

samdrætti innviðafjárfestinga eru niðursveifla í efnahagslífinu og háar skuldir ríkisins í 

framhaldi af efnahagshruninu. Skuldir ríkisins fóru úr rúmum 572 milljörðum króna árið 2007 

í tæplega 2.034 milljarða árið 2014, þegar skuldastaða ríkisins var sem verst (Hagstofa Íslands, 

2018a). Þar sem skorið hefur verið á nauðsynlegt fjármagn síðustu ár til innviða er enn meiri 

nauðsyn að byggja það vel upp núna og á næstu árum og getur PPP mögulega verið stór þáttur 

í þeirri uppbyggingu (Percoco, 2014). Í mörgum löndum hefur einkafjárfesting haft veruleg 

áhrif á uppbyggingu innviða og ýtt mörgum verkefnum í framkvæmd, mikið fleiri en ríkið sjálft 

hefði getað fjármagnað eitt og sér (Kateja, 2012). 

Stofnanir hafa mikið um það að segja þegar kemur að því að laða að fjárfesta. Lönd með stöðugt 

efnahagslegt umhverfi laða fleiri fjárfesta að heldur en lönd með óstöðugt efnahagslíf. Því meiri 

þjóðhagslegur stöðugleiki, traustur gjaldmiðill, meiri landsframleiðsla og hærri 

landsframleiðsla á mann eykur áhuga fjárfesta á mögulegum fjárfestingum í landinu (Banerjee, 

Oetzel og Ranganathan, 2006). Laga- og regluverk í landinu hefur mikil áhrif þegar kemur að 

því að laða að fjárfesta. Fyrirtæki þurfa að fara eftir settum lögum og reglum í því landi sem 

þau starfa. Regluverk landa reyna að lágmarka hættuna á að fyrirtæki nái einokunarstöðu á 

markaði með ýmsum lögum (Banerjee o.fl., 2006). Einnig er það mikilvægt fyrir hugsanlega 
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fjárfesta að lagaumhverfið sé stöðugt og ekki séu miklar breytingar sem geta haft áhrif á 

fjárhagsstöðu þeirra. Lönd með mikinn pólitískan stöðugleika eru því ákjósanlegri fyrir 

fagfjárfesta að koma með sínar fjárfestingar inn í landið (Banerjee o.fl., 2006). Fagaðilar gætu 

því við greiningu á viðkomandi verkefnum nýtt sér PESTLE greiningartækni. PESTLE 

greining er notuð til að átta sig á ógnunum sem og tækifærum sem eru til staðar í viðkomandi 

umhverfi. PESTLE skiptist niður í pólitískt– (e. political), efnahagslegt– (e. economic), 

samfélagslegt– (e. social), tæknilegt– (e. technological), lagalegt umhverfi (e. legal) og 

umhverfisgreiningu (e. environmental) („What is PESTLE analysis? A tool for business 

analysis“, e.d.).  

Ýmsir fræðimenn hafa fjallað um stöðu innviða á Íslandi sem og erlendis. GAMMA, undir 

stjórn Friðriks Más Baldurssonar, gaf út skýrslu árið 2016 þar sem farið var yfir stöðu innviða 

á Íslandi og möguleg framtíðarverkefni. Árið 2017 gáfu Samtök iðnaðarins í samstarfi við 

Félag ráðgjafarverkfræðinga einnig út skýrslu um ástand og framtíðarhorfur innviða á Íslandi. 

Richard Burke og Istemi Demirag gáfu út skýrslu árið 2016 sem fjallar um samband hagaðila 

í PPP verkefnum og færslu á áhættu frá ríkinu yfir á fagaðilann. Nefna þeir að til að ná sem 

mestri hagræðingu er mikilvægt að sá hinn sami sem að beri ábyrgðina geti haft áhrif á hana 

með aðgerðum sínum. Árið 2010 gáfu LiYaning Tang, Qiping Shen og Eddie W.L.Cheng út 

skýrslu þar sem farið var yfir fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið á PPP verkefnum. Einnig 

gaf Pamela Bloomfield út skýrslu árið 2006 sem fjallar um þau krefjandi verkefni sem fylgja 

PPP verkefnum. Nefnir hún að þó lagt sé upp með að dreifa áhættu og draga úr kostnaði takist 

sú áætlun ekki alltaf. 

 

Auka þarf fjármagn til innviðauppbyggingar vegna mikilla skerðinga sem að átt hafa sér stað í 

þeim málaflokki síðustu ár. Þar að auki þurfa verulegar viðbótar fjárfestingar að eiga sér stað 

til að viðhalda hagvexti í framtíðinni (Gísli Hauksson, 2016).  

Ættu fagaðilar að taka þátt í að fjárfesta í uppbyggingu innviða ásamt ríkinu? Eru tækifæri til 

þess, hvar liggja hætturnar og hverjir eru kostir þess og ókostir fyrir þá, sem og íbúa landsins? 

 

Tilgangur verkefnisins er fyrst og fremst að kanna hvort tækifæri séu fyrir auknu samstarfi ríkis 

og fagaðila í fjárfestingum á innviðum á Íslandi. Einnig að lesandinn geti myndað sér skoðun 

á slíku samstarfi byggða á fræðilegri samantekt og samanburðardæmum. Markmið 

ritgerðarinnar er að skoða verkefni sem gerð hafa verið erlendis með slíku samstarfi á milli 
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fagaðila og ríkisins, skoða fjárfestinguna sem að Spölur ehf. fór í við gerð 

Hvalfjarðarganganna, kanna möguleika á lagningu Sundabrautar og greina frá þeim 

vandamálum sem að PPP verkefni geti leyst.  

Rannsóknarverkefnið er uppbyggt af átta meginköflum sem unnir eru úr eigindlegum gögnum. 

Í öðrum kafla, á eftir innganginum, verður farið yfir helstu skilgreiningar verkefnisins. Í þriðja 

kafla verður farið yfir stöðu innviða á Íslandi, þróun efnahagslífsins frá 2008, rýnt í umferða- 

og ferðamannatölur og í lok kaflans verður fjallað um verkefni sem framkvæmd voru í Noregi 

í samstarfi milli ríkisins og fagaðila. Fjórði kafli fjallar um Sundabraut, framkvæmd sem lengi 

hefur verið í umræðunni. Í fimmta kafla verður fjallað um þá aðferðafræði sem að notuð var 

við gerð rannsóknarverkefnisins, tilgang hennar, þátttakendur og öflun og greiningu gagna. Í 

sjötta kafla verður samantekt á helstu svörum viðmælanda. Í sjöunda kafla mun umræða 

ritgerðinnar verða tekin saman. Þar á eftir verður tekin stutt samantekt á ritgerðinni og bent á 

möguleg næstu skref. 

2 Skilgreiningar 

2.1.1 Samstarf ríkis og fagaðila  

Ríki út um allan heim eru stöðugt að leita að nýjum leiðum til að fjármagna innviðaverkefni. 

Algeng lausn er að snúa sér til fagaðila. Megin markmiðin eru að draga úr kostnaði og lántöku 

ríkisins og þar af leiðandi draga úr skuldum ríkisins. Yfirleitt ná einkarekin fyrirtæki að halda 

kostnaði sínum lægri heldur en ef ríkið hefði farið af stað í sama verkefni. PPP fyrirkomulagið 

er algengasta fyrirkomulagið þegar kemur að þátttöku fagaðila í uppbyggingu á innviðum. Slík 

verkefni eru langtímaverkefni með fyrirfram ákveðnum stöðluðum niðurstöðum sem gerðar 

eru til að byggja þjóðhagslega innviði. Fagaðilarnir taka stóran hluta af áhættunni, 

fjármögnuninni, byggingunni, rekstrinum og viðhaldinu á meðan verkefnið stendur yfir, á 

meðan ávinningurinn rennur til samfélagsins (Gísli Hauksson, 2016; Harris, 2004). 

  

PPP verkefni hafa náð auknum vinsældum eftir árið 1990 en rekja má einkafjárfestingar í 

innviðum til 18. aldarinnar. Fjárfestu þá fagaðilar í vatnsbrunnum í París. Á 19. öld mátti sjá 

margskonar svipaðar fjárfestingar hjá fagaðilum út um allan heim (Tang, Shen og Cheng, 

2010). Á 20. öldinni þurftu mörg ríki heimsins að taka að sér stóran part af uppbyggingu 

innviða vegna stríða. Bæði vegna uppbyggingar á hersvæðum og til að meðhöndla afleiðingar 

stríðsins og gera nauðsynlegar endurbætur. Aukin ábyrgð ríkisins olli aukningu á skuldum og 

viðskiptahalla í mörg ár. Árið 1992 hóf breska ríkið að greiða styrki til fagaðila sem höfðu 
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áhuga og vilja til að fara í innviðauppbyggingu til að aðstoða við fjármögnun á ýmsum 

verkefnum. Þessi leið Breta vakti mikla athygli og mörg lönd fylgdu í kjölfarið og hófu 

samstarf á milli ríkis og fagaðila (Gísli Hauksson, 2016).  

 

2.1.2 Kostir við samstarf ríkis og fagaðila 

Ein helsta ástæðan fyrir því að ríki leita til fagaðila við framkvæmdir á innviðum er sú að ríkið 

nær ekki að komast yfir allar þær framkvæmdir sem að kröfur eru gerðar um. Á sama tíma er 

kostnaður ríkisins á þeim rekstri innviða sem að fyrir er að hækka auk þess að kröfur eru gerðar 

um framkvæmdir á nýjum innviðum. Þeir fjármunir sem að ríkið hefur til afnota ná ekki að 

mæta þeirri auknu þörf á nýjum innviðum. Því þarf að skera niður kostnað, hætta einhverri 

starfsemi eða leita annarra leiða. Því hafa ríki verið að leita til fagaðila varðandi uppbyggingu 

á innviðum. Ef vel tekst til geta allir hagaðilar hagnast af slíku samstarfi (Fjármálaráðuneytið, 

1998). Helst má nefna eftirfarandi kosti við samstarf ríkisins og fagaðila:  

1. Meiri sveigjanleiki og hröð ákvarðanataka 

Vegna meiri sveigjanleika og hraðari ákvarðanatöku, vegna styttri boðleiða hjá 

fagaðilum, byrja verkefni á vegum fagaðila oft á tíðum fyrr heldur en ef ríkið hefði séð 

um það verkefni. Framkvæmdir hjá fagaðilum taka styttri tíma heldur en framkvæmdir 

hjá ríkinu. Ástæðan fyrir því er að fagaðilar leggja áherslu á að klára verkefnið sem 

fyrst til að koma því í fulla nýtingu við fyrsta tækifæri (Gísli Hauksson, 2016; Walker 

og Smith, 1995). 

2. Spara auðlindir 

Einn af megin kostum slíkra samstarfa er að slík verkefni geta sparað auðlindir á marga 

vegu. Ríkið getur þá notað eignir sínar, gögn og þekkingu meira í átt að samfélagslegum 

innviðum og þurfa ekki að setja eins mikið fjármagn í hagræna innviði. Einnig ef 

fagaðilar fá að koma að uppbyggingu innviða þá geta þeir nýtt sína þekkingu, reynslu 

og tækni við slík verkefni og framkvæmt þau við lægri kostnað heldur en ef ríkið hefði 

gert það verkefni. Fagaðili getur oft á tíðum nýtt húsnæði eða mannskap sinn með 

samrekstri við núverandi starfsemi sína og þar af leiðandi nýtt hann betur en ef ríkið 

myndi framkvæma verkefnið og samlegðaráhrifa nyti ekki (Almarri og Boussabaine, 

2017; Tang o.fl., 2010). 
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3. Pólitískt samþykki samfélagsins 

Auðveldara er að ná pólitískri samstöðu við gerð á slíkum samstarfsverkefnum, þar sem 

auðveldara er að réttlæta gjaldtöku þegar fagaðilar framkvæma verkefni í stað ríkisins 

(Ríkisendurskoðun, 2006). 

4. Aukinn rekstrarhagnaður fyrir ríkið 

Þegar ríkið framkvæmir uppbyggingu á innviðum skal samkvæmt reikningsskilareglum 

gjaldfæra allan kostnað þegar til hans fellur (Lög um tekjuskatt nr. 90/2003). Því getur 

myndast viðskiptahalli þau árin sem að ríkið framkvæmir þá uppbyggingu á þeim 

innviði. Hins vegar, þegar fagaðili sér um alveg eins verkefni borgar ríkið svokallaðar 

leigugreiðslur, sem gjaldfærðar eru í rekstrarreikningi ríkisins yfir lengra tímabil. 

Þannig kemur það betur út í reikningum ríkisins ef að fagaðili kemur að þessari 

framkvæmd þegar gjaldfært er yfir langt tímabil í stað þess að heildar stofnkostnaðurinn 

sé gjaldfærður allur í einu (Ríkisendurskoðun, 2006; Walker og Smith, 1995). 

5. Færa áhættu frá ríkinu til fagaðilans 

Við gerð PPP verkefna þá dreifist áhættan á milli fagaðilans og ríkisins í stað þess að 

ríkið beri alla áhættuna (Burke og Demirag, 2017; Laboul, 2014). Hagkvæmni 

einkaframkvæmda liggur aðallega í því að áhætta er flutt frá ríkinu til fagaðila. Hluti af 

þessari áhættu getur verið að viðkomandi verkefni muni verða dýrara en áætlað var, 

kröfur neytenda breytast eða tækniþróun leiði til nýrra og betri aðferða svo dæmi séu 

tekin (Ríkisendurskoðun, 2006). Til að ná sem mestri hagræðingu er mikilvægt að sá 

hinn sami sem að beri ábyrgðina geti haft áhrif á hana með aðgerðum sínum og með 

sem minnstum tilkostnaði (Burke og Demirag, 2017). Einn af helstu ábötum af því að 

færa áhættuna yfir á fagaðila er sá að það skapar mikinn hvata fyrir hann að veita góða 

og hagkvæma þjónustu sem og ná að klára verkefnið á sem stystum tíma 

(Fjármálaráðuneytið, 1998). 

6. Áhugaverður möguleiki fyrir fagaðila 

Fagaðilar hafa oft á tíðum áhuga á þessum verkefnum. Ekki vegna mikils vænts 

hagnaðar, heldur vegna þess að slík verkefni bjóða upp á frekar stöðuga ávöxtun sem 

og litla fylgni við hlutabréfa– og skuldabréfamarkaði. Þetta gerir innviðafjárfestingar 

að áhugaverðum kosti fyrir fagaðila sem hluta af dreifðu eignasafni sínu (Gísli 

Hauksson, 2016). 

  

Hægt er að sjá út frá ofantöldum kostum að slíkt samstarf í innviðum getur breytt miklu í rekstri 

ríkisins á Íslandi, sem og öðrum löndum. Hins vegar leynast víðsvegar hættur. Fara þarf því 
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rólega, skipuleggja verkefnið vel og vega og meta kosti þess og ókosti. Læra þarf af mistökum 

annarra þjóða, því það getur verið dýrkeypt fyrir samfélagið í mörg ár fari verkefnið á versta 

veg (Gylfi Magnússon, 1999). 

 

2.1.3 Ókostir við samstarf ríkis og fagaðila 

Þegar fræðin eru skoðuð, getur PPP boðið upp á verulegan ávinning fyrir almenning sem og 

ríkið, eins og áður hefur komið fram. Hins vegar liggja í raun ýmsar hindranir í vegi fyrir 

verkefni af þessu tagi. Í mörgum verkefnum, þar sem að lagt var upp með minnkandi áhættu 

og kostnaðarsparnað fyrir ríkið, hafa verkefnin endað með mikilli áhættu og miklum kostnaði 

fyrir skattgreiðendur. Mikilvægt er að vera meðvitaður um eftirfarandi áhættur þegar verið er 

að vega og meta kosti og ókosti mögulegra verkefna á milli ríkisins og fagaðila (Bloomfield, 

2006). Helst má nefna eftirfarandi ókosti við samstarf ríkisins og fagaðila:  

1. Afnám á reglugerð 

Fyrirhuguð verkefni eru oft á tíðum ekki framkvæmanleg vegna núverandi regluverka 

sem leyfa það ekki. Slík verkefni þarfnast því oft undanþágu frá samkeppnislögum. 

Hægt er að færa rök fyrir þessum undanþágum þar sem ávinningur verkefnisins getur 

verið það mikill fyrir samfélagið. Verði ríkið við beiðni um undanþágu á 

samkeppnislögum sýnir það einnig skuldbindingu og traust á viðkomandi verkefni og 

fagaðila (Bloomfield, 2006). 

2. Flutningur áhættu frá ríki til fagaðila 

Í fræðilegu samhengi getur ríkið flutt stóran hluta áhættunnar yfir á fagaðila. Ein af aðal 

ástæðum fyrir áhuga ríkisins við gerð slíkra verkefna er að ríkið deilir áhættunni af 

verkefninu með fagaðilanum (Aziz, 2007). Þrátt fyrir að ríkið nái að deila ábyrgðinni í 

PPP samstarfi þá hafa komið upp mál með samninga sem ríkið hefur gert að þessi 

ávinningur nær ekki að verða að veruleika (Bloomfield, 2006). Við gerð 

Hvalfjarðarganganna var sú áhætta fyrir hendi að ríkið þyrfti að borga ákveðna upphæð 

til Spalar hefði bergið ekki staðist fyrirfram ákveðna staðla. Við framkvæmdina kom í 

ljós að bergið var þétt og þessi áhættuþáttur varð að engu og ríkið slapp við að greiða 

upphæðina. 

3. Áform um kostnaðarsparnað 

Eins og komið hefur fram er einn af kostum þessa fyrirkomulags áform um 

kostnaðarsparnað þar sem fagaðilar búa yfir þekkingu og getu til að framkvæma 

verkefni við lægri kostnað heldur en ríkið. Á tímum takmarkaðra auðlinda og vaxandi 
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þarfar til að fara í slík verkefni í innviðum landsins er skiljanlegt að bæði ríkið og 

almenningur sé áhugasamur fyrir slíku samstarfi. Trúverðugleiki kostnaðaráætlana sem 

lagðar eru fyrir er afar mikilvægur. Trúverðugleikinn veltur á aðgengi að þeim gögnum 

sem nauðsynlegt er að hafa, aðferðafræði sem notast er við og þeim forsendum sem 

notaðar eru við útreikning á kostnaði við verkefnið. Lélegt aðgengi að nauðsynlegum 

gögnum minnkar trúverðugleikann og getur valdið því að rangar niðurstöður fáist 

(Bloomfield, 2006; Harris, 2004). 

4. Sum ríki hafa ekki getu né fjármagn til að hanna og innleiða áætluð verkefni 

Takast þarf á við mörg krefjandi verkefni sem gerir PPP verkefni flókin í framkvæmd 

og þar af leiðandi ekki eins aðlaðandi fyrir sum ríki (Bloomfield, 2006). 

5. Hár upplýsingakostnaður 

Hár lögfræði– og verkfræðikostnaður við samningsgerð og skipulagningu verkefnisins 

á verkefnaþróunarstiginu getur dregið úr vilja fagaðila við fjárfestingar (Bloomfield, 

2006). 

6. Fjármagnskostnaður fagaðila er oft hærri en hjá ríkinu 

Kostnaður fagaðila við lántöku er oft meiri en hjá ríkinu þar sem fjárhagslegt bolmagn 

fagaðila er minna en hjá ríkinu og geta þeir því ekki veitt eins mikið öryggi um greiðslur 

eins og ríkið. Þannig hækkar áhætta lánveitandans og lánveitandinn getur þar af 

leiðandi ekki boðið fagaðilum eins hagkvæm kjör og hann getur boðið ríkinu (Harris, 

2004; Ríkisendurskoðun, 2006). 

7. Verkefnið uppfyllir ekki fyrirfram ákveðnar kröfur 

Ríkið og fagaðili komast að niðurstöðu í byrjun verkefnis hver ásættanleg og viðunandi 

niðurstaða verkefnisins eigi að vera. Sú staða getur komið upp að verkefnið uppfylli 

ekki þær kröfur sem koma fram í samningi sem skrifað er undir í byrjun verkefnis 

(Fjármálaráðuneytið, 1998). 

8. Eftirspurn lægri en búist var við 

Fjölmörg atriði geta haft áhrif á eftirspurn á viðkomandi verkefni. Verði eftirspurnin 

lægri en gert var ráð fyrir í kostnaðaráætluninni getur það haft áhrif á tekjusöfnun og 

verkefnið yrði rekið með halla (Fjármálaráðuneytið, 1998).  

9. Tækniþróanir 

Tæknin þróast á miklum hraða nú á tímum. Tæknin sem er góð og gild í dag gæti orðið 

úreld innan skamms tíma (Fjármálaráðuneytið, 1998). 
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Eins hagkvæmt og það getur verið fyrir samfélagið þegar PPP verkefni heppnast vel, eins og 

gerðist með Hvalfjarðargöng, þá hafa misheppnuð PPP verkefni slæmar afleiðingar í för með 

sér. Þegar skattgreiðendur og aðrir hagsmunaaðilar fá ófullnægjandi, ónákvæmar eða villandi 

upplýsingar varðandi slík verkefni dregur það úr gegnsæi og þátttöku. Einnig geta misheppnuð 

PPP verkefni valdið því að skattgreiðendur missa traust sitt á viðkomandi verkefnum sem getur 

orðið til þess að hagkvæm framtíðarverkefni eru ekki framkvæmd (Bloomfield, 2006).  

