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Abstract 
The main focus in this paper is on the importance of increasing the safety of foreign tourists 

driving on Icelandic roads and what methods can lead to the most success. To maximize the 

quality of the experience of tourists in Iceland they have to feel secure during their travel. 

Parallel with a higher number of incoming visitors in the past years the number of road accidents 

has increased immensely which has increased the cost as well as the emotional damage related 

to accidents. Despite a rising awareness of the Icelandic nation towards road security there is 

still a lot of work to be done to prepare foreign tourists for the many surprises they can encounter 

while driving around the country. 

A number of research data published by professionals worldwide and in Iceland was analysed  

during the making of this study. 

The main conclusions were for e.g. that it is important for Icelanders to keep their road 

infrastructure in a better state if it is their goal to keep Iceland on the map as an attractive tourist 

destination. They also need to improve foreign tourists‘ access  to information about Icelandic 

driving culture and driving conditions. 

Keywords: Road infrastructure, foreign tourists, road accidents, information, safety. 





 

 

Útdráttur 
Markmið þessa verkefnis er að skoða hversu mikilvægt það er að auka öryggi erlendra 

ferðamanna á vegum Íslands og hvaða leiðir gætu verið vænlegastar til árangurs. Til þess að 

upplifun ferðamanna af Íslandi sé sem best þarf ferðamönnum að finnast þeir öruggir á sínum 

ferðalögum. Mikil aukning hefur orðið í umferðarslysum erlendra ferðamanna undanfarin ár og 

því fylgir töluverður kostnaður í viðbót við tilfinningalega tjónið sem fólk upplifir í tengslum 

við slys. Þrátt fyrir að nokkur vitundarvakning hafi orðið meðal Íslendinga seinustu árin 

varðandi öryggi í umferðinni þarf að gera enn betur og átta sig á hvernig við getum undirbúið 

okkar erlendu gesti sem hingað koma undir það óvænta sem oft leynist við akstur um landið. 

Nokkuð er til af gögnum og rannsóknum sem hafa verið unnin af fagaðilum hérlendis og 

erlendis og voru slík fyrirliggjandi gögn greind við gerð þessa verkefnis.  

Helstu niðurstöður voru m.a. að mikilvægt er fyrir okkur Íslendinga að halda 

umferðarmannvirkjum okkar í mun betra ástandi ef við ætlum að halda landinu okkar á kortinu 

sem ferðamannaland. Auk þess þarf að gera átak í að bæta aðgengi erlendra ferðamanna að 

upplýsingum um umferðarmenningu og akstursskilyrði á íslenskum vegum. 

Lykilorð: Umferðarmannvirki, erlendir ferðamenn, umferðarslys, upplýsingagjöf, öryggi. 
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1 Inngangur 
Hlutverk ferðaþjónustunnar í efnahagskerfi Íslands hefur aukist gífurlega mikið undanfarin ár 

og þá sérstaklega nokkru eftir síðasta hrun, það er eftir árið 2008. Það hefur oft gerst eftir 

hruntímabil í þjóðarbúskapnum að gripið hefur verið til þess ráðs að nýta ferðaþjónustuna til að 

ná aftur stöðugleika í efnahagskerfinu. En það er spurning hvort nægilega vel sé haldið utan um 

uppbyggingu á ferðaþjónustunni þegar vel árar í hagkerfinu. Frá árinu 1950 hefur, með örfáum 

undantekningum, verið stöðug aukning í komu erlendra ferðamanna til landsins samkvæmt 

könnun Ferðamálastofu Íslands og hefur fjöldinn vaxið úr rúmlega 4000 árið 1950 í 2,2 

milljónir árið 2017 (Ferðamálastofa, á.á.).  