2.1.4 Munurinn á samstarfi og einkavæðingu  

Gagnrýnendur PPP samstarfs halda því oft fram að PPP sé ekkert nema bakdyraleið að 

einkavæðingu. Það er hins vegar grundavallarmunur á þessum tveimur aðferðum. Einkavæðing 

snýst um að taka ríkisrekið fyrirtæki, helst með því að gera viðkomandi fyrirtæki aðlaðandi 

fyrir sölu og selja það síðan einkaaðilum. Sumir taka svo djúpt í árinni og segja að oft sé verið 

að gefa einkaaðilum viðkomandi fyrirtæki. Takist þetta vel til, í þeirri meiningu að eignir 

félagsins séu rétt metnar og að það sé skýrt markmið með sölunni, þá er tilgangurinn að ná 

meiri skilvirkni með rekstri fyrirtækisins en ekki bara auka tekjur ríkisins með sölunni. Slíkt 

ferli getur leitt af sér jákvæða niðurstöðu fyrir ríkið og viðskiptavini viðkomandi fyrirtækis. 

PPP samstarf er allt önnur nálgun í að veita þjónustu að hálfu hins opinbera. Tilgangurinn með 

hefðbundinni PPP aðferð er að stofnað er sérstakt félag, sem verður útskýrt nánar í hluta 2.2.1. 

Slík verkefni eru fjármögnuð og rekin af fagaðilanum. Tilgangurinn er að búa til eign sem síðan 

veitir þjónustu, þá oftast til opinberra aðila í skiptum fyrir greiðslu sem er í réttu hlutfalli við 

þjónustuna sem veitt er. Lykilatriði er að ríkið ákveði í upphafi hvaða þjónustu eigi að veita og 

leyfi fagaðilanum að ákveða hvernig best sé að framkvæma verkefnið. Að auki er einkavæðing 

í flestum tilfellum varanlegur gjörningur. Þegar um PPP samstarf er að ræða þá er samningur 

gerður til fyrirfram ákveðins tíma. Eignar– og rekstrarhald færist síðan yfir á ríkið í lok 

samningstímans. Þessi tímabundni samningur og samstarfið á milli ríkis og fagaðila eru sá 

grundvallarmismunur sem aðskilur þessar tvær aðferðir (Harris, 2004). 

 

2.2.1 Fagaðilinn (e. Special Purpose Vehicle (SPV)) 

 Í samstarfi á milli ríkis og fagaðila þá er mikilvægt að það samstarf sé í formi sjálfstætt 

starfandi félags. Í þessu verkefni þegar við tölum um fagaðilann þá er átt við SPV. Hugmyndin 

af PPP verkefnum hefur þróast í áratugi, frá því að vera með áherslu á fjárfestingar fagaðila út 

í það að nýta þá styrkleika sem fagaðilinn býr yfir. Það hefur leitt af sér kerfi sem miðar að því 

að ná sem mestri nýtingu auðlinda svo sem fjármögnun verkefna, tækni, stjórnunarhæfileika 

og aukna skilvirkni í rekstri (Bing, Akintoye, Edwards og Hardcastle, 2005).  
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Þegar kemur að stórum verkefnum, sem innviðaverkefni eru, þá eru ýmsir hagaðilar sem 

tengjast verkefninu sem þarf að taka tillit til. Fagaðilinn er stór hagaðili, svo eru aðrir aðilar 

sem hafa hagsmuna að gæta þegar kemur að innviðaverkefnum. Dæmi um slíka hagaðila eru 

ríkið, neytendur, fjárfestar, greinendur og ráðgjafar (Skilling og Booth, 2007). Mismunandi 

aðilar innan SPV leggja til mismunandi þekkingu þegar stofnað er til PPP verkefna. Það er því 

mikilvægt að þeirri þekkingu sé forgangsraðað rétt svo verkefnið gangi eins og lagt var upp 

með. Fagaðilinn í þessum samstarfsverkefnum er ábyrgur fyrir fjármögnun verkefnisins, 

hönnun, byggingu og síðan rekstri og viðhaldi (Gomez og Gambo, 2016). PPP verkefni eru til 

þess gerð að nýta styrkleika frá báðum aðilum. Sérþekking og rekstrarleg hæfni fagaðilans á 

móti stuðningi og lagalegu hlutverki ríkisins stuðla að því að hægt sé að skila af sér vel unnu 

verkefni á sem hagkvæmastan hátt fyrir alla hagaðila (Gomez og Gambo, 2016). Til að geta 

skilað vel heppnuðu verkefni þarf fagaðilinn að vera með góða starfsmenn á sínum vegum, 

fólk sem hefur menntun og reynslu sem tengist þeirra starfi innan félagsins. Það er því 

nauðsynlegt að fagaðilinn búi yfir viðeigandi hæfni til þess að geta skilað af sér verkefni eins 

og um var samið í PPP samningnum (Robinson og Scott, 2009). Rannsóknir hafa sýnt fram á 

fylgni milli þess þegar fagaðila skortir góða hæfni í tengslum við PPP verkefni og mislukkaðra 

verkefna. Sem dæmi má nefna verkefni sem var framkvæmt á Fillipseyjum, en það verkefni 

tengdist orkuframleiðslu sem í upphafi var talið að væri arðbært fyrir alla aðila. Eftir á að 

hyggja kom í ljós að framleiðslan var með töluvert minni nýtingu en spáð var fyrir um og var 

því ekki hagkvæm (Woodhouse, 2006). Einnig má nefna PPP verkefni í Danmörku sem snéri 

að verksmiðju sem sá um affallsvatn fyrir bæinn Farum. Aðalástæðan fyrir því að þetta verkefni 

gekk ekki upp er sú að fagaðilinn var sekur um óheiðarlega viðskiptahætti sem leiddu af sér 

svik og vafasamar peningagreiðslur (Koch og Buser, 2006). Til þess læra af þeim mistökum þá 

gerðu þau Christy Gomez og Muhammad Gambo rannsókn á hvaða hæfni einkaðilinn þarf að 

búa yfir til að skila af sér vel unnu verkefni. Rannsóknin tekur saman tólf hæfnisatriði sem eru 

nauðsynleg fyrir fagaðilann að búa yfir til þess að skila af sér PPP innviðaverkefni. Sumir hlutir 

sem eru mikilvægari en aðrir og þeir eru einnig mis mikilvægir fyrir fagaðilann og ríkið. 

Samkvæmt Gomez og Gambo (2016) þá er röðin eftirfarandi þegar búið er að taka helstu atriði 

til greina: 

 

1. Lögfræði– og samningatækni (e. legal and contracting knowledge).  

2. Hæfni til að meta bestu mögulegu nýtingu á fjármunum (e. value for money assessment 

ability). 
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3. Hæfni til að skilgreina tæknilega hluti, niðurstöðu verkefnisins og að til séu staðlar fyrir 

væntalega þjónustu sem boðið verður upp á (e. ability to clearly define technical and 

output/outceom specification and standards for services to be procured). 

4. Hæfni til að meta verkefni (e. scoping in/out ability). 

5. Reynsla í samningaviðræðum og leysa úr deilumálum (e. experience in negotiation and 

arbitration). 

6. Hæfni í verkefnastjórnun (e. project management skills). 

7. Hæfni í samskiptum (e. communication capabilities). 

8. Hæfni í samhæfingu verkefna (e. coordination skills). 

9. Hæfni til að hanna og búa til viðeigandi árangursmælandi mælikvarða sem og 

eftirlitskerfi með framkvæmdinni (e. ability to formulate appropriate performance 

measures and development of monitoring systems to determine performance).  

10. Hæfni til tæknilegrar og rekstrarlegrar stjórnunar í nýsköpun (e. technical and 

operational innovation skills). 

11. Hæfni í stjórnun hagaðila (e. stakeholder management skills). 

12. Hæfni til að takast á við krefjandi hluti á frumlegan hátt (e. conceptual skills). 

 

Þau atriði sem eru mikilvægust fyrir fagaðilann er hæfni til að meta bestu mögulegu nýtingu á 

fjármunum og lögfræði– og samningatækni. Þessar niðurstöður eru vitnisburður um það að 

þegar allt er tekið til alls þá er það mikilvægasta í augum fagaðilans að PPP verkefnið nái að 

skila sem bestri nýtingu á fjármunum. Hins vegar, það sem mikilvægast er í augum ríkisins er 

það að fagaðilinn hafi hæfni til að skilgreina tæknilega hluti, niðurstöðu verkefnisins og til séu 

staðlar fyrir væntanlega þjónustu sem boðið verður upp á (Gomez og Gambo, 2016). 

 

Til þess að skilja betur hvernig nota má þessar upplýsingar þá er þeim skipt niður í flokka til 

að finna gagnkvæmt samband þessara eiginleika.  

 

2.2.2 Áhersluflokkur 1 

Þeir eiginleikar sem tengdir eru tækni (e. technical related project skills): 

1. Hæfni til að skilgreina tæknilega hluti, niðurstöðu verkefnisins og að til séu staðlar fyrir 

væntalega þjónustu sem boðið verður upp á. 

2. Hæfni til að meta verkefni. 

3. Hæfni til tæknilegrar og rekstrarlegrar stjórnunar í nýsköpun. 
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Tæknileg hæfni fagaðilans í PPP verkefnum inniheldur mat og hönnun, skýra sýn á hvernig 

eigi að vinna verkið í gegnum allt verkferlið með tilliti til umhverfisáhrifa, öryggis og heilsu 

(Zhang, 2005). Við úthlutun PPP verkefna þá er mikilvægt að fara yfir möguleg tæknileg 

vandamál sem geta komið upp. Sérstaklega þarf byggingaraðili verksins að tryggja að hann 

geti tæklað slík vandamál í þeim tilgangi að auka trúverðugleika á verkefninu (Li, Akintoye, 

Edwards og Hardcastle, 2005). 

 

2.2.3 Áhersluflokkur 2 

Þeir eiginleikar sem tengdir eru lögum og virðisaukningu (e. legal and value related projcet 

skills): 

1. Lögfræði– og samningatækni. 

2. Reynsla í samningaviðræðum og lausn deilumála. 

3. Hæfni til að meta bestu mögulegu nýtingu á fjármunum. 

Ef fagaðilinn býr yfir góðum skilningi og reynslu út frá lagalegu sjónarmiði í tengslum við PPP 

verkefni, er hægt að fara í úthlutunarferlið án þess að hafa áhyggjur af óviðeigandi lagalegum 

takmörkunum af þátttöku fagaðilans í verkefninu (Li o.fl., 2005). Að búa yfir nægjanlegri 

lagalegri kunnáttu í PPP verkefnum er nauðsynlegt vegna þess að PPP samningurinn á að ná 

yfir alla hugsanlega þætti samstarfsins á milli fagaðilans og ríkisins. Samningurinn inniheldur 

meðal annars réttindi og ábyrgð beggja aðila og byrjunar– og enda dagsetningu verks (Abdul-

Aziz, 2012). Hagkvæmni er talið vera lykilatriði í samstarfi fagaðilans og ríkisins til að skila 

fullkláruðu verkefni (Gomez og Gambo, 2016). PPP verkefni er samstarf í 

viðskiptafjárfestingum við útvegun á ákveðnum innviðum og þjónustu við þá. Þessu er náð 

með dreifingu áhættu þannig að sá sem beri áhættuna sé betur til þess fallinn að stjórna þeim 

þáttum í þeim megintilgangi að ná sem mestri hagkvæmni (Gomez og Gambo, 2016). 

  

2.2.4 Áhersluflokkur 3 

Þeir eiginleikar sem tengdir eru samningagerð (e. contract administration related project skills): 

1. Hæfni í samhæfingu verkefna.  

2. Hæfni í samskiptum. 

3. Hæfni í verkefnastjórnun. 

Samningastjórnun leggur áherslu á stjórnun verkefna og skyldur aðilanna sem koma að PPP 

samningnum sem fagaðilinn hefur útbúið. Innihald samningsins er allt frá hugmynd 
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verkefnisins, framkvæmd og að lokum rekstur viðkomandi innviðar. Samningurinn er gerður 

til að tryggja árangursríka afhendingu áætlaðs PPP verkefnis (Gomez og Gambo, 2016).  

 

2.2.5 Áhersluflokkur 4 

Þeir eiginleikar sem tengdir eru huglægum– og árangursmælingum (e. conceptual and 

performance monitoring project skills): 

1. Hæfni til að hanna og búa til viðeigandi árangursmælandi mælikvarða og eftirlitskerfi 

með framkvæmdinni. 

2. Hæfni til að takast á við krefjandi hluti á frumlegan hátt.  

Mæling árangurs er ferli sem mælir afköst og hagkvæmni af aðgerðum fagaðilans sem byggt 

er á upphaflegum markmiðum (Neely, 1999). Skilvirk árangursmæling af hálfu fagaðilans mun 

aðstoða hann við að ná fyrirfram ákveðnum markmiðum sem eru að skila af sér góðu verki 

bæði í framkvæmdinni sjálfri og í þjónustu við viðkomandi innvið (Gomez og Gambo, 2016). 

Einnig þarf fagaðilinn að hafa hæfni til að takast á við krefjandi hluti á frumlegan hátt til að 

geta náð tilsettum markmiðum. Það er þörf á stöðugum framförum og innleiðingum á 

hugmyndum sem leiða til betri afkasta. Þetta eru atriði eins og að geta nýtt auðlindir á 

skilvirkari hátt heldur en ef ríkið væri eitt að standa í verkinu ásamt því að geta boðið upp á 

lausnir á flóknum vandamálum sem geta komið upp þegar stórar framkvæmdir eru annars vegar 

(Brinkerhoff og Brinkerhoff, 2011).  

 

2.2.6 Áhersluflokkur 5 

Þeir eiginleikar sem tengdir eru stjórnun hagaðila (e. stakeholder management related project 

skills): 

Í þessum flokki er eingöngu fjallað um stjórnun hagaðila í tengslum við innviðaverkefni. 

Hagaðili telst vera sá sem hefur réttmætan áhuga á verkinu, bæði einstaklingar og fyrirtæki 

(Bourne og Walker, 2008). Í PPP verkefnum þurfa samningsaðilarnir að gera ráð fyrir að 

almenningur geti tekið virkan þátt til að tryggja að grundvallaratriði við gerð samningsins séu 

virt. Einnig þarf almenningur að vita að þeirra hugmyndir og skoðanir muni hafa áhrif á 

ákvarðanatöku tengda verkefninu (El-Gohary, Osman og El-Diraby, 2006). 

 

2.3.1 Samskipti við hagaðila 

Þegar kemur að því að skipuleggja innviðaverkefni sem eiga að vera samstarf á milli ríkis og 

fagaðila þá er lykilatriði að gleyma ekki að taka tillit til þeirra hagaðila sem koma að 
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verkefninu. Almennt er talað um hagaðila sem einstaklinga eða fyrirtæki sem hafa áhrif á þróun 

á viðkomandi verkefni eða verkefnið sjálft hefur einhverskonar áhrif á þá. Þess vegna er 

mikilvægt að þeirra framlag sé hluti af því ferli þegar verið er að setja upp viðkomandi verkefni. 

Það er mikilvægt að vita skoðanir og áhyggjur hagaðila til að auðvelda þróun verkefnisins og 

að verkefnið komi til með að fullnægja þörfum allra hagaðila. Áætlun um þátttöku hagaðila (e. 

stakeholder involvement programme) fjallar um áhyggjur hagaðila og samþættir þær við 

hönnun og skipulagningu verkefnisins. Skilningur á þeim hugmyndum sem mynda slíka áætlun 

er grundvöllur þess að tryggja góða þátttöku og samskipti talsmanns verkefnisins og hagaðila. 

Til þess að fanga þær hugmyndir sem koma frá hagaðilum þá hefur áætlun um þátttöku hagaðila 

orðið ómissandi þáttur í slíkum verkefnum (El-Gohary o.fl., 2006). Oft þarf að styðjast við 

frumlegar aðferðir til að klára PPP verkefni. Til þess að klára verkefnið þurfa hagaðilar að hafa 

góðan skiling á PPP verkefnum til þess að auka líkurnar á að ná fyrirfram ákveðnum 

markmiðum í formi afkasta og afraksturs (Gomez og Gambo, 2016). Aðalhagaðilar í PPP 

verkefnum eru með mismunandi hlutverk. Helstu hagaðilar og hlutverk þeirra eru listuð upp í 

töflu 1.  

 

Tafla 1 

Helstu hagaðilar og hlutverk þeirra 

 

Hagaðili       Hlutverk 

Þeir sem fara með pólitískt ákvörðunarvald 1. Ákveða og forgangsraða markmiðum og 

takmörkum PPP verkefnis og miðla þeim 

til almennings. 

2. Samþykkja ákvarðanir sem tengjast vali 

á PPP verkefni. 

3. Samþykkja tillögur um PPP verkefni. 

4. Samþykkja reglur og lagaramma. 

Stjórn fagaðilafélagsins og starfsmenn 1. Vita þarfir fyrirtækis og markmið með 

PPP verkefninu. 

2. Útvega gögn. 

3. Aðstoða við markaðssetningu og koma í 

veg fyrir óþarfa tjón. 

4. Innleiða breytingar. 

Neytendur 1. Koma á framfæri getu og vilja til greiðslu 

á þjónustu. 
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2. Koma á framfæri forgangsröðun á 

gæðum og þjónustu. 

3. Koma auga á styrkleika og veikleika í 

þjónustu. 

Fjárfestar 1. Koma með endurgjöf á hvaða PPP 

verkefni eru ákjósanlegust. 

2. Framkvæma nákvæma og tillitsama 

greiningu á samkeppnishæfu og 

raunhæfu útboði. 

3. Fylgja reglum og verklagi við 

samkeppnishæft útboð.  

Ráðgjafar 1. Útvega óhlutdrægt mat á mögulegum 

PPP verkefnum. 

2. Fara yfir núverandi verklag og koma 

með umbætur. 

3. Koma á samstarfi á milli hagaðila. 

(Felsinger, 2008).  

 

Yfirleitt eru samskipti við hagaðila mismunandi og fer það eftir hversu mikilvægir þeir eru 

verkefninu. Tímabilið sem um ræðir í innviðaverkefnum er yfirleitt langt og því er viðbúið að 

samband milli hagaðila breytist eitthvað á tímabilinu (Jawahar og Mclaughlin, 2001). Einnig 

er hægt að beita mismunandi aðferðum milli helstu hagaðila, dæmi um slíkar aðferðir eru: 

Fyrirbyggjandi aðferðir (e. proactive) móta samband við hagaðila á þann máta að þeir gera eins 

mikið og hægt er til að sinna þeirra þörfum. Þeir hagaðilar sem eru ómissandi fyrir verkefnið 

þarf að sinna á þennan hátt. Andstæðan við þessa aðferð er ófyrirbyggjandi aðferð (e. reactive). 

Sú aðferð felur í sér að gera eins lítið og hægt er fyrir hagaðila og það einskorðast við að gera 

það sem eingöngu lagaleg skylda kveður á um. Aðferðin hefur tilhneigingu til þess að 

meðhöndla þau mál sem varða hagaðila á neikvæðan hátt eða að þau séu hunsuð algjörlega. 

Þessi aðferð er oft notuð á hagaðila sem taldir eru minna mikilvægari en helstu hagaðilar, en 

þessi nálgun er talin vera áhættusamari en sú fyrri (Jawahar og Mclaughlin, 2001). Hægt er að 

færa rök fyrir að fyrirtæki eigi að notast við fyrirbyggjandi aðferðir til að hafa umsjón með 

sínum hagaðilum í þeim tilgangi að mynda gott samband á milli aðila, í stað þess að bregðast 

eingöngu við þegar erfiðleikar koma upp (Chinyio og Akintoye, 2008). 
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Margvísleg vandamál hafa komið upp í PPP verkefnum víðsvegar um heiminn sem hafa svo 

að lokum leitt til þess að verkefnin hafa misheppnast. Í mörgum tilfellum hefur stjórnar– 

andstaðan verið aðal orsakavaldur þess að svona verkefni hafa misheppnast (El-Gohary o.fl., 

2006). Fregnir eru af talsverðum fjölda PPP samgönguverkefna sem hafa misheppnast vegna 

andstöðu hagaðila. Það má rekja þessi misheppnuðu tilfelli til þess að almenningur gerði sér 

ekki grein fyrir hugtakinu PPP eða var neitað um aðgang að mikilvægum upplýsingum (Levy, 

1996).  

 

2.4.1 Veggjöld 

Veggjald er gjald sem að lagt er á bifreiðaeigendur sem kjósa að ferðast um á gjaldskyldum 

vegum (Butcher, 2017). Hægt er að borga veggjaldið á þrjá mismunandi vegu: 

1. Sjálvirk greiðsla 

Þetta er valkostur fyrir fólk sem vill borga tolla með minnstu mögulegu fyrirhöfn 

(„Automatic log-on with the on-board unit“, e.d.). Sjálfvirkur móttakari sér um að rukka 

vegfarendur þegar þeir keyra á viðkomandi vegi. 

2. Greiðsla í gegnum internetið 

Hægt er að greiða í gegnum internetið fyrirfram ákveðna leið sem að vegfarandi ætlar 

sér að fara. 

3. Greiðsla á staðnum 

Er sérstaklega fyrir farþega sem að ferðast stöku sinnum. Greitt er þá á staðnum fyrir 

afnot af veginum („Highway vignettes Germany“, e.d.). 

 

Að leggja gjald, nánar tiltekið veggjald, á farartæki fyrir aðkomu þeirra á viðkomandi veg getur 

leitt af sér mikinn ábata fyrir þjóðir án þess að setja of mikinn fjárhagslegan þunga á 

flutningsfyrirtæki. Helst má nefna: 

• Aukin skilvirkni 

Með komu vegtolla í Þýskalandi hefur skilvirkni aukist. Farþegar sameinast í bíla í stað 

þess að fara á sér bílum. Þar sem að veggjöld eru um það bil 10% af rekstrarkostnaði 

flutningabíla hafa flutningsfyrirtæki í Þýskalandi einnig hagrætt með því að bæta nýtingu 

hverrar ferðar vegna aukins kostnaðar. 

• Draga úr loftmengun 

Veggjöld í Þýskalandi hafa hvatt stjórnendur flutningsfyrirtækja til að fjárfesta í bílum sem 

að menga minna. Ástæðan fyrir því er sú að þeir bílar sem að menga minna borga minni 



 
 

 
 

16 

veggjöld. Einnig hefur þýska ríkið dregið úr þeim gjöldum sem það leggur á minna 

mengandi bíla sem virkar sem hvati fyrir fyrirtæki að fjárfesta í nýrri og minna mengandi 

bílum. 

• Auknar tekjur 

Veggjöld búa til tekjur sem annars væru ekki innheimtar. Veggjöld geta verið mikilvægur 

hluti af þeirri fjármögnun sem þarf að eiga sér stað við gerð nýrra vega. Bæði fyrir 

fjármögnun á nýjum vegum sem og viðhaldi á þeim. (Croci, 2016; Kenny, 2017)  

 

Veggjöld geta því hjálpað til við að draga úr neikvæðum áhrifum af akstri og haft jákvæðar 

afleiðingar í för með sér.  

 

Hægt er að reikna út þá lágmarksupphæð sem veggjöldin þurfa að vera, á meðan hún er 

samþykkt af vegfarendum. Á sama tíma þurfa veggjöldin að skila ásættanlegri ávöxtunarkröfu 

fyrir þann aðila sem að fjármagnar verkefnið. Upphæðin byggist aðalega á 

byggingarkostnaðinum, rekstrarkostnaðinum og umferðarfjölda (Vajdic, Mladenovic og 

Queiroz, 2012). 

 

Hér að ofan hefur verið fjallað um helstu skilgreiningar ritgerðarinnar. Í framhaldi verður 

fjallað um þróunina á Íslandi og dæmi tekin um samstarf ríkis og fagaðila í Noregi. 

3 Þróunin á Íslandi og samanburður við Noreg 

Í þessum hluta verður fjallað um stöðuna á Íslandi. Með því er átt við ástandið á vegakerfinu, 

uppsafnaða viðhalds– og fjárfestingarþörf í innviðum með áherslu á vegakerfið og hvernig 

íslenska hagkerfið hefur þróast frá efnahagshruninu. Þar á eftir verður farið yfir hversu mikið 

álagið hefur aukist á vegakerfinu undanfarin ár. Að því loknu verður fjallað stuttlega um 

Hvalfjarðargöngin og sögu þeirra. Í lokin verður fjallað um tvö verkefni í Noregi þar sem ríki 

og fagaðilar tóku höndum saman við innviðauppbyggingu.  

 

3.1.1 Ísland 

Í þessum hluta er því lýst hvernig aðstæður eru í hagkerfinu á Íslandi og hvernig hagkerfið 

hefur þróast frá efnahagshruninu 2008. Íslenska hagkerfið stendur ágætlega þegar kemur að 

samkeppnishæfni þess við önnur stærri hagkerfi heimsins. Þeir hlutir sem skipta einna mestu 

máli í þeim árangri eru sterk umgjörð stofnanna, samkeppnishæft vinnuafl, stöðugt lýðræði og 



 
 

 
 

17 

lág spilling. Minni hagkerfi eru oft brothættari en stærri hagkerfi en aftur á móti eru þau fimari 

í því að aðlaga sig að breyttum aðstæðum. Þessi lýsing á vel við íslenska hagkerfið. Sem dæmi 

má nefna að fyrir efnahagshrunið árið 2008 þá var hagvöxtur á Íslandi 6,5% að meðaltali fjögur 

ár í röð. Tveimur árum eftir hrunið var hagvöxturinn neikvæður um samanlagt 8%. Þessi 

samdráttur var hlutfallslega meiri á Íslandi en í öðrum löndum innan Evrópu (Gísli Hauksson, 

2016). Mynd 1 sýnir að undanfarin ár hefur hagvöxtur á Íslandi verið hár. Þær greinar 

atvinnulífsins sem stuðla að mestum hagvexti eru útflutningsgreinar svo sem fiskútflutningur, 

stóriðja og ferðaþjónusta. Ferðaþjónustan er sá atvinnuvegur sem hefur dregið þennan hagvöxt 

hvað mest áfram undanfarin ár og samsvarar þriðjungi af heildar útflutningi. Einnig hafa auknar 

fjárfestingar og aukin einkaneysla áhrif (Landsbankinn, 2017). 

 

Mynd 1. Hagvöxtur á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2018b; Seðlabankinn, 2017).  

 

Eins og sést á mynd 1 þá er spáð minnkandi hagvexti á næstu árum og er því möguleiki fyrir 

ríkið að greiða leiðina fyrir aukinni fjárfestingu í innviðum án þess að auka áhættu á óþarfa 

þenslu í hagkerfinu. Á sama tíma og hagvöxtur hefur aukist þá hafa heimili og fyrirtæki í 

landinu náð að borga niður skuldir jafnt og þétt síðustu átta ár. Það sama má segja um skuldir 

ríkisins en þær hafa lækkað undanfarin ár og skuldir ríkisins sem hlutfall af vergri 

landsframleislu (VLF) fer sömuleiðis lækkandi. 
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Mynd  2. Skuldir ríkissjóðs og skuldir sem hlutfall af VLF (Hagstofa Íslands, 2018a). 

  

Eins og sjá má á mynd 2 hækkuðu skuldir ríkisins gríðarlega eftir efnahagshrunið árið 2008. 

Ástæðan fyrir auknum skuldum ríkisins var endurfjármögnun fjármálakerfisins. Árið 2014 náði 

ríkið að skila hallalausum fjárlögum í fyrsta skipti frá efnahagshruninu. Verðbólgan á Íslandi 

hefur haldist undir verðbólgumarkmiðum Seðlabankans, það er undir 2,5%, frá því í febrúar 

2014 og er enn undir því markmiði þegar þessi hluti er skrifaður í maí fjórum árum seinna 

(Seðlabankinn, 2018b). Sjá má nánari skuldastöðu ríkisins í viðauka A. 
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Undanfarin ár hefur vöru– og þjónustujöfnuður verið jákvæður. Á mynd 3 má sjá hvernig vöru– 

og þjónustujöfnuður hefur þróast eftir ársfjórðungi frá árinu 2013 til þriðja ársfjórðungs 2017. 

 

 

Mynd  3. Vöru– og þjónustujöfnuður á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2018c). 

 

Við greiningu á hagkerfinu er vert að skoða hvernig íslenska krónan hefur þróast undanfarin 

ár. Það sem einkennt hefur íslensku krónuna undanfarna áratugi eru miklar sveiflur. Sjá má 

gengi krónunnar gegn evru síðustu átján ár á mynd 4.  

 

Mynd  4. Gengisþróun EUR/ISK (Seðlabankinn, 2018a).  
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Í efnahagshruninu 2008 þá minnkaði eftirspurn eftir íslensku krónunni. Krónan veiktist og féll 

um 50% þegar hún var hvað veikust. Við það hækkaði verðbólgan verulega eins og sjá má á 

mynd 5. 

 

Mynd  5. Vísitala neysluverðs, meðaltals árshækkun síðustu 12 mánuði (Hagstofa Íslands, 2018d). 

 

Á myndunum 4 og 5 má sjá hvernig gengi krónunnar og verðbólgan helst í hendur. Þegar 

íslenska krónan verður verðminni en áður og innflutningur verður dýrari eykst verðbólga 

innanlands (Þórólfur Matthíasson, 2017). Á árunum eftir hrunið má sjá miklar sveiflur á gengi 

krónunar á móti evru, en seint árið 2009 byrjar krónan að styrkjast og sveiflurnar minnka. Með 

auknum útflutningi frá þremur stærstu atvinnugreinunum má sjá hvernig krónan styrkist með 

tímanum. Í júnímánuði 2017 nær krónan síðan hámarki í sinni styrkingu gagnvart evru síðan 

13. mars 2008. Frá 2014 hafa verðbólgusveiflur verið minni og meiri stöðugleiki er í sjónmáli 

vegna stöðugs ferðamannastraums til landsins. Þessir mælikvarðar gefa jákvæða mynd af 

hagkerfinu á Íslandi um þessar mundir.  

 

Frá 1990 til 2008 var árlega fjárfest að meðaltali 5,5% af VLF til nýfjárfestinga í innviðum, 

sem talið er nauðsynlegt til að viðhalda 2,5% til 3,0 % hagvexti til langs tíma. Dregið hefur 

verulega úr þessum fjárfestingum og var hlutfallið 3,8% árið 2016 á móti tæplega 6,0% árið 

2008. Hlutfallið náði hins vegar sögulegu lágmarki árið 2012 þegar hlutfall til nýrra fjárfestinga 

í innviðum var 2,5% af VLF. Miðað við þessi meðaltöl hleypur uppsöfnuð fjárfestingarþörf í 
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innviðum á Íslandi, í bæði hefðbundnum– og samfélagslegum innviðum, á bilinu 15% til 17% 

af VLF. Það má rekja helming af þessari uppsöfnuðu fjárfestingarþörf til samgangna (Gísli 

Hauksson, 2016).  

 

Á mynd 6 má sjá árlegar fjárfestingar á vegum íslenska ríkisins til vegasamgangna frá 

aldamótum til ársins 2016 og námu þær 1,0% af VLF árið 2016. 

 

Mynd  6. Árlegar fjárfestingar íslenska ríkisins til vegsamgangna (Hagstofa Íslands, 2018e, 2018f). 

 

Frá árinu 2010 hefur hlutfallið verið lágt eða að jafnaði 0,9% af VLF. Ef hlutfallið er skoðað 

síðustu tvo áratugi þá hefur það verið 1,6%. Taka verður með í reikninginn að undanfarin ár 

hefur verið fordæmalaus vöxtur í ferðaþjónustunni sem eykur álag á samgöngur landsins. 

Samantekt á þeirri aukningu má finna neðar í þessum hluta ritgerðarinnar. Á undanförnum 

árum hafa fjárfestingar til vegasamgangna rétt náð að halda í við afskriftir samkvæmt 

þjóðhagsreikningum. Þar með hefur ekki verið hægt að fylgja eftir því aukna vægi sem 

vegasamgöngur hafa í tengslum við verðmætasköpun í landinu (Ingólfur Bender, 2017). 

 

Til samanburðar má sjá á mynd 7 hversu mikið Ísland og Noregur hafa sett hlutfallslega í 

innviðafjárfestingar frá 2000 - 2014. Athugavert er að árið 2003 setti Ísland 15,9% af því sem 

að Noregur setti í innviðafjárfestingar en árið 2012 aðeins rétt rúmlega 1%. Taka verður þó 

mið af stærðargráðunni á milli Íslands og Noregs þegar rýnt er í þessi gögn.  
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Mynd  7. Hlutfall til innviðafjárfestinga (Ísland/Noregur) (OECD, 2015).  

 

Eins og fram kemur hér að ofan þá var sögulegt lágmark árið 2012 á því hversu miklu var varið 

til nýrra fjárfestinga í innviðum á Íslandi. Sjá má á mynd 8 að bilið hefur aukist töluvert á því 

hversu mikið Ísland og Noregur hafa sett af fjármunum í innviðauppbyggingu. 

 

Mynd  8. Fjármagn sett í fjárfestingar í innviðum (OECD, 2015). 

Gögnin frá OECD ná eingöngu til ársins 2014 en þau ná samt sem áður að sýna hvernig framlag 

Íslands til innviðafjárfestingar hefur dregist saman frá efnahagshruninu.  
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3.1.2 Ástand vega 

Vegakerfinu er stundum líkt við æðakerfi mannslíkamans sem viðheldur 

starfseminni með því að tryggja eðlilegt blóðstreymi um hina ýmsa hluta líkamans. 

Með sama hætti eru traust vegakerfi og góðar samgöngur forsenda þess að mannlíf 

og atvinnulíf geti vaxið og dafnað í þéttbýli sem dreifbýli (Vegagerðin, 2006). 

 

Ástand vega á Íslandi hefur sjaldan verið jafn mikið í umræðunni eins og síðustu misseri. Mis 

háværar raddir heyrast þegar kemur að ástandi vega víðsvegar um landið. Samkvæmt skýrslu 

sem Samtök iðnaðarins gaf út árið 2017 þá uppfyllir mikill hluti vegakerfisins ekki þau 

lágmarksviðmið sem snúa að hrörnun slitlags, hjólfaradýpt, sprungumyndun og fleiri atriða 

sem lúta að ástandi vega. Ef þróunin heldur áfram að þróast í þessa átt þá verður erfitt að 

uppfylla öryggis– og umferðarflæðiskröfur sem mikilvægt er að mæta (Ingólfur Bender og 

Margrét Kristín Sigurðardóttir, 2017). Lengi hefur verið deilt um hversu mikið af skatttekjum 

ökutækja fari raunverulega til vegakerfisins. Bílgreinasambandið gaf út samantekt í janúar 

2018 sem fjallar um hversu mikið bifreiðaeigendur greiða í opinber gjöld fyrir árið 2018. 

Innheimt eru rúmir 73 milljarðar króna í opinber gjöld en aðeins er settur 21 milljarður í 

vegakerfið (Hörður Kristjánsson, e.d.).  

 

Samkvæmt Vegalögum nr. 80/2007 er vegakerfi landsins skipt upp í þjóðvegi, 

sveitarfélagsvegi, almenna stíga og einkavegi, þar sem þjóðvegir og sveitarfélagsvegir skulu 

mynda vegakerfi til að tengja saman byggðir landsins (Vegagerðin, 2006). Þjóðvegir eru vegir 

sem almenningur notar til almennrar umferðar. Þjóðvegir skiptast niður í nokkra undirflokka, 

þeir helstu eru: 

• Stofnvegir  

Stofnvegir teljast vegir sem tengja byggðir landsins saman. Einnig teljast 

stofnvegir til umferðarmestu vega sem tengja saman önnur sveitarfélög við 

höfuðborgarsvæðið. 

• Stofnvegir á hálendi 

Stofnvegir um hálendið eru vegir sem liggja um hálendi Íslands og þeir vegir 

hljóta minni þjónustu en aðrir stofnvegir. Þessum vegum er lokað yfir veturinn. 

• Tengivegir 

Tengivegir eru vegir sem tengja byggðir sem eru utan þéttbýlis saman við 

stofnvegi, einnig liggja tengivegir að fjölsóttum ferðamannastöðu sem eru utan 

þéttbýlis. (Vegagerðin, 2006) 
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Hluti af því að meta ástand vega er að skoða hversu mikið er sett í viðhald á vegakerfinu og 

skoða uppsafnaða viðhaldsþörf. Uppsöfnuð viðhaldsþörf á þjóðvegum Íslands er metin á meira 

en 70 milljarða króna. Sú upphæð sem þarf að setja í reglubundið viðhald á þjóðvegum landsins 

er metin á sjö til átta milljarða króna á ári (Ingólfur Bender og Margrét Kristín Sigurðardóttir, 

2017). Ef markmiðið er að samgöngur eigi að virka og stuðla að öryggi þeirra sem kjósa að 

nýta sér samgöngukerfið þarf að auka fjármagnið í málaflokkinn. Það má gera með auknum 

útgjöldum ríkisins eða með aðkomu fagaðila að sérvöldum verkefnum.  

 

3.1.3 Mannfjöldi og umferðatölur  

Eins og sjá má á mynd 9, sem unnin var úr tölum frá Ferðamálastofu, hefur fjöldi ferðamanna 

á Íslandi aukist verulega síðustu ár. 

 

Mynd  9. Þróun ferðamanna og mannfjöldaþróun á Íslandi (Ferðamálastofa, 2016; Hagstofa Íslands, 

2018g). 

 

Árið 2010 komu tæplega 489 þúsund ferðamenn til landsins en árið 2017 hafði sá fjöldi 

rúmlega fjórfaldast, eða tæplega 2,2 milljónir ferðamanna heimsótt Ísland. Sjá má að eftir 

efnahagshrunið árið 2008 hægðist á fjölgun ferðamanna á Íslandi en frá 2011 hefur sá fjöldi 

aukist jafnt og þétt og var aukningin á milli ára í hámarki árið 2016 þegar aukning ferðamanna 

frá árinu áður var 39%. Mynd 9 sýnir einnig mannfjöldaþróun á Íslandi. Frá 1. janúar 2005 til 

1. janúar 2017 hefur fólksfjölgun verið 15,3% samkvæmt tölum frá Hagstofunni, eða úr 

293.577 íbúum í 338.349. Aukningin er því ekki einungis erlendir ferðamenn, heldur er 

íbúafjöldi á Íslandi að aukast. Þessi fólksfjölgun eykur álagið á vegakerfið á Íslandi. 
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Farþegaflutningar hér á landi fara að mestu leyti fram með bifreiðum og þá aðallega 

einkabifreiðum, sem fjölgað hefur gífurlega á undanförnum árum og áratugum. Sjá má þróun 

á árlegri umferð framhjá 16 lykilteljurum landsins á Hringvegi á mynd 10. Tafla með umferð 

framhjá lykilteljurunum 16 má sjá í viðauka B. 

 

Mynd  10. Árleg umferð um 16 lykilteljara á Hringvegi (Friðleifur Ingi Brynjarsson, munnleg heimild, 

1. febrúar 2018). 

 

Helst það í hendur við fyrri umfjöllun að umferðin minnkaði á árunum eftir hrunið vegna 

fækkunar á ferðamönnum en árleg umferð um 16 lykilteljara á Hringveginum minnkaði um 

9,4% frá 2007 til 2012. Frá 2012 til ársins 2017 hefur umferðin aukist um þessa lykilteljara um 

46,7%. Árið 2017 fóru að meðaltali 79.920 ökutæki á dag um þessa lykilteljara og rúmlega 29 

milljónir ökutækja í heildina á árinu (Friðleifur Ingi Brynjarsson, munnleg heimild, 1. febrúar 

2018).  

 

Frá fyrri samantekt má sjá að árið 2008 setti íslenska ríkið 34,7 milljarða til vegsamganga þar 

sem umferð um 16 lykilteljara var sama ár að meðaltali 58.570 bílar á dag. Árið 2016 setti 

íslenska ríkið 24,3 milljarða til vegsamganga og umferð framhjá lykilteljurum 16 var að 

meðaltali 72.655 bílar á dag. Á þessum tölum má sjá að ríkið hefur dregið úr fjárframlagi til 

vegasamganga um rúmlega tíu milljarða þrátt fyrir að umferðin hafi aukist um 24%.  

 

Hér að ofan hefur verið farið yfir stöðuna á Íslandi bæði í efnahagslífinu og á ástandi 

vegakerfisins sem og aukninguna sem hefur orðið á notkun þess. Hér á eftir verður fjallað um 

Hvalfjarðargöngin, en þau eru dæmi um samstarf ríkis og fagaðila. 
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3.2.1 Hvalfjarðargöng 

Hvalfjarðargöngin eru 5.770 metra löng, þar af eru 3.750 metrar undir sjávarmáli (Atli Rúnar 

Halldórsson, 2008). Hvalfjarðargöngin var fyrsta verkefnið sem unnið var í samstarfi ríkis og 

fagaðila sem gert var á íslensku vegakerfi. Þau eru einnig fyrstu neðansjávargöngin á Íslandi 

(„Hvalfjarðargöng“, e.d.). Langur aðdragandi var á framkvæmd verkefnisins í formi umræðna 

sem hófst síðan formlega árið 1996. Hlutafélagið sem að fór í verkefnið heitir Spölur ehf. en 

verkefninu lauk tveimur árum eftir að hafist var handa og voru göngin opnuð fyrir umferð 11. 

júlí 1998. Aðalverktakinn við gerð ganganna var Fossvirki sf en þeir báru fulla ábyrgð á lánum 

á framkvæmdatíma. Öll ábyrgðin hvíldi því á þeim þangað til að göngunum var skilað 

fullkláruðum og búið var að reynsluprófa þau í tvo mánuði. Bandarískt líftryggingafélag og 

íslenskir lífeyrirssjóðir sáu hins vegar um langtímafjármögnun verkefnisins. Þegar verkefnið 

fór af stað var lagt upp með að það tæki tuttugu ár að greiða upp öll lán sem að tekin voru. 

Þegar þau yrðu uppgreidd, af vegfarendum, þá yrði íslenska ríkinu afhent göngin til eignar án 

endurgjalds (Ríkisendurskoðun, 2006). Ætla má að ríkið muni fá göngin afhent seint á árinu 

2018 („Framkvæmdin“, e.d.). 

 

Tafla 2 

Kostnaður við gerð Hvalfjarðarganga 

  

Undirbúningskostnaður 480 m.kr. 

Eftirlit og kostnaður Spalar á byggingatíma ganganna 150 m.kr. 

Framkvæmdakostnaður 3.300 m.kr. 

Fjármagnskostnaður á byggingatíma 700 m.kr. 

Stofnkostnaður alls 4.630 m.kr. 

(Ríkisendurskoðun, 2006). 

 

3.2.2 Kostir Hvalfjarðarganga 

Helst má nefna eftirfarandi atriði sem kosti Hvalfjarðarganganna: 

• Framkvæmdir við göngin gengu að mestu leiti áfallalaust og lauk fimmtán mánuðum 

fyrir áætlaðan afhendingartíma. 

• Umferð um göngin gekk vonum framar. Lánin voru því greidd upp fyrr en áætlað var 

og hægt var að lækka veggjaldið um allt að 38%. Lækkunin náði til viðskiptavina sem 

voru í áskrift en verð á stökum ferðum hélst óbreytt (Ríkisendurskoðun, 2006). 
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Raunvirði á veggjaldi hefur einnig lækkað, þar sem veggjöld eru ekki tengd vísitölu 

neysluverðs. 

• Styttir vegalengdina á Hringveginum. 

• Farið var í framkvæmdir á þessum göngum sem að hefði annars ekki verið gert fyrr en 

seinna, ef nokkurn tímann. 

• Áhætta færðist að mestu leyti úr höndum ríkisins til fagaðila. 

• Kom Akranesi á þjóðbraut og er Akranes ekki lengra frá Reykjavík núna heldur en 

Keflavík (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 1992). 