Eins og aukning erlendra ferðamanna hefur verið undanfarin ár, og spár benda til að vöxturinn 

haldi áfram þó svo að það dragi eitthvað úr honum, er mikilvægt að gæta vel að öryggismálum 

í ferðaþjónustunni. Ef upplifun ferðamanna er sú að örygginu sé ábótavant er hætta á að 

vinsældir Íslands sem áfangastaðar minnki. Margir erlendir ferðamenn sem hingað koma og 

ætla sér að ferðast um landið taka bílaleigubíl og ætla oftast að sjá sem mest af landinu á sem 

stystum tíma. Það er mikilvægt að þeir fái upplýsingar um umferðarmenningu landsins á 

fljótlegan og öruggan hátt. 

Það er auðvelt að sjá að vel hönnuð umferðarmannvirki geta dregið verulega úr slysahættu ef 

vegfarendur kunna að ferðast um þau. Eins getur illa hannað mannvirki aukið líkurnar á 

umferðarslysum. Við Íslendingar erum ýmsu vön í þessum málum og verðum ekkert sérstaklega 

hissa þegar við komum að einbreiðri brú eða blindhæð á þjóðvegi 1 eða holóttum malarvegi 

með sauðfé allt í kring. Þetta eru þó aðstæður sem ekki allir erlendir ferðamenn hafa upplifað 

áður en þeir leggja í ævintýraferð til Íslands. Við erum jú bara fámenn þjóð sem býr á stórri 

eyju með umfangsmikið vegakerfi sem við þó reynum eftir bestu getu að viðhalda og bæta. 

  



 2 

1.1 Markmið og uppbygging ritgerðarinnar 
Markmið rannsóknarinnar er að skoða umferðaröryggi á vegum Íslands og hvort og hversu 

mikilvægt það er fyrir Ísland sem ferðamannaland að efla enn meira þennan þátt. Til að nálgast 

niðurstöðu um málefnið mun verða leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

• Hvert er mikilvægi þess að gera átak í að auka öryggi erlendra ferðamanna á 

Íslandi? 

• Hvaða aðgerðir væru líklegastar til að auka öryggi erlendra ferðamanna á 

íslenskum vegum? 

Til að leita svara við þessum spurningum voru skoðaðar slysatölur erlendra ferðamanna hér á 

landi en einnig ýmsar erlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið um sambærilegt málefni. Í 

fræðilega hlutanum eru skoðaðar rannsóknir sem gerðar hafa verið erlendis á öryggisþáttum á 

umferðarmannvirkjum og mikilvægi þess gagnvart erlendum ferðamönnum. Einnig eru 

skoðaðir sambærilegir þættir á umferðarmannvirkjum á Íslandi. Skoðaðar eru tölur varðandi 

framlag ríkisins til málaflokksins. Í þriðja hluta er gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem notuð 

er við rannsóknina og hvaðan gögnin eru fengin. Í fjórða hluta eru niðurstöðurnar reifaðar. Þar 

er komið inn á stöðu umferðarmannvirkja á Íslandi og skoðaðar ýmsar töflur um umferðarslys 

í tengslum við erlenda ferðamenn. Einnig eru þær aðferðir skoðaðar sem notaðar eru til að koma 

upplýsingum til erlendra ferðamanna um umferðarmenningu og reglur á Íslandi. Bílaleigur 

þurfa að tryggja að upplýsingar um lög og reglur í umferðinni hér á landi skili sér til 

viðskiptavina þeirra og að lokum er aðgerðaáætlun í umferðarátaki skoðuð. Í fimmta hluta er 

umfjöllun um málaflokkinn og velt upp hvort nægilega vel sé staðið að aðgerðum til að viðhalda 

og bæta ímynd Íslands hvað varðar öruggan stað til að ferðast um. Loks eru nokkrar hugmyndir 

settar fram um leiðir sem gætu gagnast við að auka öryggi í umferðinni og bætt ímynd landsins. 

Mikið magn af fyrirliggjandi gögnum (e. secondary analysis) um málefnið er aðgengilegt til 

skoðunar og var sú aðferð notuð að rýna í þau gögn og ýmsar ritrýndar greinar til að komast að 

niðurstöðu varðandi þær rannsóknarspurningar sem settar voru fram. 
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2 Öryggi umferðarmannvirkja og 
erlendir ferðamenn 

Ýmsar rannsóknir sem gerðar hafa verið víða erlendis varðandi umferðaröryggi erlendra 

ferðamanna benda til þess að mikilvægt sé að upplýsingar og ábendingar um 

umferðarmannvirki, veðrabreytingar og umferðarreglur liggi fyrir hjá erlendum ferðamönnum 

áður en þeir hefja akstur á nýjum stað. 

Ferðamaðurinn ber þó alltaf ábyrgð á sínum aðgerðum auk þess sem hann hefur ákvörðunarvald 

gagnvart þeim fyrirmælum sem hann fer eftir. Ferðamannalandinu ber skylda til að halda 

öryggisþáttum í lagi að eins miklu leiti og framkvæmanlegt er. Ýmsir þættir flokkast þó undir 

óvissuþætti sem takmarkað er hægt að fyrirbyggja eins og veðurfar og ýmis önnur náttúruöfl. 

Utanaðkomandi áreiti eins og landslag, ókunnar umferðaraðstæður og vanþekking á 

umferðarreglum eru algengar ástæður fyrir umferðarslysum bæði innlendra sem erlendra 

ökumanna í Bandaríkjunum. Hraðakstur og vanþekking á nýju ökutæki eiga líka sinn þátt í 

slysum erlendra ferðamanna (Timothy, 2011). 

Staðreyndin er sú að ferðamenn eru líklegri til að deyja af völdum slysa á erlendri grundu heldur 

en á sínum heimaslóðum (Bentley & Page, 2001). Samkvæmt því er mjög áríðandi að upplýsa 

þá vel um helstu slysahættur viðkomandi lands (Bentley & Page, 2001). Ein af aðaláherslum 

innan ferðaþjónustunnar ætti að vera að gera upplifun ferðamanna af heimsókn sinni jákvæða 

og tryggja velferð þeirra. Margt bendir til þess að skaðlegar upplifanir eins og slys og 

heilsubrestur á framandi slóðum geti haft neikvæðar afleiðingar fyrir ferðaþjónustuna sem á að 

vera að selja jákvæðar upplifanir sem gefa lífsfyllingu (Bentley & Page, 2001). Mikilvægi vel 

hannaðra umferðarmannvirkja verður seint ofmetið, en „jafnvel besta hönnunin dugar ekki til 

að skapa öruggt umferðarflæði. Reglur eru einnig nauðsynlegar til að stjórna hegðun vegfarenda 

í þessum mannvirkjum“ (Summala, 1998, bls. 285). Ýmsar grunnreglur, eins og vinstri eða 

hægri umferð, hægri forgangur, akstur í hringtorgum o.s.frv. geta vafist fyrir jafnvel 

reynslumiklum erlendum ökumönnum sem eru vanir öðrum áherslum í akstri í sínu heimalandi. 

Aðrar áherslur í öðrum löndum gera það að verkum að ökumenn bregðast ekki alltaf rétt við 

aðstæðum sem alla jafna væru ekki að skapa þeim vandræði á heimaslóðum. Í rannsókn sinni á 

kínverskum ökumönnum benti Wu á mikilvægi þess að þeir héldu einbeitingu sinni við akstur 

við ókunnar aðstæður. Þeir þurfa einnig nokkurn tíma til þess að venjast nýjum aðstæðum, eins 



 4 

og t.d. hringtorgum á erlendri grundu, sérstaklega í ljósi þess að tiltölulega stutt er síðan 

Kínverjar fóru að ferðast um heiminn í svona miklum mæli (Wu, 2015). 

Bandaríkjamenn eru vanir því að gatnamót séu vel merkt og umferðarmerki, annað hvort 

biðskylda eða stöðvunarskylda, séu sett upp til að benda þeim á þegar þeir eiga ekki forgang. 