• Hraðaði uppbyggingu orkufreks iðnaðar á Grundartanga og háskólasamfélags að 

Bifröst (Atli Rúnar Halldórsson, 2008). 

• Sveitarstjórnarmenn ákváðu í ársbyrjun 2005 að sameina hafnirnar í Reykjavík, á 

Akranesi, Grundartanga og í Borgarnesi í eitt fyrirtæki vegna komu ganganna (Atli 

Rúnar Halldórsson, 2008). 

• Umferðarslysum hefur fækkað á sama tíma og umferðin hefur aukist. Samanborið við 

það að keyra Hvalfjörðinn eða fara göngin (Atli Rúnar Halldórsson, 2008). 

• Ferðakostnaður Vestlendinga lækkaði verulega á meðan fasteignaverð hækkaði sem og 

eignum fjölgaði. Betra aðgengi fyrir Vestlendinga að sérhæfðri heilbrigðisþjónustu og 

fjölgun fyrirtækja (Atli Rúnar Halldórsson, 2008). 

 

3.2.3 Ókostir Hvalfjarðarganga 

Eftir á að hyggja var þetta vel heppnuð framkvæmd sem að gekk vel fyrir sig. Hins vegar, áður 

en farið var í þessa framkvæmd leyndust víða hættur. 

• Eins og áður hefur komið fram, voru móttökur við Hvalfjarðargöngunum góðar og 

umferð var mikil. Í skýrslu sem að Hagfræðistofnun Háskóla Íslands gaf út í júlí 1992, 

fyrir gerð ganganna, kemur fram að umferðaspá hafi mikil áhrif á þjóðhagslegan ábata. 

Ef umferð hefði verið 10% minni en gert var ráð fyrir hefði þjóðhagslegur ábati lækkað 

um 1.178 milljónir króna (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 1992). Þjóðhagslegur 

ábati er skilgreindur sem ávinningur sem þjóðarbúið hefur að viðkomandi fjárfestingu.  

• Ýmsir sérfræðingar töldu ekki tæknilega framkvæmanlegt að grafa þau vegna hættu á 

leka þar sem berglögin voru ekki þétt. 

• Áhættan við gerð ganganna var, eins og áður hefur komið fram, að mestu leyti á 

verktökunum og hefði viðbótarkostnaður vegna hugsanlegra erfiðleika við 

framkvæmdina fallið á þá. Lánið sem að Spölur ehf. tók vegna gangnagerðarinnar voru 
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ekki með ríkisábyrgð en ríkið tók engu að síður á sig hluta af áhættunni við gerð þeirra. 

Ríkið hefði keypt upp skuldabréf af Speli ehf. fyrir allt að 300 m.kr. ef komið hefði upp 

að bergstyrkingar og bergþéttingar myndu verða yfir ákveðnum mörkum sem tiltekin 

voru í verksamningnum. Áhættan sem að ríkið tók var því lítill partur af heildar áhættu 

þessa verkefnis en kom það aldrei til að þeir þyrftu að greiða Speli ehf. þessa upphæð. 

• Ekki voru gerðir samningar á milli ríkisins og Spalar ehf. varðandi lágmarkstekjur, 

tekjur fyrir notkun á göngunum, heldur tóku lánveitendur fyrirtækisins að stærstum 

hluta áhættuna vegna rekstursins á þeim þar sem óvissa ríkti yfir því hversu mikil 

umferðin yrði. 

• Töluverð gengisáhætta (e. currency risk) vegna þess að stór hluti framkvæmdafjársins 

var fenginn með lánum erlendis (Ríkisendurskoðun, 2006). 

 

Þann 1. apríl 1996 birti Gallup niðurstöður úr skoðanakönnun þar sem spurt var eftirfarandi: 

“Ertu fylgjandi eða andvíg(ur) því að veggöng verði grafin undir Hvalfjörð?”. Niðurstöður úr 

þessari könnun sýna að 63% svarenda voru andvíg því að göngin yrðu framkvæmd. Gylfi 

Þórðarson, stjórnarformaður Spalar sagði, í viðtali 7. mars 1996, að niðurstöðurnar úr þessari 

könnun væru í samræmi við umræður undanfarnar vikur. Hann taldi engu að síður að viðhorf 

fólks ætti eftir að breytast vegna jákvæðrar útkomu fyrri skoðanakannana um fyrirhugaðar 

áætlanir fólks um notkun ganganna. Verkefnið væri flókið og fáir almennilega inni í málunum 

(Atli Rúnar Halldórsson, 2008). 

 

Hér að framan hefur verið farið yfir stöðuna á Íslandi. Því til samanburðar verður fjallað um 

tvær vegaframkvæmdir sem voru unnar í samstarfi milli ríkis og fagaðila í Noregi. Þessar tvær 

framkvæmdir eru hluti af tilrunaverkefni, þar sem þrír vegir voru gerðir í þeim tilgangi að sjá 

hvernig norska PPP líkanið virkar. Fjallað verður um tvo af þessum þremur vegum en þeir eru 

E39 Klett - Bårdshaug og E18 Grimstad – Kristiansand. 

 

3.3.1 Noregur  

E39 er umferðaræð sem liggur um vesturströnd Noregs og í Þrándheimsfylki. Þessi hluti E39 

tengir Þrándheim við borgir eins og Ålesund, Molde og Kristiansund og þar að auki við 

suðvesturhluta landsins. Hluti af þessari leið, eða frá Øysand til Thamshamn, er mikilvægur í 

þeim tilgangi að mikill iðnaður er í nálægð við gamla veginn sem var fyrir. Þau fyrirtæki sem 

eru á þessu svæði treysta því á góðar samgöngur til þess að koma sínum vörum til borga eins 
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og Þrándheims. Dæmi um iðnað eru framleiðslufyrirtæki, olíu– og gasfyrirtæki og fiskeldi. Í 

grennd við gamla veginn bjuggu 480 manns og var hávaðamengun farin að hafa áhrif á líf 

þeirra. Mengunin var mæld og var hún meiri en 55 desibil sem er samkvæmt lögum og reglum 

hámarkshávaði á íbúðasvæðum. Einnig voru þrengingar á leiðinni sem voru slysagildrur sem 

drógu fjóra til dauða og 84 slösuðust á árunum 1996 – 1999. Þetta eru dæmi um ástæður þess 

að farið var í það að leggja nýjan veg á öðrum stað sem myndi bæta umferðaröryggi, auka 

afköst vegakerfisins og bæta umhverfið meðfram veginum. Nýi vegurinn stytti vegalengdina 

milli Øysand og Thamshamn um 2,4 km sem samsvarar fimm til sex mínútur í tímasparnað. 

Þetta þýðir meðal annars að fólk eyðir minni tíma til og frá vinnu, auðveldara er fyrir fólk að 

komast á milli staða og þjónustan við allan iðnað á svæðinu er betri. Einnig hafa þessar 

breytingar afleidd áhrif á aðra umferð, meðal annars á svæðinu í kringum Þrándheim. Meðfram 

nýja veginum eru engin hús eða fyrirtæki sem búa við hávaðamengun frá veginum. Í heildina 

minnkaði hávaða– og svifryksmengun til muna með nýja E39 veginum. Fagaðilinn sem 

framkvæmdi þennan hluta E39 er Orkdalsvegen AS (Norwegian Public Roads Administration, 

2001).  

 

Seinni vegurinn sem fjallað verður um hér að neðan er hluti af E18 sem að nær frá Grimstad 

til Kristiansand. E18 er einnig hluti af þjóðvegakerfi Noregs og liggur vegurinn í gegnum sex 

sýslur þar sem samanlagt 1,7 milljónir manna búa. Verkefni sem þetta þurfti samvinnu á milli 

þessara sex sýslna og hafði vegurinn jákvæðan ábata fyrir íbúa svæðisins og jók einnig afköst 

vegakerfisins. Þessi hluti vegakerfisins er skipulagslega mikilvægur hluti af norska 

vegakerfinu, þar sem vegurinn tengir suðurhluta Noregs við meginland Evrópu. Hann er 

mikilvægur hluti af innviðakerfi landsins og stuðlar að samkeppnishæfni fyrirtækja innan 

landsins við samkeppnisaðila í nágrannalöndum Noregs. Megin tilgangur vegakafla E18 á milli 

Grimstads og Kristiansands er að stuðla að uppbyggingu á vegakerfi sem leggur áherslu á 

umferð þungra ökutækja, svo sem flutningabíla, á milli Oslóar og Kristiansands. Vegurinn á 

einnig að ýta undir uppbyggingu atvinnu– og íbúasvæðisins Agder. Vegurinn styrkir 

tenginguna við Evrópu, í gegnum betra aðgengi að höfninni og flugvellinum í Kristiansand. 

Vegurinn styttir vegalengdina á milli Grimstads og Kristiansands um þrjá kílómetra og styttir 

ferðatímann um tíu mínútur. 

 

Þetta verkefni var framkvæmt með svipuðu sniði og E39 vegurinn sem fjallað var um hér að 

ofan. Fagaðilinn Agder OPS Vegselskap er ábyrgur fyrir þessum hluta vegarins eða frá 
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Grimstad til Kristiansands og rekstrartímabilið er það sama eða 25 ár (Norwegian Public Roads 

Administration, 2005). 

 

3.3.2 Norska líkanið 

Við báðar þessar framkvæmdir var stuðst við sérstaka útfærslu af PPP eða norsku útgáfuna (e. 

The Norwegian Public Private Partnership model) og fjallað verður um aðalatriði þessarar 

útfærslu.  

 

Gott aðgengi að vegum, með áherslu á miklar kröfur um umferðaröryggi með það 

meginmarkmið að sameina landið án þess að valda óþarfa röskun á umhverfinu, eru 

einkunnarorð norska ríkisins þegar kemur að því að skipuleggja þessa norsku útgáfu. Aðal 

tilgangurinn er að kanna hvort að PPP módel geti aukið skilvirkni í þróun og hönnun á 

vegaframkvæmdum og á sama tíma veita ríkinu ákveðna stjórn og pólitískan sveigjanleika ef 

þess þarf. Við þróun þessa kerfis var sett mikið vægi á að ná fram sem mestum kostnaðarábata 

við innleiðingu á þeim aðalatriðum sem voru talin upp hér að ofan. Þessi atriði eru samtvinnuð 

inn í áætlunina sem hefur verið sett saman fyrir hvert og eitt verkefni. Gerður er samningur 

sem krefur fagaðilann um fulla ábyrgð á því að notendur og íbúar á svæðinu hafi gott aðgengi, 

mikið öryggi, að mannvirkið líti vel út og að umhverfisstaðlar séu virtir yfir tíma samningsins. 

Einnig er fagaðilanum skilt að skila ríkinu veginum í fyrirfram ákveðnu ástandi að loknum 

samningstímanum. Það er á ábyrgð fagaðilans að láta hanna og byggja veginn, auk þess að 

fjármagna verkefnið sjálft og reka það yfir samningstímann. Fagaðilinn fær greitt árlega frá 

norsku vegagerðinni upphæð sem er fyrirfram ákveðin í samningnum. Greiðslukerfið verður 

útskýrt nánar neðar í þessum hluta (Norwegian Public Roads Administration, 2001, 2005). 

 

Líkanið gengur út frá því að áhættuþættir séu metnir á sem hagkvæmastan hátt fyrir báða aðila, 

sem sagt ríki og fagaðila, en nákvæma áhættudreifingu er að finna í hverjum samningi fyrir 

sig. Aðalatriðin eru samt sem áður þau að fagaðilinn ber ábyrgð á fjármögnun verkefnisins, 

bróðurpartinum sem tengist framkvæmdinni sjálfri, töfum sem geta orðið, rekstri og viðhaldi. 

Fagaðilinn hefur lítil sem engin áhrif á suma áhættuþætti eins og ófyrirséðar breytingar á 

lögum. Þessi áhætta fellur á ríkið og slíkir áhættuþættir gætu leitt til viðbótargreiðslna til 

fagaðilans. Þeir áhættuþættir sem eru ekki tilgreindir í samningum falla á fagaðilann. Þegar 

kemur að vinnubrögðum og frágangi á verkefninu þá þarf fagmennska að vera í fyrirrúmi. 

Fagaðilinn er skyldugur til þess að innleiða ákveðna verkferla sem meta gæði verkefnisins, þar 

með talið ferla sem snerta heilsufar manna, umhverfi og almenna öryggisþætti. Ef úttektaraðilar 
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verða varir við brot á þessum verkferlum þá getur fagaðilinn átt á hættu að fá sekt sem myndi 

verða dregin frá árlegum greiðslum til hans. Í samningnum er einnig tekið fram að ríkið hefur 

fullan rétt á að fylgjast með gæðum þjónustunnar sem fagaðilinn veitir. Fagaðilinn verður að 

útvega öll gögn sem ríkið sækist eftir í þeim tilgangi að meta hvort staðið sé við samninginn 

(Norwegian Public Roads Administration, 2001, 2005). 

 

3.3.3 Greiðslukerfi 

Þegar kemur að greiðslu til fagaðilans þá eru ýmsir möguleikar í stöðunni. 

Greiðslumöguleikarnir geta verið mismunandi á milli verkefna, en greiða þarf fyrir aðgang að 

veginum í formi veggjalds og er það innheimt af félagi sem er í eigu ríkisins. Í þessum tveimur 

framkvæmdum sem skoðaðar voru af rannsakendum er blæbrigðamunur á greiðslukerfinu. 

Greiðslukerfið stjórnar því hvernig norska vegagerðin greiðir fagaðilanum fyrir byggingu og 

rekstur vegakerfisins. Kerfið virkar þannig að árleg greiðsla greiðist til fagaðilans. Hluti 

greiðslunnar getur verið breytilegur vegna ýmissa fyrirfram ákveðinna þátta og geta þeir þættir 

verið mismunandi á milli verkefna. Grundvallaratriðin í greiðslukerfinu eru þau að greiðslurnar 

verða að virka sem hvati svo að fagaðilinn skili vel unnu verki. Vel unnið verk stuðlar að 

öruggum vegi fyrir vegfarendur, góðri nýtingu á fjármunum, sem hagkvæmastri dreifingu á 

áhættu á milli ríkis og fagaðila og stuðlar að hvata fyrir fagaðilann til að reka innviðinn allan 

samningstímann. Það er lykilatriði að greiðslukerfið virki sem hagkvæmast fyrir bæði 

vegagerðina og ríkið. Til þess að ná fram ofangreindum markmiðum þá var sett saman ákveðið 

greiðslukerfi sem er byggt á fjórum meginþáttum. 

• Gæðagreiðslur (e. availability payments)  

Þessar greiðslur virka sem hvati fyrir fagaðilann að hanna hágæða veg sem þarf lítið 

viðhald og tryggja að þegar viðhald er framkvæmt þá sé sem minnst röskun á umferð. 

• Afkastagreiðslur (e. operations and maintenance payment)  

Greitt er sérstaklega fyrir rekstur og viðhald á veginum svo að honum sé haldið við eftir 

ákveðnum kröfum. Dæmi um slíkt er að loftgæði og rekstur jarðganga séu í lagi, 

mokstur yfir vetrartímann, umferðaljós og merkingar. 

• Öryggisgreiðslur (e. safety payments) 

Greiðslur sem eru byggðar á gögnum um slys á veginum og borið saman við aðra 

sambærilega vegi. Vegagerðin sér um að velja mælikvarðann sem byggir á 

umferðasögu samsvarandi vega. Ef slys á veginum eru undir þessum mælikvarða þá 

fær fagaðilinn greiðslur í formi viðbótagreiðslna. 
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• Umferðargreiðslur (e. traffic payments)  

Greiðslur sem fagaðilanum er borgað aukalega ef umferðin fer yfir umferðarspá sem 

sett er fram við gerð samningsins. 

 

Hafa ber í huga að öryggisgreiðslurnar og umferðargreiðslurnar eru aukagreiðslur til 

fagaðilans, og því kemur stærsti hluti greiðslnanna frá viðhalds– og afkastagreiðslunum. 

Norska vegagerðin er samningsaðili fyrir ríkið þegar kemur að samningum. Vegagerðin setur 

saman starfshóp sem mun vera til staðar í gegnum allt ferlið. Ef þurfa þykir þá mun Vegagerðin 

ráða inn utanaðkomandi sérfræðinga. Sem dæmi má nefna tækni–, fjármála– og 

lögfræðiráðgjafa (Norwegian Public Roads Administration, 2001, 2005).  

 

Eftir að hafa fjallað um stöðuna á Íslandi og dæmi um samstarf ríkis og fagaðila í Noregi þegar 

kemur að vegaframkvæmdum þá verður næst fjallað um Sundabraut. Margt er líkt með þeim 

hugmyndum sem hafa verið á lofti um Sundabraut og þeim tveimur framkvæmdum sem gerðar 

voru í Noregi. 

4 Sundabraut  

Tekin verður stutt samantekt um helstu hugmyndir sem hafa verið á lofti gagnvart Sundabraut. 

Fjallað verður um þær leiðir sem helst hafa verið til skoðunar þegar kemur að mögulegu 

vegstæði fyrir Sundabraut og helstu kosti og ókosti við lagningu brautarinnar. Sundabraut hefur 

verið á borði Reykjavíkurborgar í rúma þrjá áratugi, eða frá 1984. Í desember árið 1995 hófst 

undirbúningur að gerð hennar og brautin tekin í vegaáætlun ríkisins. Vegagerðin og embætti 

Borgarverkfræðings í Reykjavík byrjuðu þá nauðsynlega greiningarvinnu og lögðu fram ýmsar 

mismunandi leiðir sem að hægt væri að fara (Helga Valfells, Erlendur Magnússon, Jóhanna 

Harpa Árnadóttir, Karl Björnsson og Þorsteinn R. Hermannsson, 2015). Frá upphafi þessara 

greiningarvinnu til dagsins í dag hafa fjölmargar skýrslur verið gefnar út. 

 

Fyrsti hluti Sundabrautar, sem er skilgreindur sem leiðin yfir Kleppsvík og tengingin við 

Sæbraut í vestri og Gufunes í austri, er sá hluti sem mest er deilt um. Deilurnar snúast þá 

aðalega um hvaða leið á að fara þegar kemur að því að þvera Kleppsvíkina. Þeir valkostir sem 

eru settir fram eru fimm: 

1. Leið I, hábrú. 

2. Leið I, botngöng. 

3. Leið III, lágbrú, grunnlausn. 
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4. Leið III, lágbrú, landmótunarlausn. 

5. Leið V, jarðgöng að Kringlumýrarbraut. 

 

Mynd  11. Mismunandi leiðir fyrir þverun Kleppsvíkur í 1. áfanga Sundabrautar (Jón Rögnvaldsson, 

Stefán Hermannsson, Björn Ingi Sveinsson, Sigurður Skarphéðinsson og Helgi Hallgrímsson, 2004). 

Það var síðan árið 2003 þegar þessum valkostum var fækkað og leið III var sameinuð í eina 

lausn, sem er kölluð Eyjalausn (Ríkisendurskoðun, 2006). Eyjalausnin felur í sér um 100 metra 

landfyllingu út frá Gelgjutanga og 60 - 70 m langa brú út á manngerða eyju í Kleppsvíkinni og 

þaðan tekur við 170 - 200 metra löng brú yfir á Gufuneshöfða (Mannvit, 2017). Þær leiðir sem 

hafa verið hvað mest skoðaðar eru leið III, oft kölluð innri leið, og leið I, oft nefnd ytri leið. Á 

innri leiðinni hefur helst verið litið til Eyjalausnarinnar, en botngöng, jarðgöng eða hábrú á ytri 

leiðinni. Samkvæmt aðalskipulagi Reykjavíkur 2010 - 2030 er talað um að lega Sundabrautar 

skuli vera samkvæmt leið I og að leið III sé hafnað. Leið III var hafnað vegna þess að 

niðurstöður úr mati á umhverfisáhrifum sem framkvæmt var árið 2004 gaf til kynna óvissu um 

umhverfisáhrif brúarlausnar eða landfyllinga á lífríki og sjávarstrauma í og við Elliðavog. 
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Einnig hafa samráðsferli við íbúa beggja vegna Elliðavogs og fleiri atriði stutt þá ákvörðun að 

horfa til þess að velja leið I (Mannvit, 2017).  

 

4.1 Kostir og ókostir Sundabrautar 

Að mati rannsakenda þá teljum við nauðsynlegt að fjalla um helstu kosti og ókosti við lagningu 

Sundabrautar.  

Dæmi um kosti Sundabrautar eru: 

• Styttir vegalengdina frá miðbæ Reykjavíkur upp á Kjalarnes um sjö til níu kílómetra. Fer 

eftir því hvaða valmöguleiki yrði fyrir valinu. 

• Áætlað er að umferðartafir á höfuðborgarsvæðinu minnki um 9 – 10% á ári. 

• Áætlað er að tími vegna umferðartafa á háannatíma á höfuðborgarsvæðinu minnki töluvert 

meira en 9 - 10% á ári. 

• Bætir samgöngur á milli Reykjavíkur og Grafarvogs. 

• Bætir samgöngur á milli Reykjavíkur og Kjalarness. 

• Bætir tengingu við Vestur– og Norðurland. 

• Dregur úr umferð í gegnum Mosfellsbæ.  

• Tíma og fjarlægðarstytting sem brautin myndi skapa. 

• Óbein áhrif á samgöngukerfið í Reykjavík. Myndi draga úr umferðartöfum á mörgum 

stöðum í Reykjavík, minnka mengun og auka umferðarrýmd til muna. 