Ef þeir sjá engin merki reikna þeir því með að þeir eigi forgang gagnvart umferð bæði frá hægri 

og vinstri. Í mörgum Evrópulöndum á þetta þó ekki alltaf við því víða lifir hægri reglan enn 

góðu lífi. Til að sýna fram á hættuna sem þetta getur skapað var gerð tilraun með þrjá bandaríska 

prófessora á aldrinum 40-60 ára sem höfðu enga reynslu af akstri í Evrópu. Þetta voru vanir 

ökumenn sem höfðu unnið við fræði tengd hegðun eða umferðaröryggi. Þeir voru fengnir til að 

aka 1,8 km leið í miðbæ Helsinki sex sinnum undir eftirliti án þess að fá leiðbeiningar um 

hvernig þeir ættu að athafna sig fyrir utan það að þeim var sagt hvar þeir ættu að beygja. Tvenn 

gatnamót með hægri forgangi voru á þessari leið. Eftir þrjár fyrstu ferðirnar voru þeir beðnir að 

lýsa þeim reglum um forgang sem væru í gildi á gatnamótum í Evrópu. Þeir áttu í vandræðum 

með það, og eftir útskýringu á því breyttist hegðun þeirra til mikilla muna og þeir óku af miklu 

meira öryggi um þessi gatnamót í framhaldinu. Af öryggisástæðum voru ekki gerðar fleiri 

tilraunir af þessu tagi (Summala, 1998). 

Áunnar akstursvenjur ökumanna, t.d. í hringtorgum, geta leitt til rangra viðbragða á ókunnum 

slóðum. Þessi viðbrögð er hægt að bæta með kynningu á nýjum reglum, t.d. með stuttum 

myndböndum (Thompson, 2018). Samkvæmt Page og Meyer eru slys sem verða á erlendum 

ferðamönnum ósýnilegt vandamál þar sem þau eru oft ekki skráð sérstaklega á meðan vel er 

haldið utan um skráningu á veikindum og farsóttum af Alþjóða Heilbrigðisstofnuninni (Page & 

Meyer, 1996). Peterson lýsir því hvernig orsakir og alvarleiki slysa eru undir dómínóáhrifum 

af fimm áhrifavöldum: fyrri reynslu eða félagslegum áhrifum á ökumanninn; mannlegum 

mistökum; hættulegum athöfnum eða aðstæðum; slysinu sjálfu; og skaðanum. Með því að 

fjarlægja eitt af þessum atriðum ætti að vera mögulegt að koma í veg fyrir slysið. Þetta á þó 

ekki alltaf við þar sem fleiri áhrifaþættir geta verið til staðar eins og t.d. óviðunandi 

öryggisþjálfun starfsmanna, skortur á fullnægjandi verklagsreglum til að koma í veg fyrir slys, 

ófullnægjandi reglugerðir eða ófullnægjandi eftirlit með að farið sé eftir reglugerðarákvæðum. 

Peterson telur einnig að hverju alvarlegu slysi fylgi 29 önnur með minniháttar meiðslum og 300 

óhöpp þar sem ekki verða slys (Peterson, 1978). Cossar telur að ferðalög færi einstaklinginn út 

fyrir venjubundnar athafnir sínar og leiði af sér afslappaðri hegðun sem getur orðið til þess að 

öryggisráðstafanir, sem að öllu jöfnu er fylgt eftir, eru stundum virtar að vettugi (Cossar, 1995). 

Bewes bendir á að líkurnar á að lenda í umferðarslysi á ferðalagi erlendis eru mun meiri en á 
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heimaslóðum, en fólk veiti þessu oft ekki athygli sem sést m.a. á því að flugslys, sem eru þó 

mun fátíðari, fá miklu meiri athygli og fjölmiðlaumfjöllun en umferðarslys sem rata oft ekki í 

fréttirnar (Bewes, 1993). Við rannsókn Page, Clift og Clark (1994) kom í ljós að hlutfallslega 

fleiri Bretar á aldrinum 20-30 ára lentu í slysum á eyjunni Möltu. Það er í samræmi við 

niðurstöðu Paxio, Dewar, Cossar, Covell & Reid (1991) sem benti einnig á að þessum slysum 

fylgi oft mikill kostnaður fyrir heimamenn, og endurhæfing geti einnig verið mjög 

kostnaðarsöm fyrir þjóðríki ferðamannsins. Ýmislegt bendir til þess að aukinn straumur af ungu 

fólki í leit að ævintýrum geti að einhverju leyti skýrt aukna slysatíðni ferðamanna á Nýja-