(Helga Valfells o.fl., 2015; Ríkisendurskoðun, 2006)  

 

Það sem fellur undir helstu ókosti er að það ríkir óvissa um umhverfisáhrif á lífríki og 

sjávarstrauma, þá sérstaklega ef Eyjalausnin væri valin. Einnig eru mismunandi ókostir við þær 

helstu leiðir sem eru í boði. Ef það yrði ákveðið að þvera Kleppsvíkina með hábrú þá eru helstu 

ókostir að brúin þyrfti að ná langt inn á land beggja vegna við víkina til þess að mögulegt sé 

að ná nauðsynlegri hæð svo að stærri skip geti siglt undir. Umferð gangandi og hjólandi 

vegfarenda yrði erfið vegna halla og vinda efst á brúnni, einnig er ekki ólíklegt að brúin þyrfti 

að vera lokuð í vondu veðri. Yrðu botngöng fyrir valinu þá yrðu helstu ókostir að gæta þyrfti 

að loftgæðum og öryggismálum ef það yrði opið fyrir umferð hjólandi og gangandi vegfarenda 

(Helga Valfells o.fl., 2015). Þessi listi er ekki tæmandi fyrir kosti og ókosti, en þetta eru þeir 

helstu að mati rannsakenda.  
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Seinni hluti framkvæmdarinnar er ekki eins umdeildur og sá fyrri. Samt sem áður eru nokkrir 

möguleikar fyrir hendi þegar kemur að vali á leiðum og hvort það eigi að notast við 

landfyllingar, brýr eða jarðgöng við þveranir á stöðum eins og yfir Eiðsvík, Leiruvog og svo 

Kollafjörð.  

 

Að mati GAMMA er áætlað að efnahagslegt tap af því að ekki hafi verið byrjað á Sundabraut 

fyrir tíu árum sé yfir 200 milljónir dollara. Einnig var áætlað árið 2016 að kostnaður við 

lagningu Sundabrautar sé á bilinu 260 – 380 milljónir dollara, það fari eftir því hvaða leiðir 

verða valdar. Fyrirvari er settur við þessar tölur vegna þess að langur tími er liðinn frá því að 

þær voru áætlaðar og sama má segja um allar kostnaðarupplýsingar sem liggja fyrir um 

lagningu Sundabrautar. Þær upplýsingar eru komnar til ára sinna og ekki nægjanlega 

nákvæmar, engu að síður gefa þessar tölur frá GAMMA hugmynd af heildarkostnaði. Einnig 

eru aðrir þættir sem hafa áhrif á kostnað, eins og auknar kröfur um staðla tengdum göngum í 

slíkum verkefnum. Í þessari ritgerð verður ekki farið nánar út í áætlaðan kostnað við lagningu 

Sundabrautar vegna þess að það ríkir óvissa um hvar brautin eigi að liggja og hvaða leiðir verði 

fyrir valinu. Einblínt er frekar á hvernig best sé að standa að samstarfi ríkis og fagaðila með 

fræðin og reynslu annarra verkefna að leiðarljósi. 

5 Aðferðafræði 

Í þessum hluta verður gert grein fyrir þeirri aðferðafræði sem notuð var við gerð 

rannsóknarinnar. Fjallað verður um tilgang rannsóknarinnar, val á þátttakendum og þeirri 

aðferð sem notuð var við greiningu gagna.  

 

5.1.1 Tilgangur rannsóknarinnar 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna viðhorf og fá skoðanir viðmælanda á samstarfi ríkis 

og fagaðila þegar kemur að uppbyggingu á innviðum.  

Rannsóknarspurningarnar sem að lagðar vorur fyrir viðmælendur voru eftirfarandi: 

• Hvað finnst þér um samstarf ríkis og fagaðila þegar kemur að uppbyggingu á innviðum 

(e. Public Private Partnership)? 

• Hvað finnst þér um mögulega skattalega hvata til að ýta undir aðild fagaðila? 

• Hvað finnst þér um aðkomu almennings að fjárfestingum í innviðum? 

• Hvað finnst þér um möguleikann um Sundabraut? 
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Lagðar voru fleiri undirspurningar fyrir hvern og einn viðmælanda en sjá má heildar 

spurningalista í viðauka C. 

Notast var við djúpviðtöl þar sem að spurningarnar sem lagðar voru fyrir voru opnar. Vildu 

rannsakendur notast við þá viðtalstækni þar sem djúpviðtöl gefa ítarlegar upplýsingar um 

skoðanir fólks og hegðun (Boyce og Neale, 2006). 

5.1.2 Þátttakendur 

Við val á þátttakendum vildu rannsakendur fá skoðanir víðsvegar frá. Tekin voru viðtöl við 

stjórnmálamenn frá Miðflokknum, Sjálfstæðisflokknum og Vinstrihreyfingarinnar – græns 

framboðs, stjórnendum borgarinnar, framkvæmdastjóra Spalar ehf., vegamálastjóra sem og 

aðra hagaðila. Notast var við snjóboltaúrtak, þar sem viðmælendur voru beðnir að vísa á fleiri 

aðila sem að gætu haft orð að mæla varðandi viðfangsefnið. Reyndist það mjög vel og hefðu 

viðtölin hæglega geta orðið mun fleiri enda innviðir á Íslandi mikið í umræðunni.  

5.1.3 Öflun og greining gagna 

Við gerð rannsóknarinnar var notast við eigindlegar aðferðir. Eigindlegar rannsóknir eru oft 

notaðar ef megintilgangur er að skoða hvaða skilning og merkingu fólk hefur á ákveðnum 

hlutum (Mason, 2002). Tekin voru djúpviðtöl við viðmælendur frá 5. apríl 2018 til og með 9. 

maí 2018 og voru viðtölin hljóðrituð með samþykki þeirra. Að lokum hvers viðtals vélrituðu 

rannsakendur niður, ræddu og túlkuðu svör viðmælenda sinna. Viðmælendurnir voru tólf og 

voru allir áhugasamir um gerð verkefnisins. 

6 Greining rannsóknar 

Hér á eftir verða svör viðmælenda úr viðtölum rannsóknarinnar greind. Dregið er saman það 

sem rannsakendur telja mikilvægast úr hverju viðtali fyrir sig. 

 

6.1 Hreinn Haraldsson, vegamálastjóri 

Hreinn segist ávallt hafa verið jákvæður fyrir samstarfi ríkis og fagaðila eftir að hafa kynnt sér 

slík verkefni erlendis. Miðað við hversu mikið af verkefnum í vegagerðinni séu ógerð á Íslandi 

og hversu mikið sé sett af fjármagni árlega í þann málaflokk þá sér hann ekki fyrir sér neinn 

annan kost nema að fyrr eða síðar verði að taka alvöru skref í átt að samstarfi ríkis og fagaðila 

til að fá inn meira fjármagn. Telur hann að það væri jákvætt skref sem að verði að stíga líkt og 

aðrar þjóðir hafa gert, en þó einungis sem fjármögnun að sumum verkefnum ekki öllum. Stærsti 

ókosturinn er sá að fagaðilinn fær ekki eins hagstæð lán eins og ríkið. Vegna stærðar sinnar og 
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sambanda getur ríkið fengið betri kjör á lánum heldur en fagaðilar. Hreinn nefnir að helstu 

kostir við samstarf ríkis og fagaðila sé að yfirleitt komast verkefni fyrr í gagnið hjá fagaðilum. 

 

Að mati Hreins sér hann lítið að því að veita skattalega hvata í þeim tilgangi að ýta undir að fá 

inn fjármagn sem að annars myndi ekki fást svo hægt væri að fara í uppbygingu á viðkomandi 

innviði. Stóra spurningin sé hins vegar sú hver og hvernig eigi að endurgreiða fyrir verkefnið, 

hvort að notendur geri það í gengnum veggjöld eða hvort að ríkið geri það. 

 

Að mati Hreins hvort að almenningur ætti að hafa möguleika á að koma að fjárfestingu í 

innviðum þá nefnir hann að það væri spennandi að skoða það. Það væru margir sem hefðu 

áhuga á slíkum verkefnum og vita einnig af þörfinni fyrir innviðauppbyggingu. Telur hann að 

mikil eftirspurn yrði fyrir slíku, þó að viðkomandi fjármagn myndi aðeins fjármagna hluta af 

verkefninu. 

 

Nefndi Hreinn að oft sé notast við svokölluð reiðugjöld (e. availability payments) erlendis þar 

sem að sá aðili sem að byggi og sjái um verkefnið sé greitt í samræmi við þau skilyrði eins og 

hvort að vetrarþjónustu sé sinnt sem og sinni viðhaldi í samræmi við samninga. Þetta sé tenging 

sem að fær ríkið og fagaðilann til að spila saman. Fagaðilinn verði að byggja gott mannvirki 

og reka það almennilega, annars fái hann ekki allar sínar greiðslur fyrir verkið.  

 

Að mati Hreins verður Sundabraut að koma, þetta sé einungis spurning um hvernær hún komi. 

Það þurfi stóra aðgönguleið til og frá höfuðborginni, til norðurs og vesturs, aðra en einungis 

Ártúnsbrekkuna sem að er við hámarksþolmörk nú þegar. Telur hann þó að ekki sé nauðsynlegt 

að framkvæma Sundbraut á næstu tveim til þremur árum, það séu fleiri verkefni sem að séu 

framar í forgangsröðinni. Að mati Hreins telur hann ókosti Sundabrautar vera fáa. Hægt sé að 

nefna umhverfismálin en bendir hann á að við skoðun Sundabrautar hafi hún staðist 

umhverfismat. Nefnir hann einnig sem ókost að þróað sé sífellt byggð nær og nær þar sem að 

Sundabraut myndi vera, með því aukist andstaða gegn henni þar sem að íbúar vilji ekki hafa 

hraðbraut í garðinum hjá sér. Verði Sundabraut framkvæmd, nefnir Hreinn þá kosti að hún 

myndi koma til með að draga úr umferð á öðrum stöðum, það muni bæta umferðarflæðið inn 

og út úr höfuðborginni, væri flóttaleið ef náttúruhamfarir myndu skella yfir, eykur 

umferðaröryggi og styttir ferðatíma. Aðspurður hvort hann telji að byrjað verði á framkvæmd 

við Sundabraut næstu fimm til sjö ár telur hann helmingslíkur á því. Telur hann þó að eftir 

fimm til sjö ár verði verkefnið komið lengra á leið og búið verði að stofna félagið í kringum 
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það en hann er þó ekki sannfærður um að ýturnar verði mættir á svæðið. Að sögn Hreins skipti 

það ekki máli hverjir séu í stjórn borgar og ríkis, Sundabraut muni ekki verða að veruleika 

nema með einhverskonar samstarfi ríkis og fagaðila. 

 

Þá nefndi Hreinn að eftir áratuga samvinnu Vegagerðarinnar og Reykjavíkurborgar hafi verið 

komin þokkaleg sátt um að fara svokallaða innri leið. Hins vegar hafi Reykjavíkurborg, án þess 

að tala við Vegagerðina, breytt aðalskipulagi Reykjavíkurborgar. Íbúðabyggð og iðnaðarsvæði 

sem áttu að byggjast upp á leið Sundabrautar, upp í Kollafjörð, voru felld út úr aðalskipulaginu. 

Það hefði skapað mikla umferð sem og tekjur. Eins má nefna kostnað við Sundabraut, sem 

verður mun meiri á ytri leiðinni. Það gæti vel verið að hægt hafi verið að útiloka innri leiðina 

að mati Hreins en að gera það með þessum hætti hafi þeim í Vegagerðinni ekki fundist vera 

góð vinnubrögð.  

  

6.2 Eyjólfur Árni Rafnsson, formaður Samtaka atvinnulífsins 

Það hefur í raun ekki ennþá reynt á svona PPP samstarf á Íslandi að sögn Eyjólfs Árna. Hér á 

landi höfum við ekki haft menninguna né söguna til að nýta okkur þessa aðferðafræði. Það sem 

kemst næst því eru Hvalfjarðargöngin og nefnir hann að þau séu þó fyrst og fremst í eigu 

opinberra aðila, þá sveitarfélaga eða ríkisins. Að mati Eyjólfs þá mun verða aukning á slíku 

samstarfi, á því sé enginn vafi og bendir á að vitundar vakning sé að verða í því sambandi að 

við getum ekki eingöngu haldið áfram að fjármagna innviðina okkar með hefðbundnum hætti 

og til samstarfs þurfi að líta í sumum verkefnum. Þegar kemur að kostunum þá eru þeir 

ótvíræðir að mati Eyjólfs sem bendir á reynslu annarra þjóða. Tekur Eyjólfur Noreg sem dæmi 

og segir að við lítum mikið þangað þegar kemur að vegagerð. Þar sé samstarf algengt og þá 

sérstaklega þegar fjármagna á framkvæmdir sem þurfa að komast í gagnið á sem skemmstum 

tíma. Eyjólfur á erfitt með að sjá ókosti við að fara þessa leið, þegar kemur að einstaka 

framkvæmdum, en nefnir að einhverjir gætu gagnrýnt það að ávöxtunarkrafan sé hærri þegar 

verkefni eru fjármögnuð með þessum hætti. Bendir hann hins vegar á að fjármagn kosti alltaf, 

það skipti ekki máli hvaðan það komi.  

 

Að mati Eyjólfs þarf ekki að beita skattalegum hvötum til að laða að fjárfesta í tengslum við 

svona verkefni því hann eigi samtöl í hverjum mánuði við aðila sem sýna slíkum verkefnum 

áhuga. Tregðan sé fyrst og fremst hjá hinu opinbera að fara af þeirri vegferð sem notast hefur 

verið við hingað til, yfir í að fara í samstarf þegar kemur að ákveðnum verkefnum. Þetta snúist 
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um viðhorf af hálfu hins opinbera, þar séu aðilar hræddir við að taka skrefið, en eftirspurnin sé 

næg hinumegin. Þegar kemur að ávöxtunarkröfunni þá verður hún að vera samkeppnishæf við 

ríkið og nefnir hann að ekki sé ólíklegt að hún verði á bilinu 4 - 5%. 

 

Þegar kemur að því hvort almenningur eigi að hafa aðkomu að fjárfestingum í innviðum þá 

nefnir Eyjólfur að þeir geri það óbeint í gegnum lífeyrissjóðina sem eru yfirleitt stórir aðilar í 

fjármögnun svona verkefna. Fyrir almennan borgara að hafa möguleikann á að fjárfesta í 

innviðum í gegnum fjárfestingarsjóði finnst honum sjálfsagt. 

 

Að sögn Eyjólfs mun Sundabraut einfaldlega koma, það sé einungis spurning hvenær hún 

kemur. Í dag sé ein stofnbraut út úr höfuðborginni til norðurs og það sé Ártúnsbrekkan. Sá 

vegur sé að nálgast hundrað þúsund bíla á sólarhring og það væri æskilegt að dreifa þessari 

umferð, bæði vegna umferðaröryggis og til að hafa fleiri leiðir út frá höfuðborgarsvæðinu. 

Þegar litið er til framtíðar þarf að hugsa til aukinnar þjónustu við þá íbúa sem búa á 

norðursvæðinu og þá sé þessi samgöngubót nauðsynleg. Nefnir Eyjólfur að búið sé að skoða 

arðsemi Sundabrautar í þeim tilgangi að fara með þetta í PPP samstarf en arðsemin hafi verið 

á mörkunum að vera ásættanleg. Þarf því að vinna í að stýra með skipulögðum hætti hvernig 

íbúabyggð byggist upp á norðanverðu höfuðborgarsvæðinu. Sundabraut verður að veruleika, á 

því er enginn vafi og að mati Eyjólfs er hún tilvalin framkvæmd fyrir PPP samstarf. Ein af 

ástæðum þess séu meðal annars að vegfarendur eiga því möguleika á að fara gömlu leiðina 

kjósi þeir það. Að sögn Eyjólfs er búið að reikna út þjóðhagslegan ábata með lagningu 

Sundabrautar. Ábatinn mun vera takmarkaður í augnablikinu en mun aukast jafnt og þétt þegar 

til lengri tíma sé litið. Helsta virðisaukningin sé að minni umferð fari í gegnum þéttbýlin, 

umferðaröryggi eykst og minni mengun verður svo dæmi séu tekin. Eftir því sem dregst að fá 

Sundabraut almennilega inn í skipulag þá verður erfiðara og dýrara að framkvæma hana því 

með tímanum þrengist að fyrirhuguðu vegstæði. Verði Sundabraut gerð í gegnum samstarf þá 

telur Eyjólfur líklegt að byrjað verði á henni á næstu fimm til sjö árum. Í gegnum hefðbundna 

leið þá sjái hann ekki fram á að byrjað verði á Sundabraut á þeim tíma, það séu það margar 

framkvæmdir sem séu ofar á forgangsröðunarlistanum.  

 

6.3 Gísli Gíslason, hafnarstjóri Faxaflóahafna  

Að sögn Gísla eru Íslendingar langt á eftir öðrum þjóðum þegar kemur að samstarfi ríkis og 

fagaðila. Það hafi fá slík verkefni skapast á Íslandi og geti það að mörgu leyti verið annarsvegar 

vegna slæms viðhorfs og hins vegar að ramminn utan um slík verkefni sé ekki nægilega skýr, 



 
 

 
 

40 

þ.e. hvernig fólk sjái slík verkefni ganga fyrir sig. Nefnir hann þó að fyrirmyndirnar séu fyrir 

hendi. Bæði í Hvalfjarðargöngunum sem og fjölmörgum verkefnum erlendis. Það er skoðun 

Gísla að það eigi að nota slíkt samstarf í meira mæli almennt á Íslandi. Telur hann augljóst að 

samstarf ríkis og fagaðila henti mjög vel í víðamiklum fjárfestingum og ekki vanti tækifæri 

fyrir slík verkefni hér á landi. Að mati Gísla telur hann augljósa kosti slíkra verkefna vera að 

verkefnum er komið hraðar til framkvæmda í stað þess að slík verkefni bíði öll eftir fjárlögum 

frá ríkinu. Telur hann ókostina eingöngu felast í því að ramminn utan um verkefnið geti verið 

óskýr. Það eigi hins vegar að vera hægt að haga þeim verkefnum þannig að ókostirnir verði 

hverfandi og kostirnir yfirgnæfi þá fáu galla sem séu til staðar. Að sögn Gísla er ljóst að 

viðbótarfjármagn þurfi að bætast við, annars muni ekki vera hægt að framkvæma mörg 

nauðsynleg verkefni næstu 20 – 30 ár. Vitnar hann í ríkisfjármálaáætlun til næstu fimm ára, 

með að nokkuð ljóst sé að þó að bætt hafi verið í nýframkvæmdir í vegagerð þá dugi það 

skammt í þau verkefni sem kallað sé eftir. 

 

Gísli telur að ólíklegt sé að þörf sé á skattalegum hvötum við fjármögnun á slíkum verkefnum. 

Telur hann að hægt sé að starfa við núverandi skattareglur á meðan farið verði í verkefni sem 

eru í megingrunninn fjárhagslega hagkvæm. Nefnir hann að ávöxtunarkrafa við gerð 

Hvalfjarðarganganna hafi verið töluvert hærri en gerð væri krafa um í dag. Áhættan og 

aðstæður hafi verið aðrar á þeim tíma og styðji það við gerð slíkra verkefna að ávöxtunarkrafan 

er orðin töluvert lægri en hún var fyrir 20 - 30 árum. 

 

Að mati Gísla eru slík verkefni ákjósanleg fyrir lífeyrissjóði landsins. Þau muni binda fjármagn 

lífeyrissjóðanna til langs tíma með góðri ávöxtun. Nefnir hann að á sínum tíma við fjármögnun 

Hvalfjarðarganganna hafi bankarnir á Íslandi ekki verið reiðubúnir að fjármagna verkefnið og 

hafi það því að mestu leiti verið sótt erlendis. Bankarnir væru þó tilbúnir í slík verkefni í dag. 

 

Að sögn Gísla eru allar tölur og áætlanir um gerð Sundabrautar orðnar frekar gamlar og ekki á 

þeim byggjandi. Verkefnið sé nánast á núllpunkti eins og staðan sé í dag. Telur hann að stilla 

þurfi verkefninu upp á nýtt. Bendir hann á að ríkið og Reykjavíkurborg séu ekki sammála um 

hvaða leið eigi að verða fyrir valinu og sé fyrsta verkefnið að komast að sameiginlegri 

niðurstöðu áður en lengra verði haldið. Verði hafnarleiðin fyrir valinu telur Gísli að það sé ekki 

besta lausnin gagnvart höfninni. Til lengri tíma sé mikilvægt að halda Sundahöfn sem aðal inn– 

og útflutningshöfn landsins. Allt land sem að væri tekið undir, væri sú leið fyrir valinu, myndi 

stytta líftíma Sundahafnar. Að mati Gísla er hins vegar augljóst að bættar tengingar inn í 
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Reykjavíkurborg séu mikilvægar. Sundabraut muni bæta búsetuskilyrði íbúa, sérstaklega fyrir 

norðan Ártúnshöfða sem og styrkja atvinnusvæði enn frekar fyrir vestan. Að mati Gísla myndi 

urmull af tækifærum skapast við gerð Sundabrautar. Spurður hvort hann telji að byrjað verði á 

framkvæmdum á Sundabraut á næstu fimm til sjö árum, segist Gísli ekki vera bjartsýnn á að 

það gerist. Telur hann að það þurfi a.m.k. fimm ár til undirbúnings þessa verkefnis og á meðan 

ekki sé byrjað á því færist dagsetningin aftar. Drifkrafturinn sé líka enginn, hvorki hjá ríkinu 

né Reykjavíkurborg. Meðan það sé þannig, þá gerist ekki neitt. 