Sjálandi. Johnston fjallar um áhrif ævintýraferðamennsku í Nýja-Sjálandi á níunda áratug 

síðustu aldar. Flúðasiglingar, þyrluskíðamennska, fjallaklifur og teygjustökk urðu mjög vinsæl 

og drógu að sér marga ferðamenn. Fjallahjólaferðir, hvalaskoðun, útsýnisflug, köfun, sundferð 

með höfrungum, jeppaferðir og hellaskoðun eru einnig ævintýri sem mælt er með sem 

afþreyingarefni fyrir ferðamenn á Nýja-Sjálandi (Johnston, 1992). Erfitt er að halda 

nákvæmlega utan um þá tölfræði sem snýr að erlendum ferðamönnum í umferðarslysum á Nýja-

Sjálandi þar sem Samgöngustofa Nýja-Sjálands (LTSA) skráir ekki alltaf hvort erlendur 

ökumaður var ferðamaður eða útlendingur búsettur á eyjunni, en erlendir innflytjendur mega 

aka í eitt ár með sitt erlenda ökuskírteini eftir að þeir flytja til landsins (Page og Meyer, 1996). 

Í rannsókn Yannis, Golias og Papadimitriou (2007) kom í ljós að slysahætta og alvarleiki 

umferðarslysa erlendra ferðamanna eykst þegar fara saman lítil þekking á vegakerfi og 

grunnreglum umferðarreglna og ófullnægjandi kunnátta í akstri við erfið skilyrði. Rannsókn 

þeirra leiddi einnig í ljós að Grikkir voru mun ólíklegri til að lenda í slysum á heimavelli heldur 

en erlendir ferðamenn sem má sennilega rekja til þess að heimamenn þekktu miklu betur þær 

aðstæður sem vegakerfið og gallar þess buðu upp á (Yannis o.fl., 2007). Rannsókn Koushki, 

Ali og Al-Saleh (1998) leiddi í ljós að erlendir ökumenn voru líklegri til að nota öryggisbelti 

og ólíklegri til að fá sektir. Petridou, Askitopoulou, Vourvahakis, Skalkidis og Trichopoulos 

(1997) komust að þeirri niðurstöðu að á grísku eyjunni Krít voru erlendir ferðamenn, sem voru 

vanir vinstri umferð, 2,5 sinnum líklegri til að lenda í umferðarslysi heldur en þeir sem komu 

frá löndum með hægri umferð, einkum ef þeir óku bílaleigubílum. Svipuð rannsókn frá eyjunni 

Korfú leiddi í ljós að erlendir ferðamenn voru líklegri til að lenda í umferðarslysum heldur en 

innfæddir (Petridou, Desypris, Skalkidou og Trichopoulos, 1999).  
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2.1 Umferðarmannvirki á Íslandi 
Á Íslandi eru umferðarmannvirki ekki alltaf hönnuð fyrir þann mikla fjölda erlendra 

ferðamanna sem heimsækir okkur árlega og geta því stundum orðið miklar tafir við helstu 

ferðamannastaðina. Þetta á reyndar við um mörg lönd um allan heim. Erlendis má oft kenna 

plássleysi um, en hér höfum við ennþá nóg pláss þó ekki sé alltaf sátt um hvort nýta eigi það 

undir umferðarmannvirki. Hérlendis hefur fjöldi erlendra ferðamanna aukist mjög mikið 

undanfarin ár án þess að framkvæmdir við bætingu umferðarmannvirkja hafi fylgt því nægilega 

vel eftir. Ef litið er á fjölda ferðamanna sem markaðsvöru er hægt að skoða fjölgunina út frá 

markaðskenningu Kotlers um æviferil vöru. Á mynd 1 má sjá æviferil vöru samkvæmt kenningu 

Kotlers (Kotler, Keller, Brady, Goodman & Hansen, 2012). 

 
Mynd 1: Æviferill vöru skv. kenningu Kotlers (Kotler o.fl., 2012)  

Líklegt má telja að við séum að klára vaxtarskeiðið (e. growth) og þroskaskeiðið (e. maturity) 

hafi tekið við. Hversu lengi það stendur yfir er erfitt að áætla, en þegar hnignunin (e. decline) 

hefst er líklegt að það komi til með að hafa mest áhrif á þá sem hafa offjárfest t.d. í gististöðum 

og bílaleigum.  

Annað sem við þurfum að skoða gaumgæfilega er hönnun veganna. Í öryggisúttekt Eurorap á 

íslenska vegakerfinu var bent á að hér væri helst jákvætt að ekki væru tré meðfram vegunum, 

en mörg banaslys erlendis má rekja til áreksturs við tré. Hjá okkur væru það helst ljósastaurar 

sem væru oft ekki hannaðir samkvæmt öryggisstöðlum og nú þegar væri unnið í því að fjarlægja 

þá eða skipta þeim út. Neikvæð atriði eru hins vegar alltof brattir vegfláar og séríslenskt 

fyrirbæri, skurðir meðfram vegunum, ásamt skorti á vegriðum og oft alltof mjóum vegum. 
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Útafakstur er ein algengasta orsök umferðarslysa og þau verða oft mun alvarlegri vegna þess 

hversu hátt fallið er (Félag íslenskra bifreiðaeigenda, 2010). 

2.2 Hlutur ríkisútgjalda til umferðaröryggis 
Íslensk stjórnvöld samþykktu umferðaröryggisáætlun ársins 2016 sem tilgreinir tvö markmið 

til að auka umferðaröryggi til ársins 2022: „Annars vegar að fjöldi látinna í umferð á hverja 

100.000 íbúa verði ekki meiri en það sem lægst gerist hjá öðrum þjóðum það ár. Hins vegar að 

fjöldi látinna og alvarlega slasaðra í umferð lækki að jafnaði um ekki minna en 5% á ári til 

ársins 2022“ (Vegagerðin, 2017). 

Það má velta fyrir sér hvort það geti borgað sig að setja hærri upphæð í forvarnarstarf og fræðslu 

fyrir erlenda ferðamenn, en eins og sést á töflu 1 hér að neðan hefur nánast öll árin frá 2009 

verið tekjuafgangur af þeirri heildarupphæð sem er áætluð í að bæta öryggi í umferðinni. Árin 

2013 og 2016 skera sig úr, en þau ár var forvarnarmyndin Elfis gerð og aukinn kraftur settur í 

kynningu og dreifingu á henni. Hin árin er nokkuð fastur kostnaður fólginn í að búa til bæklinga 

og stýrisspjöld, sérstaklega ætluð erlendum ökumönnum, fyrir bílaleigur (Vegagerðin, 2017). 

Tafla 1: Kostnaður Vegagerðarinnar í umferðaröryggisáætlunum 2009-2016 (Vegagerðin, 
2017) 

Ár Áætlun Rauntölur v/erl. 
  millj. kr. millj. kr. ferðam. 

2016 419 373,6 9,3 
2015 388 348 3,8 
2014 375 370,9 3,3 
2013 375 366,3 12,5 
2012 350 347,1 1,8 
2011 350 324,5 1,9 
2010 340 330 1,9 
2009 359,4 367 2 
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3 Aðferðafræði 
Markmið þessarar rannsóknar er að skoða mikilvægi þess að farið verði í aukið átak til að 

tryggja betur öryggi erlendra ferðamanna á Íslandi. Einnig var skoðað hvaða aðgerðir væru 

líklegastar til að tryggja betur öryggi þeirra á ferðalögum sínum um landið. Við rannsóknina 

voru notuð fyrirliggjandi gögn sem unnin hafa verið af fagaðilum en einnig var notað fræðilegt 

efni frá erlendum rannsóknum.  