 

6.4 Gylfi Þórðarson, framkvæmdastjóri Spalar ehf 

Gylfi er fylgjandi samstarfi ríkis og fagaðila enda hafi Hvalfjarðargöngin verið fyrsta slíka 

verkefnið sem framkvæmt var á Norðurlöndum í samgöngum og heppnaðist það verkefni 

einstaklega vel að hans mati. Nefndi Gylfi að ríkið hafi meira en nóg með heilbrigðismál, 

menntamál, ellislífeyrisþega og fleiri nauðsynleg verkefni. Ríkið hafi litla fjármuni í 

samgöngumál, það séu miklir fjármunir sem þurfi að setja í vegamál á Íslandi vegna þess að sá 

málaflokkur hafi verið vanræktur um langt árabil. Bendir hann einnig á að viðhaldið á 

vegamálum hafi verið af mjög skornum skammti síðustu ár og að það sé beinlínis hættulegt að 

keyra víða um landið. Segir hann að það hækki hratt það fjármagn sem þurfi að setja í vegamál 

og það bitni ekki síst á nýframkvæmdum. Ekki neitt muni gerast í þeim efnum nema eitthvað 

nýtt komi til, stjórnvöld séu nú loksins farin að tjá sig í þá veru. 

 

Hann telur mjög jákvætt ef almenningur fengi að fjárfesta í innviðauppbyggingu. Það hafi 

reynst vel hjá þeim en 45 hluthafar komu að fjármögnun Hvalfjarðarganga samhliða innlendum 

lífeyrissjóðum og erlendum aðilum. Hann bendir á að eðlilegt sé að lífeyrissjóðir landsins komi 

að fjárfestingum framtíðarverkefna og í raun muni lítið sem ekkert gerast í samgöngumálum 

án þess að þeir komi að slíkum verkefnum. Nefnir hann einnig að íslenskir bankar séu mun 

betur staddir í dag til að fjármagna slík verkefni, þó að þeir hafi ekki verið tilbúnir í það á sínum 

tíma við gerð Hvalfjarðarganga.  

 

Að mati Gylfa sér hann ekki neina ókosti fyrir íbúa norðan Hvalfjarðar verði Sundabraut 

byggð. Nefnir hann að kostir Sundabrautar séu aðallega þeir að hún létti á öðrum 

framkvæmdum, það þurfi talsvert minna viðhald en ef einungis yrði ekið á sömu götum 

eingöngu og umferð á svæðinu muni ganga greiðar fyrir sig. Einnig komi Sundabraut til með 

að stytta vegalengdir og almennt séð væri þetta hagur fyrir mjög marga. Varðandi hvort að 

hann telji að Sundabraut verði framkvæmd á næstu fimm til sjö árum telur hann það ólíklegt, 
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allavega ekki á næstu fimm árum. Þetta fari talsvert eftir því hverjir stjórni hjá ríki og 

sveitarfélögum, ekki hafi allir verið opnir fyrir þessu verkefni. Pólitísk samstæða sé nauðsynleg 

á milli borgar og ríkis svo að verkefni eins og þetta geti orðið að veruleika. 

 

6.5 Albert Þór Jónsson, Cand. Oecon með MCF meistaragráðu í fjármálum 

fyrirtækja og 30 ára starfsreynsla á fjármálamarkaði 

Albert er mjög fylgjandi samstarfi ríkis og fagaðila þegar kemur að uppbyggingu á innviðum. 

Að hans sögn er það mjög mikilvægt í innviðafjárfestingum að bæði ríkið og fagaðilar komi 

að borðinu og vitnar í að samstarfið við gerð Hvalfjarðarganga hafi gengið vel og að svona 

samstarf sé algengt erlendis. Nefndi hann að á sínum tíma var mikil andstaða í þjóðfélaginu 

gagnvart því að farið yrði í gerð Hvalfjarðarganga og það hafi verið að frumkvæði ákveðinna 

hagaðila að keyra verkefnið áfram. Kom hann einnig inn á að honum þykir ótrúlegt að miðað 

við alla þá umræðu sem hefur verið um innviðauppbyggingu að ekki sé horft meira til þess að 

fara í svona samstarf. Helstu kostir að mati Alberts við slíkt samstarf eru að það sé betra að 

fleiri aðilar komi að verkefninu, fleiri skoðanir koma upp á yfirborðið og að þeir aðilar sem 

koma úr atvinnulífinu séu fagmenn á sínum sviðum. Nefndi hann einnig að það væri fráleitt að 

opinber aðili sæi um að leiða svona verkefni einn og sér, enda slík verkefni oft lengi í umræðu 

og fari gjarnan yfir kostnaðaráætlanir.  

 

Að mati Alberts er ekki þörf á skattalegum hvötum fyrir slík verkefni, en útilokar ekki að við 

ákveðnar aðstæður gæti það verið möguleiki sem hægt væri að nýta eins og við jaðarverkefni 

sem eru tæp á að vera arðsöm. Þar sem Sundabraut mun liggja, telur Albert framkvæmdina 

hafa góð áhrif á verðmætasköpun á íbúðar–, byggingar– og iðnaðarsvæðum. Að hans mati 

getur Sundabraut staðið undir sér sem sjálfstætt verkefni en afleidd verðmætasköpun sem 

kemur í kjölfarið geri Sundabraut að enn arðsamari kosti. Telur hann að það sé ótrúlegt klúður 

að það hafi ekki verið farið fyrir löngu síðan í þessa framkvæmd miðað við hvað hún hefur 

verið lengi í umræðunni. Þegar kemur að ávöxtunarkröfunni þá telur Albert ekki óeðlilegt að 

hún yrði í dag á bilinu 4 – 4,5%, verðtryggt til fimmtán til tuttugu ára. 

 

Albert telur það jákvætt að hleypa almenningi að slíkum fjárfestingum og nefnir að það séu til 

slíkir innviðasjóðir á erlendum mörkuðum. Þar séu lífeyrissjóðir stórir en einnig hafi 

almenningur möguleika á að fjárfesta og að hans mati er ekkert óeðlilegt við að setja af stað 
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innviðasjóð þar sem almenningur getur keypt sig inn í og nefnir að slíkt gæti gefið töluvert 

betri ávöxtun en af ríkistryggðum bréfum. 

 

Að mati Alberts eru ókostir við gerð Sundabrautar óverulegir og nefnir að Vegagerðin hafi 

rannsakað þetta verkefni vel. Hann telur kostina augljósa og að þetta sé augljóst 

fjárfestingartækifæri og nefnir hann einnig að það séu fleiri sambærileg tækifæri á 

höfuðborgarsvæðinu. Ef það er hægt að sýna fram á að verkefnið sé arðsamt þá sé nægur áhugi 

frá fjárfestum, bæði lífeyrissjóðum og erlendum aðilum. Innheimta veggjalda verður 

auðveldari með tilkomu nýrrar tækni og að í dag sé sú innheimta lítið mál. Að mati Alberts 

hefur þessari umræðu verið haldið í heljargreipum stjórnmálamanna sem og opinberra aðila 

sem leiða þessa umræðu og þess vegna gerist ekkert. Hvort byrjað verði á þessari framkvæmd 

á næstu fimm til sjö árum telur Albert að sé alfarið í höndum stjórnmálamanna en að vilji 

fagaðila sé til staðar. 

 

6.6 Ómar Örn Tryggvason, forstöðumaður sérstakra fjárfestinga hjá Summu 

Að sögn Ómars er mjög góð reynsla af slíku samstarfi víða um heim og heilt yfir hafa þau 

gengið vel. Það sem liggji fyrir sé að ríkið geti ekki farið í allar þær framkvæmdir sem þörf er 

á, þetta er það mikið fjármagn að ríkið getur það ekki svo vel takist til. Ómar nefnir að þessi 

staða sé ekki sér íslensk og að önnur ríki séu í sömu stöðu að geta ekki staðið í allri 

innviðauppbyggingu ein og sér. Vegna þess hafi verið farið út í PPP samstarf eða hreinar 

einkaframkvæmdir. Ómar nefnir að hugmyndin við innviðasjóðinn sem hann er í forsvari fyrir 

sé sú að innviðafjárfestingar passa vel við fjárfestingar lífeyrissjóðanna, sem eru aðal eigendur 

sjóðsins. Slíkar fjárfestingar séu langtíma skuldbinding, verðtryggð og með tiltölulega lítilli 

áhættu, en nefnir þó að öllum fjárfestingum fylgi einhver áhætta. Svona verkefni henta ríkinu 

vel að því leyti að þá hefur það meiri pening til að setja í samfélagslega innviði eins og mennta– 

og heilbrigðismál þegar aðrir aðilar taka að sér aukinn hluta í hagrænu innviðunum eins og í 

samgöngum. Kemur Ómar einnig inn á að erfitt sé að finna ríki þar sem innviðir séu eins mikið 

í höndum hins opinbera og er á Íslandi. Helstu kostir við slíkt samstarf er að það kemur 

fjármagn sem væri annars ekki til staðar, en aðrir kostir fyrir ríkið eru aukið umferðaröryggi 

og önnur afleidd áhrif. Áhættuskipting á milli ríkis og fagaðila er einnig mikill kostur slíkra 

samstarfa. Einnig séu ókostir við þessi samstörf en með réttri áhættustýringu er hægt að koma 

í veg fyrir mikið af þeim og að hans mati eru kostirnir mun fleiri en ókostirnir. 
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Ómar telur að það sé óþarfi að beita einhverskonar skattalegum hvötum. Fjármagnið sé til 

staðar og einhver vilji sé hjá hinu opinbera en þessi mál hreyfist oft hægt. Að sögn Ómars er 

fjárfestingargeta sjóðsins gríðarleg og í raun séu ekki nein efri mörk. Nefnir Ómar að erfitt sé 

að segja hver ávöxtunarkrafan ætti að vera, það fari eftir eðli verkefnisins.  

 

Að mati Ómars fær almenningur ekki betri leið til að fjárfesta í slíkum verkefnum en í gegnum 

lífeyrissjóðina. Aðspurður hvort almenningur eigi að fá möguleika til að fjárfesta sérstaklega í 

gegnum sjóði þá taldi hann það geta verið snúið vegna neytendaverndar og almennt séð hafi 

almenningur ekki þolinmæði í slíkar langtímafjárfestingar.  

 

Í sambandi við Sundabraut þá nefnir Ómar að það sé augljóst að það þurfi að gera eitthvað 

varðandi umferðarmál í Reykjavíkurborg. Telur hann að slík framkvæmd myndi leysa töluvert 

af þeim umferðarvanda sem nú sé til staðar. Það sé einfalt að leysa þetta, að því gefnu að það 

sé vilji til þess og fjármagn. Nefnir hann að fjármagnið sé til staðar. Helstu kostir við 

Sundabraut er að hún myndi leysa stór umhverfis– og samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu 

sem er orðið stórt vandamál. Þjóðhagslegur ábati af slíku verkefni er augljós að mati Ómars og 

telur hann helstu virðisaukninguna vera styttri ferðatími, minni tími í tafir og þar af leiðandi 

minni mengun. Veggjaldið verði stillt af, það fari eftir umferðarspám, hversu dýr framkvæmdin 

verði og lengd samstarfsins. Tæknin sé til staðar til að framkvæma greiðslur á einfaldan hátt. 

Aðspurður hvort hann telji að það verði byrjað á Sundabraut á næstu fimm til sjö árum þá taldi 

hann þokkalegar líkur á því. 

 

6.7 Þorbjörn Guðmundsson, fyrrverandi varaformaður Birtu lífeyrissjóðs 

Þorbirni finnst samstarf eftir aðferðinni PPP vera áhugaverður kostur og bendir á að það sé 

ekki nýtt hjá lífeyrissjóðunum að koma að fjármögnun í vegaframkvæmdum, þar megi nefna 

Hvalfjarðargöngin. Hann sér ekki fyrir sér að lífeyrissjóðinir komi beint að rekstri slíkra 

framkvæmda heldur sjái rekstrarfélag um það. Lífeyrissjóðirnir myndu fyrst og fremst fjárfesta 

í félagi eða í framkvæmdinni sjálfri. Að hans mati komi ekki til greina að þetta sé inn á borði 

lífeyrissjóðanna í daglegum rekstri. Þegar kemur að því að meta kosti og ókosti slíkra verkefna 

fer það eftir eðli innviðafjárfestingarinnar. Aðal ókosturinn að hans mati er sá að samfélagið er 

það lítið að þegar illa gengur þá verði umræðan fljótt neikvæð. Bendir Þorbjörn á að það sé 

alveg ljóst að allar innviðafjárfestingar muni ekki ganga vel frekar en aðrar fjárfestingar. Þegar 

fjárfest er í þjónustu fyrir almenning og eitthvað kemur upp á sem almenningi mislíkar þá sé 

nálægðin svo mikil, telur Þorbjörn að í stærri samfélögum sé fjarlægðin mikið meiri.  
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Bendir Þorbjörn einnig á að munur sé á viðhorfi almennings þegar ríkið eða lífeyrissjóðir eiga 

í hlut þegar fjárfestingar ganga ekki upp. Sértækar aðgerðir eins og skattalegir hvatar er 

eitthvað sem Þorbirni hugnast ekki en ef um er að ræða fjárfestingu sem er tæp á að vera arðbær 

þá sé hægt að skoða það að beita einhvernskonar hvötum. Þegar kemur að ávöxtunarkröfu 

lífeyrissjóðanna þá fer hún fyrst og fremst eftir markaðsforsendum, það er því markaðurinn 

sem ræður förinni hverju sinni. 

 

Þorbjörn nefnir að almenningur sé ekki mikið að fjárfesta almennt í hlutabréfum á Íslandi í dag 

og að aðrir fjárfestar en lífeyrissjóðirnir séu frekar daufir. Hugmyndin að almenningur geti 

fjárfest í innviðum í gegnum fjárfestingarsjóði geti verið hluti af fjármögnunarleiðinni en yrði 

aðeins lítill hluti af heildar fjármögnuninni.  

 

Það er skoðun Þorbjarnar að Sundabraut sé fjárfesting sem geti fallið að þessu formi og gæti 

verið áhugavert fyrir lífeyrissjóði að skoða. Hann bendir á að hver og einn lífeyrissjóður taki 

ákvörðun um aðkomu að slíkum verkefnum kjósi þeir að fjárfesta í verkefnum eins og t.d. 

Sundabraut. Landssamband lífeyrissjóða kemur ekki að fjárfestingum heldur sjá sjóðirnir um 

það sjálfir. Að hans mati eru ekki neinir stórir ókostir við Sundabraut, það þurfi væntanlega að 

gera meiri og betri rannsóknir en framkvæmdin þurfi alltaf að vera arðsöm. Það sé ekki hægt 

að vita um arðsemina fyrr en að búið er að stilla líkaninu upp og ákveða útfærslu á veginum 

ofl. Þorbjörn telur að Sundabraut myndi hafa mikil og góð samfélagsleg áhrif, sérstaklega hvað 

varðar alla umferð og telur líklegt að ef vel tekst til með framkvæmdina þá fengi Sundabraut 

sömu stöðu í huga vegfarenda eins og Hvalfjarðargöngin. Nefnir hann að sú framkvæmd hafi 

verið umdeild á sínum tíma en í dag séu flestir ánægðir með tilvist ganganna. Þegar horft er til 

þjóðhagslegs ábata þá þarf framkvæmdin að standa undir fjárfestingunni, ef hún geri það þá 

komi hún til með að skila þjóðhagslegum ábata. Framkvæmdin styttir vegalengdir, eykur 

öryggi og styttir ferðatíma. Þar af leiðandi eykst öryggi vegfarenda og mengun verður minni. 

Að hans mati blasir við að þetta sé samfélagslega væn framkvæmd. Ef að ríkið eitt og sér myndi 

framkvæma Sundabraut telur Þorbjörn ólíklegt að byrjað yrði á þeirri framkvæmd á næstu 

fimm til sjö árum. Ef um væri að ræða samstarf ríkis og fagaðila þá telur hann hins vegar að 

ekki þurfi að líða mörg ár þegar búið er að taka ákvörðun um útfærslu þangað til að byrjað yrði 

á framkvæmdinni. Nefnir hann einnig að dregið hafi úr hagsveiflunni og ekki ólíklegt að þá 

dragi úr verklegum framkvæmdum. Að hans mati sé því fín tímasetning að byrja framkvæmdir 

á Sundabraut eftir fimm til sjö ár. 
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6.8 Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri Reykjavíkurborgar  

Dagur telur að samstarf ríkis og fagaðila geti verið af hinu góða, einkum til að flýta fyrir 

uppbyggingu stórra innviða sem annars yrði ekki farið í eða mun síðar. Nefnir Dagur 

Hvalfjarðargöngin sem dæmi um slíkt samstarf sem að hafi heppnast vel á Íslandi. Að sögn 

Dags er þó mikilvægt að það sé skýrt frá upphafi hvar ábyrgðin sem og áhættan liggi. Nefnir 

Dagur að slík samstörf geti einnig farið illa. Til að mynda átti Harpa upphaflega að vera 

samstarf þar sem Landsbankinn ætlaði að vera kjölfestan. Bankinn fór svo á hausinn og hið 

opinbera lenti í því að fá verkefnið í fangið og þurfti að klára framkvæmdina. Bendir Dagur 

einnig á að fjármagnskostnaðurinn sé það sem vegur þyngst í fjárfestingum og þar sem 

fagaðilar fái óhagstæðari kjör á lánum heldur en hið opinbera geti það aukið heildarkostnaðinn. 

 

Að mati Dags telur hann að skattalegir hvatar í tengslum við innviðaverkefni eigi að heyra til 

undantekninga. Nefnir hann að það verði að vera hægt að nota almennar leikreglur þannig að 

aðilar sem vilji taka þátt í slíkum verkefnum sitji við sama borð og hagsmunir skattgreiðenda 

séu hafðir að leiðarljósi.  

 

Að mati Dags er nauðsynlegt að vegfarendur hafi valkost að fara aðra leið, að þeir séu ekki 

þvingaðir til að borga veggjöld. 

 

Dagur bendir á að Sundabraut hafi verið á aðalskipulagi Reykjavíkurborgar undanfarna áratugi 

en á þeim tíma hafi ríkið ekki sett eina krónu inn í verkefnið heldur vísað á að Sundabraut 

myndi koma til með að verða fjármögnuð með veggjöldum. Telur hann að ein af ástæðum þess 

að hik sé á ríkinu að fara af stað með Sundabraut sé að ólíklegt sé að einkaaðilar séu tilbúnir 

að taka áhættuna á því að Sundabraut sé arðsöm miðað við fyrirliggjandi forsendur. Dagur 

hefur að minnsta kosti ekki ennþá séð sannfærandi útreikninga á því að veggjöld geti staðið 

undir allri framkvæmdinni. Til þess að einkaaðilar geti reiknað sér arð af Sundabraut grunar 

Degi að veggjöldin myndu þurfa að vera ansi há. 

 

6.9 Hjálmar Sveinsson, umhverfis– og skipulagsráð Reykjavíkurborgar  

Hjálmar telur að samstarf ríkis og fagaðila geti verið vænlegur kostur en slíkt þurfi að skoða 

vel í hvert sinn. Sem velheppnað verkefni nefnir hann Hvafjarðargöng og telur að þar hafi slíkt 

samstarf gengið vel. Einnig kom hann inn á að samstarf sem hafi verið gert við einkaaðila í 

sambandi við byggingu Hörpu, nefndi hann að það samstarf hafi verið öðruvís vaxið. Engu að 
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síður endaði það samstarf þannig að í kjölfar efnahagshrunsins 2008 hafi sú framkvæmd lent á 

ríkinu og Reykjavíkurborg. Hjálmar tók dæmi sem hann teldi að gæti verið framkæmt með 

slíku samstarfi og nefndi flugvallarlest og jafnvel Borgarlínu, en að hans mati gæti slíkt 

samstarf verið farsælt. 

 

Að sögn Hjálmars telur hann möguleikann á skattalegum afslætti vera inni í myndinni eða 

einhverja aðra hvata til að draga að fagaðila, en það fari eftir eðli verkefnisins. Nefndi hann þá 

möguleikann á niðurfellingu á gjöldum, úthlutun lóða o.fl. Til að koma í veg fyrir spillingu 

þegar kemur að útboðum fyrir stór verkefni er mikið atriði að allir aðilar sem hafi áhuga á að 

koma að málunum hafi til þess tækifæri. 

 

Aðspurður hvort almenningur ætti að eiga möguleika á aðkomu í fjárfestingum á innviðum, þá 

taldi Hjálmar almenning gera það á vissan hátt. Tók hann dæmi um Hvalfjarðargöngin og 

nefndi að þeir sem nýta sér göngin séu að greiða fyrir það. Sú aðferð að þeir sem neyti 

þjónustunnar greiði fyrir notkunina telur Hjálmar að sé mikið atriði, ekki að allir séu skyldugir 

til að greiða fyrir afnot af innvið sem þeir nota ekki. Hjálmar er ekki hlynntur veggjöldum alltaf 

og allstaðar og hefur efasemdir um til dæmis aðferðafræðina sem fyrrverandi 

samgönguráðherra Jón Gunnarsson kynnti í skýrslu sem hann lét vinna í sinni tíð.  

 

Þeir kostir sem Hjálmar sér við Sundabrautina eru þeir að vegalengdin á milli 

höfuðborgarsvæðisins og vesturlands mun styttast, hún myndi draga eitthvað úr umferðarþunga 

í Ártúnsbrekkunni og að hún myndi stytta vegalengdina fyrir vöruflutninga til og frá 

Esjumelum. En þar með séu kostirnir upptaldir. Að hans mati er ástæðan fyrir því að 

Sundabraut sé ekki ofarlega í forgangi sú að hún mun ekki gagnast það mörgum, það séu 

hlutfallslega ekki það margir Íslendingar sem búi á Vesturlandi. Nefnir hann að það séu 

einungis fimm til sex þúsund bílar sem fari Hvalfjarðargöngin á hverjum degi og það telji hann 

ekki mikið. Að þessu gefnu setur hann Sundabrautina neðarlega á forgangsröðunar listann. 

Einnig nefndi hann aðra kosti eins og hágæða samgöngur, til að mynda Borgarlínu á 

höfuðborgarsvæðinu eða flugvallarlestina sem nefnd var hér að ofan. Hjálmar tók dæmi um 

hversu miklu fleiri ferðist frá höfuðborgarsvæðinu og til Keflavíkurflugvallar heldur en myndu 

nokkurn tíman nýta Sundabrautina, nema það yrði farið í stórtæka uppbyggingu á 

Geldinganesi. Hjálmar vitnar í að fyrir hans tíð í borgarstjórn hafi borgin verið í töluverðum 

vandræðum með þessa framkvæmd. Hjálmari finnst athugavert að í fimm ára fjárhagsáætlun 

fyrrverandi ríkisstjórnar hjá Jóni Gunnarssyni, sem er talsmaður svona verkefna, sé hvergi 
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komið inn á Sundabraut í þeirri áætlun. Spyr hann því hvaða ályktanir Reykjavíkurborg eigi að 

draga af því, hvort að deilur þeirra séu einungis orðaskilmingar í pólitísku karpi og ekkert á 

bakvið þeirra orð. Aðspurður út í þjóðhagslegan ábata þá telur Hjálmar að hann verði ekki 

mikill og nefnir aðrar framkvæmdir sem myndu örugglega skila miklu meiri þjóðhagslegum 

ábata heldur en Sundabraut. Þar nefnir hann nýjan flugvöll, uppbyggingu hraðlestar og 

Borgarlínu. Helsta virðisaukning að mati Hjálmars væri að vegalengdir myndu styttast og gera 

vöruflutningum auðveldara fyrir. Hann telur að við lagningu Sundabrautar væri eingöngu verið 

að flytja umferðavandann yfir á Sæbrautina frá Ártúnsbrekkunni. Möguleg innheimta á 

veggjaldi yrði svipuð og í Hvalfjarðargöngum að mati Hjálmars, en er viss um að tæknin við 

innheimtu á greiðslum hafi þróast mikið og væri einfalt í framkvæmd. Hjálmar spáir því að 

ekki verði byrjað á Sundabraut á næstu fimm til sjö árum.  

 

6.10 Jón Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokkins - fyrrverandi 

samgönguráðherra 

Jón telur að samstarf ríkis og fagaðila við uppbyggingu innviða á Íslandi geti verið mjög 

skynsöm leið. Sérstaklega þegar horft er til þess að á undaförnum árum hefur einungis verið 

settir ellefu til tólf milljarðar króna í nýframkvæmdir á ári og að uppsöfnuð þörf nýfjárfestinga 

sé um 200 - 250 milljarðar króna. Nefnir hann einnig að uppsöfnuð viðhaldsþörf, samkvæmt 

skýrslu sem hann lét gera og var gefin út árið 2017, sé áætluð vera 100 milljaðar. Þar sem að 

aðeins sé sett 20 milljarðar í viðhald og nýframkvæmdir núna sé það ljóst hversu risavaxið 

verkefnið sé og í svona fámennu samfélagi eins og á Íslandi sé ríkinu ofviða að ráðast í allar 

nauðsynlegar framkvæmdir á eins skömmum tíma nema með aðkomu fjármagns frá öðrum 

stöðum. Ókostina við slíkt samstarf telur hann vera að það þurfi að setja gjaldtöku. Í ljósi þess 

að ríkið mun aldrei ná að fara í eins mörg verkefni og standa fyrir hendi á eins skömmum tíma, 

miðað við þær ráðstöfunartekjur sem það hefur úr ríkissjóði á næstu árum samanber 

fjármálaáætlun sem liggur nú fyrir til næstu fimm ára, þá telur hann kostina yfirvinna þessa 

viðbótar gjaldtöku. Bendir hann einnig á að við innheimtu á veggjöldum þá muni aukinn 

ferðamannastraumur til Íslands valda því að ferðamenn muni borga stóran hluta af svona 

vegaframkvæmdum. 

 

Jón nefndi að svona verkefni væru álitleg fyrir lífeyrissjóðina til að fjármagna. Það sé verið að 

lána fjámagn til öruggs greiðsluaðila til mjög langs tíma, þetta sé langtíma ávöxtun og verið að 

tala um stórar upphæðir. Hann sæi almenning meira koma að óbeinum hætti að svona 
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verkefnum í gegnum lífeyrissjóðina, því lífeyrissjóðirnir séu í eigu almennings. Minntist hann 

þó að ríkið hafi fjármagnað hringveginn á sínum tíma, eða árið 1974, að hluta til með 

happdrættisskuldabréfum. Þá voru gefin út skuldabréf af hálfu ríkisins sem að almenningur 

hafði kost á að kaupa í og dregið var út vinninga árlega. 

 

Að mati Jóns þá eru þeir kostir sem að Sundabraut myndi koma með að það myndi stytta 

ferðatíma, minnka eldsneytiskostnað, minnka vinnutímatap, minnka mengun, myndi auðvelda 

uppbyggingu á hafnarmannvirkjum, greiða úr umferð á höfuðborgarsvæðinu, öruggari 

vegamannvirki, dreifa ferðamönnum betur um landið og einnig spara kostnað á uppbyggingu 

á öðrum umferðarmannvirkjum. Telur Jón að við gerð allra mannvirkja sé hægt að finna ókosti. 

Þá ókosti sem að viðkomandi mannvirki muni hafa á umhverfi sitt sem og að þarna muni koma 

vegur sem liggur nær byggð sem að mun ekki verða til hagbóta fyrir íbúa sem að þar búa. Það 

verði að vega og meta kosti og galla við hvert verkefni og telur hann að ávinningur 

Sundabrautar vegi mikið meiri en gallar. Að mati Jóns, miðað við þá aukningu sem að hefur 

orðið á ferðamönnum, aukinni umferð og þeim spám sem liggja fyrir, telur hann að þjóðhagsleg 

arðsemi sé klárlega mjög mikil. Það sem veldur töfum á verkefninu sé ágreiningsmál við 

Reykjavíkurborg en vonar hann að það leysist úr þeim deilumálum. Jón telur það líklegt að 

byrjað verði á framkvæmd Sundabrautar á næstu fimm til sjö árum. Hann telur það bæði 

nauðsynlegt og gríðarlega mikilvægt. 

 

6.11 Kolbeinn Óttarsson Proppe, þingmaður Vinstrihreyfingarinnar – græns 

framboðs 

Kolbeinn hefur almennt litið á það sem hlutverk ríkisins að sjá ríkisborgurum fyrir innviðum. 

Bendir hann á að þetta sé hluti af samneyslu almennings og það sé eðlilegt að það sé fjármagnað 

eins og hægt sé í gegnum skatta. Það sé hins vegar ekki algilt og telur Kolbeinn að hægt sé að 

skoða möguleikann á samstarfi ríkis og fagaðila. Sá kostur sem að fylgi því samstarfi sé að 

slíkt samstarf geti komið verkefnum í framkvæmd sem að annars hefði þurft að bíða eftir 

fjárlögum. Bendir Kolbeinn einnig á að það sé ákveðið flækjustig í kringum slíkt samstarf, hver 

beri ábyrgðina ef illa fari. Fari verkefnið fram yfir kostnaðaráætlun, hvort ber ríkið eða 

fagaðilinn ábyrgð á því? Telur hann einnig galla við slíkt samstarf að verkefni geti farið framhjá 

opinberri stefnu alþingis varðandi hvaða verkefni eigi að byrja á að framkvæma. Skoða þurfi 

hvort hagstæðara sé að ríkið taki lán fyrir framkvæmdinni þar sem að vaxtakjör ríkisins séu 

betri en hjá fagaðilum. Að mati Kolbeins hefur þó verið lítil umræða um slíkt samstarf en vegna 
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breyttra aðstæðna sem hafa myndast sé staðan nú orðin sú að þörf sé á aukinni umræðu um 

samstarf. 

 

Nefnir Kolbeinn að ef á annað borð sé farið í slíkt samstarf sé ekkert að því að skoða hvort það 

þurfi skattalega hvata til að draga að fjárfesta til að fjármagna slík verkefni. 

 

Að mati Kolbeins er ekkert því til fyrirstöðu að almenningur, alveg eins og fyrirtæki eða aðrir 

fjárfestar, hafi tækifæri til að fjárfesta í innviðum.  

 

Kolbeinn bendir á að nauðsynlegt sé að hafa í huga að íbúafjöldi á höfuðborgarsvæðinu komi 

til með að fjölga á komandi árum. Því þurfi að bregðast við því og einblína á aðgerðir til að 

draga úr fyrirsjáanlegri fjölgun bíla. Að hans mati ætti Sundabraut því ekki að vera 

forgangsframkæmd á þessum tíma heldur eigi frekar að einblína á að draga úr bílaumferð. 

Haldi þróun á fjölgun bíla á götum höfuðborgarinnar áfram eins og síðastliðin 30 ár þá hlýst af 

því mikill þjóðhagslegur skaði. Því telur hann ákjósanlegra að setja fjármuni í uppbyggingu 

Borgarlínunnar heldur en Sundabrautar. Að mati Kolbeins verður hinsvegar byrjað á 

Sundabraut í framtíðinni. Þó telur hann að það séu ekki miklar líkur á því að byrjað verði við 

framkvæmdir á næstu fimm til sjö árum, önnur verkefni séu meira aðkallandi heldur en 

Sundabraut. 

 

6.12 Sigmundur Davíð Guðlaugsson, þingmaður Miðflokksins 

Sigmundur Davíð telur að það sé ljóst að samstarf ríkis og fagaðila muni aukast á næstu árum. 

Honum finnst hins vegar mikilvægt að samstarfið megi ekki auka álögur á almenning. Ríkið 

leggur skatta og gjöld á bifreiðaeigendur, eða fólk sem að notar vegakerfið í ýmsu formi sem 

hefur verið kynnt til sögunnar sem gjaldtaka sem að ætti að standa undir vegaframkvæmdum. 

Því þurfi að taka tillit til þess svo að álögur á almenning muni ekki aukast. Helstu kostina við 

slíkt samstarf telur Sigmundur Davíð vera að fagaðilar geti framkvæmt verkefnið á 

hagkvæmari hátt heldur en ríkið. Í ljósi reynslunnar að þeir sem hafi atvinnu af því að 

framkvæma slík verkefni séu oftar en ekki betur til þess fallnir að ná fram meiri hagvæmni 

heldur en ríkið. Það sé einnig frægt að ríkisframkvæmdir fari nánast alltaf fram úr áætlun og 

það umtalsvert. Nefnir hann einnig að slíkt samstarf geti flýtt fyrir framkvæmdum sem og dreift 

áhættunni, en ekki aðeins að ríkið beri alla áhættuna. Ríkið losni einnig við rekstur á 

mannvirkinu og fari það yfir á fagaðilann, líkt og var í Hvalfjarðargöngunum.  



 
 

 
 

51 

Sigmundur Davíð telur það vera áhyggjuefni hvað lífeyrissjóðir á Íslandi hafi takmarkað 

fjáfestingarsvið á Íslandi og gæti aðkoma þeirra í slíkum verkefnum leyst að hluta það 

vandamál. 

 

Að mati Sigmundar Davíðs geta skattalegir hvatar ýtt undir fjárfestingar á æskilegum 

verkefnum. Er hann þó ekki viss um að slíkt þurfi í þessu tilfelli. Myndi hann telja æskilegra 

að í samningum ríkis og fagaðila, að ríkið fari ekki að styrkja framkvæmdina í formi 

skattaafsláttar heldur sé það gert á eðlilegan máta við gildandi löggjöf.  

 

Að sögn Sigmundar Davíðs er hann jákvæður fyrir aðkomu almennings í fjárfestingum í 

innviðum. Það komi til með að auka fjárfestingarleiðir fyrir almenning á Íslandi. Sérstaklega 

nú á tímum þar sem að ríkið sé að greiða niður ríkisskuldir með þeim afleiðingum að 

ríkisskuldabréf fækka fyrir vikið í umferð. Þar af leiðandi þurfi aðrir fjárfestingarkostir að 

koma í staðinn. Því gæti þetta verið æskileg sparnaðar– og fjárfestingarleið fyrir almenning þar 

sem um nokkuð örugga langtímafjárfestingu sé um að ræða.  

 

Sigmundur Davíð er mjög hlynntur því að Sundabraut verði framkvæmd. Telur hann að það 

verkefni sé löngu orðið tímabært og mikilvæg viðbót við samgöngukerfið á 

höfuðborgarsvæðinu og í raun orðin nauðsynleg viðbót. Að mati Sigmundar Davíðst telur hann 

að allt bendi til þess að Sundabraut myndi skila þjóðhagslegum ábata. Telur hann einnig að 

þjóðhagslegur ávinnigur hafi aukist jafnt og þétt með fjölgun íbúa sem og þeirri verulegu 

aukningu sem orðið hefur í umferð á vegum landsins. Telur Sigmundur Davíð helstu kosti 

Sundabrautar vera sparnað á eldsneytisnotkun, betri umhverfisafleiðingar, stytting 

vegalegndar, létti á umferðinni á öðrum stöðum og auðveldi landflutninga. Nefnir hann að það 

sé margt sem að kalli á framkvæmd Sundabrautar og telur hann að það væri skynsamleg 

fjárfesting. Hefði Sigmundur Davíð verið spurður fyrir sjö árum hvort byrjað yrði á Sundabraut 

eftir fimm til sjö ár hefði hann svarað því að það hlyti að vera. Eftir þá löngu bið eftir því að 

byrjað verði á Sundabraut er hann ekki eins bjartsýnn. Nefnir hann að það þurfi að líta til 

viðhorfs borgar– og ríkissjórnar sem og líkurnar á því að viðhorf eða stjórnirnar breytist. Verði 

sama borgarstjórn er hann ekki bjartsýnn á að það verði byrjað á Sundabraut eftir fimm til sjö 

ár. Ef breytingar verða í borgarstjórn og við tekur stjórn sem er hlynnt því verkefni telur hann 

að allar líkur séu á því að framkvæmdir verði hafnar. 
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7 Umræða 

Hugmyndin að því að skoða samstarf ríkis og fagaðila kviknaði vorið 2017 þegar umræðan um 

veggjöld til og frá höfuðborgarsvæðinu stóð sem hæst. Einnig voru miklar umræður um innviði 

og þá miklu þörf sem er á viðhaldi á þeim innviðum sem fyrir eru og síðan uppsafnaða þörf í 

nýfjárfestingum. Mikil umræða var um það í fjölmiðlum hversu lítið ríkið setti í hina 

mismunandi innviði, til dæmis í heilbrigðis–, vega – og menntakerfið. Rannsakendur fóru að 

skoða hvernig staðan væri hér á landi í sambandi við raunverulega stöðu á innviðum. Ákveðið 

var að setja áherslu á vegakerfið í þessari rannsókn. Það þurfti ekki að leita lengi til að sjá 

hversu mikið verkefni er fyrir höndum þegar kemur að vegakerfi landsins. Í ljósi þess hversu 

mikil þörfin er á bæði viðhaldi og nýfjárfestingum í vegakerfinu þá er nauðsynlegt að leita 

leiða til að mæta þeirri þörf. Rannsakendum lýst vel á Public Private Partnership líkanið sem 

kynnt var hér að ofan og telja það nauðsynlegt þegar kemur að innviðauppbyggingu að um 

samstarf sé að ræða en ekki einkaframkvæmd eða eingöngu ríkisframkvæmd. Við þessar 

vangaveltur vaknar sú spurning hvort tækifæri séu fyrir auknu samstarfi á milli ríkis og 

fagaðila. 

 

Fjallað hefur verið um hvernig nýfjárfestingar til innviða hafa minnkað frá efnahagshruninu 

2008. Var munurinn til dæmis sá að árið 2008 var fjárfest um 6,0% af VLF en árið 2016 var 

það aðeins 3,8%. Afleiðingin af þessari minnkun í nýfjárfestingum er sú að uppsöfnuð 

fjárfestingarþörf er orðin mikil. Þegar horft er á vegakerfið þá var sýnt hér að ofan að árið 2008 

setti ríkið 34,7 milljarða til vegsamgangna sem samsvarar 1,6% af VLF, en árið 2016 þá setti 

ríkið 24,3 milljarða eða 1,0% af VLF. Á tímabilinu hefur umferðin aukist um 24,0% framhjá 

16 lykilteljurum Vegagerðarinnar. Umferðin hefur sem sagt aukist um 24,0% og fjármagnið 

hefur minnkað um rúmlega tíu milljarða. Þetta er ein birtingarmynd vandamálsins sem staðið 

er frammi fyrir, það er minna fjármagn sem er sett í málaflokkinn en umferð hefur aukist.  

 

Ákall eftir bættum innviðum er alltaf að aukast í hinum vestræna heimi. Oft er mikil þörf á 

bættum innviðum en einnig eru kröfurnar sem almenningur setur alltaf að aukast. Það skiptir 

ekki máli hvort horft sé til samfélagslegra innviða eða hagrænna. Til að mæta þessari auknu 

þörf þá hafa mörg ríki leitað til aukins samstarfs við fagaðila. Þetta er þróun sem hefur verið 

algeng erlendis í nokkra áratugi og hefur hún einungis aukist. Eins og fjallað hefur verið um 

þá hefur ríkið ekki bolmagn til að standa straum af öllum þeim fjárfestingum sem þurfa að eiga 

sér stað í innviðum á Íslandi. 
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Við skoðun á þróun efnahagslífsins og stöðu ríkissjóðs má færa rök fyrir því að ríkið ætti að 

fjárfesta meira í uppbyggingu innviða. Þrátt fyrir að skuldastaða ríkissjóðs fari lækkandi og 

afgangur sé af fjárlögum þá er samt sem áður hægt að færa rök fyrir samstarfi ríkis og fagaðila. 

Það sem samstarfið snýst um er að hámarka hagkvæmni verkefnanna. Þegar 

undirbúningsvinnan er rétt unnin, þá benda rannsóknir á að slíkt samstarf virkar. Það næst meiri 

hagkvæmni, velferð eykst og stuðlar að auknum hagvexti o.fl.  

 

Þegar búið er að gera sér grein fyrir stöðunni, þá er hægt að byrja að leita leiða til að mæta 

þessari auknu þörf á uppbyggingu og viðhaldi innviða. Rætt hefur verið um hér að ofan 

möguleikann á samstarfi ríkis og fagaðila eftir aðferðinni PPP. Þetta er sú aðferð sem algengust 

er við slík samstörf og tilgangur þessa verkefnis er að útskýra hvaða hluti þarf að hafa í huga 

þegar mynda á sambönd milli aðila í slíku samstarfi. Að sögn Ómars Arnar Tryggvasonar þá 

er fjármagnið til staðar og í raun sé ekkert sem standi í vegi fyrir því að hefja uppbygginguna. 

Það sem vantar upp á er að koma á sambandi milli ríkisins og helstu hagaðila. Mismunandi 

verkefni hafa mismunandi hagaðila en um leið og samband hefur myndast þá verða allar 

framtíðarfjárfestingar á uppbyggingu auðveldari. 

 

Verkfærið sem þarf til þess að byrja að byggja upp slíkt samstarf er að mati rannsakenda vel 

skipulagt SPV. Þegar komið er ákveðið form á hvernig best sé að stilla upp hverju og einu SPV 

þá verða öll samskipti auðveldari vegna þess að fordæmi er komið fyrir því. Þar sem hver og 

einn fagaðili eða SPV á bara við um eitt og sér verkefni þá er auðvelt að byggja 

framtíðarverkefni á reynslu þeirra verkefna sem hafa verið framkvæmd. Sem dæmi má nefna 

hvernig Norðmenn þróuðu sína eigin útgáfu af PPP við tvo mismunandi fagaðila þegar kom að 

vegaframkvæmdunum sem nefndar voru ofar í ritgerðinni.  

 

Innviðaverkefni eru stór verkefni og margir mismunandi aðilar koma að borðinu. Því er 

mikilvægt að hafa skýra sýn á hvernig samskiptum við hagaðila skal háttað. Hér að ofan, í töflu 

1, var fjallað um helstu hagaðila og hlutverk þeirra. Að mati rannsakenda er sú tafla góður 

byrjunarpunktur þegar farið er í að greina hvaða helstu hagaðilar eru tengdir hverju verkefni 

fyrir sig. Sú tafla leggur áherslu á þá hagaðila sem tengjast verkefninu beint, en nefna ekki aðra 

hagaðila eins og til dæmis almenning. 

Mikilvægt er að almenningur sé rétt upplýstur um hvað samstarf ríkis og fagaðila er í raun og 

veru. Það að almenningur hafi ekki nægjanlega þekkingu á hvað svona samstarf er hefur leitt 

af sér misheppnuð verkefni (Levy, 1996).  
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Þegar svona samstörf hafa verið rædd þá hafa þau verið orðuð sem samstarf ríkis og einkaaðila 

eða einkaframkvæmd og að mati rannsakenda þá er þetta orðalag líklegt til að valda 

misskilningi hjá almenningi þar sem fólk tengir það við einkavæðingu. Einmitt þess vegna er 

notast við samstarf ríkis og fagaðila í þessari rannsókn, til þess að merking orðanna lýsi betur 

hvernig svona samstarf er framkvæmt. Eins og lýst var hér að ofan þá er aðal munurinn á PPP 

og einkavæðingu sá að í PPP verkefnum er gerður tímabundinn samningur á milli ríkis og 

fagaðilans um hönnun, byggingu og rekstur ákveðins innviðs. Samningurinn er yfirleitt á bilinu 

20 – 40 ár. Þegar um einkavæðingu er að ræða þá er fyrirtæki í eigu ríkisins selt einkaaðilum í 

því yfirskyni að auka tekjur ríkisins og ná fram meiri skilvirkni í rekstri fyrirtækisins.  

 

Eins og fyrr segir er almenningur stór hagaðili þegar kemur að innviðafjárfestingum og hans 

rödd þarf að heyrast við skipulagningu slíkra verkefna. Að mati Sigmundar Davíðs 

Guðlaugssonar þá eru ýmsir kostir við að ríkið fari í samstarf með fagaðilum, en hann nefnir 

að passa þurfi upp á að slíkt samstarf verði ekki notað sem leið fyrir ríkið til að auka álögur á 

almenning í formi viðbótargjalda sem veggjöld eru. Honum finnst líklegt að í framtíðinni muni 

slík samstörf verða algengari og þá þurfi að passa upp á að létta álögur á almenning annars 

staðar á móti, þá með lækkun á eldsneytisgjaldi eða öðrum gjöldum sem bifreiðaeigendur 

greiða til ríkisins. 