Skilgreining á fyrirliggjandi greindum gögnum (e. secondary analysis) er þegar rannsakandi 

nýtir gögn sem hann hefur líklega ekki tekið þátt í að greina og voru væntanlega fyrirhuguð til 

notkunar á annan hátt af rannsakandanum sem safnaði gögnunum. Fyrirliggjandi greining getur 

falið í sér greiningu á annaðhvort megindlegum eða eigindlegum upplýsingum (Bryman,  2016). 

 Kostir þess að nota fyrirliggjandi gögn eru margir. Með því að nota fyrirliggjandi gögn, sem 

eru áreiðanleg og vel framsett, sparast bæði kostnaður og tími við rannsóknarvinnuna. Auk þess 

er unnið úr gögnunum samkvæmt fyrirfram ákveðnum aðferðum sem tryggja gæði þeirra. Með 

fyrirliggjandi gögnum er einnig hægt að taka hluta af gögnunum og greina þau betur sem getur 

kallað á aðra nálgun eða túlkun á málefninu (Bryman, 2016).  

Gallar við notkun fyrirliggjandi gagna eru ekki svo margir. Þó getur hætta verið á að skortur sé 

á þekkingu varðandi þau grunngögn sem síðan á að nota í aðrar rannsóknir, en auk þess geta 

gagnasöfn verið mjög stór og erfitt að átta sig á hvaða gögn er heppilegast að nota. Þar sem 

fyrirliggjandi gögn hafa verið unnin samkvæmt besta mögulega gæðastaðli er mikilvægt að nota 

þau á vandvirkan hátt (Bryman, 2016). 

Rannsókn þessa verkefnis fólst í því að nýta eigindlegar rannsóknaraðferðir. Gagnaöflun fór að 

mestu leyti fram á veraldarvefnum þar sem fyrirliggjandi gögn og fyrrum rannsóknir voru 

greindar. Mismunandi skoðanir eru uppi um hvort hægt sé að nota sömu viðmið og  mælikvarða 

við notkun á eigindlegum og megindlegum rannsóknum hvað varðar gæði rannsókna. Þó hafa 

sumir talið að þar sem ekki er um að ræða aðra þekkingarheimspeki (e. separate philosophy of 

knowledge) við framkvæmd eigindlegra rannsókna ættu sömu viðmið að gilda í báðum 

rannsóknaraðferðunum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Við greiningu gagnanna var grundaðri kenningu beitt. Grunduð kenning er notuð sem heildstæð 

nálgun í rannsókninni. Grunduð kenning er ákveðin nálgun í eigindlegum aðferðum þar sem 

rannsakandi leitast eftir að þróa eða uppgötva kenningar út frá gögnum sínum. Kenningin 
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byggist sem sagt á gögnunum en ekki að rannsakandi hafi fyrirfram gefnar kenningar að 

leiðarljósi (Bryman, 2016). 

Ýmsar stofnanir hafa unnið ötullega við að safna og greina upplýsingar varðandi umferðarmál 

á Íslandi og því voru ýmis af þessum gögnum notuð við rannsóknarvinnuna, enda mikill tími 

og vinna sem hafa verið framkvæmd af fagaðilum varðandi málefnið. Töluvert af ritrýndum 

greinum liggja á veraldarvefnum sem gott var að nota samhliða þeim gögnum sem til eru hér á 

landi. 

Við gagnaöflunina kom í ljós mikið magn af gögnum sem gefin hafa verið út reglulega m.a. af 

Samgöngustofu, Ferðamálastofu og Rannsóknarnefnd samgönguslysa. Þar sem umfang 

þessarar rannsóknar er ekki það stórt í sniðum og tímaramminn takmarkaður var ákveðið að 

fara þá leið að greina fyrirliggjandi gögn enda eru þau unnin af fagaðilum sem þekkja 

viðfangsefnið og eru með þau í stöðugri greiningu. Með því að skoða rannsóknina út frá 

fræðilegum upplýsingum og bera saman við fyrirliggjandi skýrslur var leitast við að fá svör við 

rannsóknarspurningunum sem settar voru fram við upphaf rannsóknarvinnunnar. Skoðað var 

hvað aðrar þjóðir hafa verið að gera til að tryggja betur öryggi sinna ferðamanna og út frá því 

lagðar fram hugmyndir um hvað við gætum gert við okkar aðstæður. Einnig voru skoðuð 

ríkisframlög til málaflokksins og hvernig þau eru nýtt. Ýmsir bæklingar og myndbönd voru 

skoðuð til að greina betur hvað verið er að gefa út í dag og hversu aðgengilegt þetta efni er fyrir 

erlenda gesti landsins. 
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4 Niðurstaða 
Aukning í komu erlendra ferðamanna hingað til lands hefur verið að stigmagnast með hverju 