  

Hjálmar Sveinsson og Dagur B. Eggertsson tóku dæmi um samstarf einkaaðila og 

Reykjavíkurborgar þegar kom að byggingu Hörpunnar. Það samstarf hafi endað illa og að 

Harpa hafi endað á bæði ríkinu og Reykjavíkurborg. Það samstarf var öðruvísi vaxið eins og 

Hjálmar kom inn á, en samstarfið var ekki framkvæmt eftir PPP aðferðafræðinni heldur var 

það aðalega í formi þess að borgin úthlutaði lóðina og einkaaðilinn fjármagnið. Rannsakendur 

vilja meina að gera þurfi greinarmun á þegar átt er við PPP samstarf eða samstarf á milli 

opinbera aðila og einkaaðila.  

 

Þegar fjallað er um veggjöld þá fá þau oft á sig neikvæðan stimpil, sem er endilega ekkert 

óeðlilegt, vegna þess að þau eru ekkert annað en viðbótargjöld sem vegfarendur þurfa að 

greiða. Veggjöld hafa líka kosti í för með sér eins og nefnt var að ofan en veggjöld geta stutt 

að aukinni skilvirkni. Flutningsfyrirtæki reyna að nýta hverja ferð sem best og oft fjárfesta þau 

í nýrri ökutækjum sem menga minna og fá þannig afslátt af veggjöldunum og stuðla í leiðinni 

að minni mengun. Einnig eru veggjöld oft notuð í fjármögnun á nýjum vegum sem og viðhaldi 

vega, sem stuðlar að auknu umferðaröryggi. Eins og nefnt var hér að ofan í sambandi við 
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samskipti við hagaðila þá eru vegfarendur hluti af helstu hagaðilum samgönguverkefna og 

mikilvægt að þeirra greiðslufúsleiki sé tekinn inn í reikninginn við gerð samninga. Jón 

Gunnarsson benti einnig á að ferðamenn eru stór hluti í aukningu þeirra sem nýta vegakerfi 

landsins og koma því til með að borga hluta af vegaframkvæmdum eins og Sundabraut. 

 

Hluti af rannsókninni var að kanna hvað viðmælendum fannst um skattalega hvata þegar kemur 

að PPP verkefnum. Nokkur samhljómur var meðal viðmælenda og flestir töldu þess ekki þörf 

ef verkefnin eru metin arðbær. Gísli Gíslason kom inn á að hann telji vel hægt að starfa við 

núverandi skattareglur í verkefnum sem eru talin fjárhagslega hagkvæm. Hjálmar Sveinsson 

nefndi möguleikann á niðurfellingu gjalda og afslætti við úthlutun lóða sem dæmi um að koma 

til móts við slík verkefni, sé þess þörf. En heilt yfir má draga þá ályktun að skattalegir hvatar 

séu óþarfir, en ef verkefni eru einhverskonar jaðarverkefni þar sem óvissa ríkir með arðsemi 

þá væri ekkert óeðlilegt að boðið yrði upp á einhverskonar skattalega hvata. 

 

Lífeyrissjóðir eru í flestum tilfellum stór aðili þegar kemur að fjármögnun í samstarfi ríkis og 

fagaðila. Á Íslandi eru margir lífeyrissjóðir og eru þeir hluti af Landssamtökum lífeyrissjóða. 

Það skiptir máli að þegar talað er um að lífeyrissjóðir séu tilbúnir að fjárfesta í uppbyggingu 

innviða þá er ekki verið að tala um landssamtökin heldur mun hver og einn lífeyrissjóður 

ákveða hvort og þá hversu mikið þeir fjárfesta í viðkomandi verkefnum. Þá er möguleiki á að 

fjárfesta beint í viðkomandi verkefni eða vera hluti af framtakssjóðnum sem Ómar Örn fer 

fyrir. 

 

Viðmælendur voru einnig spurðir hvaða skoðun þeir hafa á því að almenningur myndi fjárfesta 

í innviðaverkefnum í gegnum fjárfestingarsjóði. Niðurstaðan er sú að það sé talinn góður kostur 

fyrir þá sem kjósa að fjárfesta til langs tíma. Slíkir sjóðir eru til erlendis og gefa góða raun að 

sögn Alberts Þórs Jónssonar. Hreinn Haraldsson og Gylfi Þórðarson taka í sama streng og telja 

það vera vænlegan kost. Hins vegar taldi Ómar Örn það vera snúið og talaði um að slíkt gæti 

komið inn á neytendavernd og að einungis fagfjárfestar væru þeir sem hefðu leyfi til þess að 

taka þátt í innviðafjárfestingum. Rannsakendum þykir þetta vera möguleiki sem vert væri að 

skoða nánar og það gæti hjálpað til við umræðuna ef almenningi yrði hleypt í að fjárfesta í 

slíkum fjárfestingum í gegnum fjárfestingasjóði, kjósi almenningur það. Vert er að nefna að sá 

hluti myndi aðeins fjármagna hluta af framkvæmdinni. 

 



 
 

 
 

56 

Hægt er að ganga út frá því að ávöxtunarkrafan verði töluvert lægri ef farið yrði í PPP samstarf 

núna, samanborið við þegar Hvalfjarðargöngin voru gerð. Margt er breytt í efnahag landsins 

og einnig eru bankarnir betur í stakk búnir að taka þátt í slíkum verkefnum ásamt 

lífeyrissjóðunum að sögn Gísla. Það passar við það sem Albert Þór, Eyjólfur Árni Rafnsson og 

Ómar Örn komu inn á að áhugi fagaðila sé til staðar til þess að fjármagna innviðaverkefni á 

Íslandi.  

 

Ef horft er til þeirra fjárfestingartækifæra sem eru í vegakerfinu á Íslandi þá verður ekki litið 

framhjá Sundabraut. Þessi framkvæmd hefur verið í umræðunni í meira en tvo áratugi. Þegar 

Albert Þór var spurður út í Sundabraut þá telur hann þar vera augljóst fjárfestingartækifæri og 

bendir einnig á að fleiri slík tækifæri séu á höfuðborgarsvæðinu. Margt bendir til þess að 

samstarf ríkis og fagaðila komi til með að aukast í framtíðinni og væri lagning Sundabrautar 

mögulega það verkefni sem myndi ná að tengja saman ríkið og hagaðila til þess að byrja að 

mynda fyrrnefnt samband. Hér að ofan hefur verið fjallað um aukningu á mannfjölda, fjölgun 

erlendra ferðamanna og fleiri þátta sem styðja við þá hugmynd að fara í sambærilegar 

framkvæmdir eins og Sundabraut. Reykjavíkurborg er stór hagaðili þegar kemur að 

Sundabraut. Eins og staðan er í dag þá er Sundabraut ekki ofarlega á forgangsröðunarlistanum 

að sögn Hjálmars Sveinssonar en hann er samt sem áður fylgjandi slíku samstarfi þegar kemur 

að uppbyggingu innviða.  

 

Það er samhljómur meðal viðmælenda að nauðsynlegt sé að fara í framkvæmd á borð við 

Sundabraut. Þar sem fjármagnið er til staðar þá velta rannsakendur því fyrir sér hvers vegna 

svona verkefni er ekki framkvæmt? Þeirri spurningu verður ekki svarað í þessu verkefni, en 

það er markmið verkefnisins engu að síður að fjalla um á sem einfaldastan hátt, hvaða hluti 

eigi að leggja áherslu á þegar kemur að undirbúningi slíkra verkefna. 

 

Hins vegar höfðu Hreinn og Eyjólfur Árni orð á því að samkvæmt kostnaðar– og 

umferðarspám, sem liggja fyrir, að tæpt sé að Sundabraut myndi ná að fjármagna sig með 

veggjöldum. Allavega á fyrri hluta tímabilsins, ef það verður raunin að verkefnið verði það 

dýrt og umferðarspár verði óhagstæðar, þá væri hægt að horfa til norsku leiðarinnar þegar 

kemur að greiðslukerfinu og að umferðaráhættan liggi hjá ríkinu í stað fagaðilans. Hluti af 

skýringunni virðist vera að mat hagaðila á þjóðhagslegum ábata af framkvæmd eins og 

Sundabraut er ekki sá sami. Sem dæmi má nefna að Hjálmar telur þjóðhagslegan ábata ekki 

vera mikinn af Sundabraut og að önnur verkefni muni skila meiri ábata. Aftur á móti eru aðrir 
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sem telja þjóðhagslegan ábata Sundabrautar vera mikinn. Meiri hluti viðmælenda taldi 

þjóðhagslegan ábata Sundabrautar vera mikinn og nauðsynlegt að fara í þá framkvæmd.  

  

Rauði þráðurinn er að fá helstu hagaðila til að róa í sömu átt. Þegar það tekst verða það 

hagaðilarnir sem drífa verkefnin áfram sem eru hvað mest aðkallandi. Það má segja samkvæmt 

þeim niðurstöðum sem fengnar voru úr rannsókninni að það séu tækifæri fyrir fagaðila að fara 

í samstarf með ríkinu við uppbyggingu innviða. Þessar niðurstöður eru samhljóma því sem 

fræðin segja til um niðurstöður slíks samstarfs. Helstu kostir og ókostir PPP verkefna hafa verið 

taldir upp og fjallað hefur verið um hvaða leiðir séu færar í að koma í veg fyrir stóran hluta af 

þeim ókostum sem geta komið upp. Það er á ábyrgð bæði fagaðilans og ríkisins að vanda vel 

til verka við upphaf samninga. Dreifing áhættu er það sem Kolbeinn Óttarson Proppe talaði um 

að væri einn af ókostum PPP verkefna. Óskýr rammi utan um verkefnið sjálft er helsti 

ókosturinn að mati Gísla Gíslasonar. Ef vel er hugað að þessum þáttum við upphaf 

samningsgerðar þá ætti að vera hægt að koma í veg fyrir ofan talda ókosti.  

 

Fræðin gefa okkur dæmi um hvernig megi koma í veg fyrir misheppnað samstarf ríkis og 

fagaðila og séu þau höfð að leiðarljósi sem og reynsla annarra verkefna við gerð samninga þá 

er það mat rannsakenda að samstarf ríkis og fagaðila er fýsilegur kostur sem viðbót við 

uppbyggingu innviða hér á landi. Í ljósi reynslunnar þá hafa bættar samgöngur í langflestum 

tilfellum góð áhrif á allflesta íbúa á þeim svæðum sem viðkomandi umbætur eiga sér stað. Sem 

dæmi má nefna styttri ferðatíma, flutningsleiðir styttast, umferðaröryggi eykst, mengun 

minnkar sem og afleidd áhrif í formi aukins hagvaxtar sem bættar samgöngur stuðla að. 
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8 Lokaorð 

Í íslensku samfélagi hefur umræðan um samstarf ríkis og fagaðila þegar kemur að uppbyggingu 

innviða verið tekið mis vel. Ástæðan er sú að í augum margra er það ókostur að fá fagaðila að 

borðinu þegar kemur að uppbyggingu innviða. Sumum finnst að innviðir eigi alfarið að vera á 

vegum ríkisins og að skattfé eigi að duga fyrir nýframkvæmdum og viðhaldi á þeim innviðum 

sem fyrir eru. Þegar staðan er skoðuð á Íslandi í dag þá blasir við að dregið hefur úr viðhaldi 

og nýfjárfestingum í innviðum.  

 

Eins og kom fram hér að ofan þá er róðurinn orðinn of þungur fyrir flest ríki heimsins til þess 

að standa eitt og sér í viðhaldi og nýfjárfestingum innviða. Þess vegna má sjá aukningu erlendis 

í samstarfi ríkis og fagaðila eftir aðferðinni PPP. Eru tækifæri hér á landi fyrir auknu samstarfi 

ríkis og fagaðila eftir þessari sömu aðferð?  

 

Það sem hefur ekki fengið að fljóta ofarlega í umræðunni eru þeir kostir fyrir samfélagið ef 

farið yrði í framkvæmdir á þeim innviðum sem eru fremstir í forgangsröðinni. Einn af kostum 

samstarfs er sá að oftar en ekki er framkvæmdartíminn styttri en ella og því getur almenningur 

fyrr nýtt sér þjónustuna sem á að veita. Þó svo að greiða þurfi aukalega fyrir notkunina þá eru 

þær greiðslur hlutfallslega lágar og dreifast á þá aðila sem nýta sér þjónustuna. Einnig er vert 

að hafa í huga að slíkt samstarf hentar ekki í öllum gerðum af innviðum. Það er ekki markmið 

þessa verkefnis að kynna umrætt samband sem aðferð til að skipta ríkinu út og fá fagaðila til 

að taka við heldur að við ákveðin verkefni verði horft til þess að slíkt samstarf sé hagkvæmari 

lausn frekar en ef ríkið myndi sjá alfarið um viðkomandi verkefni.  

 

Niðurstaða rannsóknarinnar er sú að Sundabraut sé verkefni sem henti vel til slíks samstarfs og 

að vilji sé frá fagaðilum til þess að leggja af stað í þá framkvæmd. Þá er það mat rannsakenda 

að ef notast er við aðferðafræðina PPP þá eigi að vera hægt að mynda farsælt samband út 

samningstímann sem ákveðinn er fyrir hvert og eitt verkefni. Þá er nauðsynlegt að almenningur 

viti og skilji hvað sé átt við með PPP samstarfi, vegna þess að þegar almenningur er ekki 

nægjanlega upplýstur um hvað felst í slíku samstarfi, þá eiga verkefnin hættu á því að mistakast.  

 

Þessi ritgerð mun ekki svara öllum þeim spurningum sem geta komið upp þegar mynda á 

samstarf á milli ríkis og fagaðila. Frekar er henni ætlað að útskýra hvað PPP samstarf sé og 

hvaða þætti þarf að horfa til þegar mynda á heilbrigt samband á milli aðila. Það er tilfinning 
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rannsakenda að hagaðilar séu með mismunandi sýn á það hvað samstarf ríkis og fagaðila er og 

telja það mikilvægt að allir leggi sama skilning í hlutina þegar átt er við slíkt samstarf.  

 

Það sem væri áhugavert að kanna næst er hvort áhugi sé hjá ríkinu fyrir því að koma á auknu 

samstarfi á milli ríkis og fagaðila þegar kemur að uppbyggingu innviða. Ef slíkur áhugi er fyrir 

hendi þá þarf í framhaldinu að ákveða hvaða verkefni væru hentug fyrir slíkt samstarf og svo í 

kjölfarið að byrja á nauðsynlegri undirbúningsvinnu. Er það mat rannsakenda að setja þarf 

saman hóp sem mun hafa það markmið að taka saman hvaða verkefni væru ákjósanleg fyrir 

PPP samstarf og að sami hópur myndi sjá um samskipti við ríkið. Væri helsta verkefni hópsins 

að aðlaga PPP aðferðafræðina að þeim mismunandi verkefnum sem væru valin í samstarfi við 

ríkið. 
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Viðauki A  
 

Skuldastaða ríkissjóðs í milljónum króna (Hagstofa Íslands, 2018a). 

 

Ár Fjárhæð Breyting frá fyrra ári 

2000 412.948 - 

2001 491.480 78.532 

2002 488.914 - 2.566 

2003 483.118 - 5.796 

2004 471.853 - 11.265 

2005 409.164 - 62.689 

2006 530.905 121.741 

2007 572.205 41.300 

2008 1.321.994 749.789 

2009 1.567.428 245.434 

2010 1.694.057 126.629 

2011 1.920.517 226.460 

2012 1.957.233 36.716 

2013 1.938.724 - 18.509 

2014 2.033.975 95.251 

2015 1.930.777 - 103.198 

2016 1.840.853 - 89.924 

2017 1.616.651 - 222.202 
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Viðauki B 
 

Taflan sýnir meðalumferð á dag og samtals umferð, um talningastaði, eftir árum (Friðleifur Ingi Brynjarsson, munnleg heimild, 1. febrúar 2018). 

 

 

ÁDU = Ársdagsumferð, meðalumferð á dag yfir árið 

  

H
ri
n

g
v
e

g
u

r 
á

 M
ý
rd

a
ls

s
a

n
d

i

H
ri
n

g
v
e

g
u

r 
v
e

s
ta

n
 H

v
o

ls
v
a

lla
r

H
ri
n

g
v
e

g
u

r 
á

 H
e

lli
s
h

e
ið

i

H
ri

n
gv

eg
u

r 
á 

G
ei

th
ál

si

H
ri

n
gv

eg
u

r 
vi
ð

 Ú
lf

ar
sf

el
l

H
ri
n

g
v
e

g
u

r 
u

m
 H

v
a

lf
ja

rð
a

rg
ö

n
g

H
ri

n
gv

eg
u

r 
vi
ð

 H
af

n
ar

fj
al

l

H
ri

n
gv

eg
u

r 
á 

H
o

lt
av
ö

rð
u

h
ei
ð

i

H
ri

n
gv

eg
u

r 
vi
ð

 G
lj
ú

fu
rá

H
ri

n
gv

eg
u

r 
í Ö

xn
ad

al

H
ri

n
gv

eg
u

r 
í K

ræ
kl

in
ga

h
lí
ð

H
ri

n
gv

eg
u

r 
á 

M
ýv

at
n

sh
ei
ð

i

H
ri

n
gv

eg
u

r 
á 

M
ýv

at
n

sö
ræ

fu
m

H
ri

n
gv

eg
u

r 
á 

M
ö
ð

ru
d

al
sö

ræ
fu

m

H
ri

n
gv

eg
u

r 
vi
ð

 G
ís

la
st

að
ag

er
ð

i

H
ri

n
gv

eg
u

r 
vi
ð

 H
va

ln
es

 í 
Ló

n
i

2005 ÁDU 370       1.765    5.950  8.760      20.630    4.705  3.345  1.195  1.060  905     2.705  400     275     240     260     215      52.770     19.261.050         

2006 ÁDU 405       1.810    6.485  9.445      21.315    5.110  3.645  1.250  1.110  940     2.830  430     285     265     265     230      55.810     20.370.650         

2007 ÁDU 420       1.915    6.835  10.095    23.095    5.575  3.830  1.265  1.125  970     2.975  445     285     265     245     230      59.580     21.746.700         

2008 ÁDU 400       1.930    6.565  9.900      23.295    5.405  3.625  1.195  1.070  920     2.880  440     270     250     210     210      58.570     21.378.050         

2009 ÁDU 450       2.070    6.665  9.335      23.620    5.415  3.710  1.240  1.155  995     2.900  485     310     285     220     240      59.095     21.569.675         

2010 ÁDU 410       2.220    6.590  8.810      22.985    5.365  3.690  1.185  1.165  980     2.860  470     305     280     215     225      57.760     21.082.400         

2011 ÁDU 390       2.065    5.905  8.050      22.505    5.065  3.395  1.090  1.095  890     2.795  450     305     260     210     215      54.680     19.958.200         

2012 ÁDU 385       2.190    5.855  7.975      22.820    5.005  3.185  1.030  1.030  830     2.650  475     325     265     210     245      54.475     19.883.375         

2013 ÁDU 460       2.275    6.100  8.250      23.325    5.140  3.330  1.085  1.085  895     2.715  515     360     295     225     280      56.335     20.562.275         

2014 ÁDU 626       2.513    6.406  8.565      24.319    5.301  3.590  1.156  1.194  980     2.926  572     397     323     250     302      59.420     21.688.190         

2015 ÁDU 760       2.729    6.790  9.190      25.190    5.625  3.830  1.210  1.285  1.060  3.070  645     475     370     270     355      62.860     22.943.900         

2016 ÁDU 1.065    3.420    8.000  10.615    27.695    6.395  4.430  1.380  1.520  1.250  3.420  840     625     490     1.040  465      72.655     26.519.075         

2017 ÁDU 1.325    4.025    8.625  11.990    30.110    6.950  4.820  1.505  1.670  1.385  3.705  925     720     560     1.085  520      79.920     29.170.800         
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Viðauki C 
 

Viðtalsrammi 

 
1. Hvað finnst þér um samstarf ríkis 

og fagaðila þegar kemur að 

uppbyggingu á innviðum (e. 

Public Private Partnership)? 

 

➢ Kostir/ókostir? 

➢ Nánari kostir? 

➢ Nánari ókostir? 

➢ Hvort vegur þyngra að þínu mati? 

2. Hvað finnst þér um mögulega 

skattalega hvata til að ýta undir 

aðild fagaðila? 

➢ Hvað með skattaafslátt hjá ríkinu? 

➢ Hvað með skattaafslátt hjá sveitafélaginu? 

➢ Hver heldur þú að ávöxtunarkrafa fagaaðila á 

slíkt verkefni sé/eigi að vera? 

 

3. Hvað finnst þér um aðkomu 

almennings að fjárfestingum í 

innviðum? 

 

➢ Hvaða leiðir væri hægt að fara? 

➢ Ætti almenningur að eiga kost á því að 

fjárfesta í slíkum verkefnum? 

➢ Ættu lífeyrissjóðir að eiga kost á því að 

fjárfesta í slíkum verkefnum? 

 

4. Hvað finnst þér um möguleikann 

um Sundabraut? 

 

➢ Kostir/ókostir? 

➢ Telur þú að Sundabraut myndi skila 

þjóðhagslegum ábata?  

➢ Hver telur þú að sé helsta virðisaukning, verði 

Sundabraut framkvæmd? 

➢ Hvernig sérð þú fyrir þér að veggjaldi yrði 

háttað?  

➢ Finnst þér líklegt að Sundabraut verði 

framkvæmd næstu 5 - 7 ár? 

 

 