árinu þó einhver teikn séu um að það sé að hægja á þessari aukningu. Þrátt fyrir það er 

ferðaþjónustan orðin ein af helstu atvinnugreinum Íslendinga. Það er því mikilvægt að hlúa vel 

að greininni svo Ísland haldi áfram að vera áfangastaður sem áhugavert er að heimsækja. Gæta 

þarf að því að Ísland teljist vera öruggur staður heim að sækja og því geta fréttir af tíðum slysum 

erlendra ferðamanna talist neikvæður þáttur þegar valið er hvert ferðast skal. Ef markhópur 

ferðamanna til landsins breytist þarf einnig að vera skrefi á undan við að tryggja öryggi þeirra 

áður en óhöpp verða. Áhættusæknir ferðamenn geta haft í för með sér meiri hættu á slysum og 

mikilvægt er að gera sér grein fyrir þörfum og aðgerðum í kringum hvern markhóp fyrir sig. 

4.1 Staða umferðarmannvirkja á Íslandi 
Vegagerðin og Samgöngustofa halda utan um upplýsingar um umferðarslys og benda á þá staði 

þar sem sérstakra úrbóta er þörf í von um að fá úthlutað nægilegu fjármagni til að ráðast í 

betrumbætur. Í framkvæmdaskýrslu umferðaröryggisáætlunar 2016 eru nokkrir staðir nefndir 

sem skera sig sérstaklega úr hvað slysa- og óhappatíðni varðar og má þar nefna 

Hvalfjarðargöng, Reykjanesbraut og Hellisheiði í grennd við Þrengslaveg og Litlu Kaffistofuna 

utan þéttbýlis og nokkur gatnamót við Miklubrautina á höfuðborgarsvæðinu. Þetta eru staðir 

sem hafa mikinn umferðarþunga og eru því líklegri til að hafa hærri slysatíðni. Stuttur 

vegarkafli við Litlu Kaffistofuna var lagaður árin 2012-13 og hurfu með þeim breytingum þær 

háu slysatölur sem þar höfðu verið í mörg ár. Mörg gatnamót í Reykjavík löguðust einnig mikið 

þegar sett höfðu verið upp vinstribeygjuljós eins og t.d. við gatnamót Suðurlandsbrautar, 

Kringlumýrarbrautar og Laugavegar sem voru verstu gatnamótin í mörg ár. Vegagerðin hefur 

unnið í því í áratugi að fækka þeim tæplega 700 einbreiðu brúm sem eru í hennar umsjón 

(Vegagerðin, 2017). Í svari við fyrirspurn um einbreiðar brýr á Alþingi sagði Ólöf Nordal, sem 

varð innanríkisráðherra árið 2014, þetta þó vera dýrt verkefni og tímafrekt og að sett hafi verið 

upp viðvörunarljós og umferðarmerki við margar þeirra sem hafi dregið verulega úr slysatíðni 

við einbreiðar brýr (Þingskjal nr. 1003/2014). 

Umferðin á Íslandi hefur aukist mjög mikið síðustu árin, en miklir vaxtaverkir eru í þróun 

umferðarmannvirkja sem hafa ekki náð að fylgja eftir þessum mikla umferðarþunga. Mjóir 

vegir úti á landi eru enn flestir með 90 km hámarkshraða á klukkustund. Þegar ferðamenn nema 

staðar til að taka myndir eða dást að norðurljósunum skapast mikil hætta og þörfin á að útbúa 
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útskot hefur aukist til muna. Miklir vatnavextir og hvassviðri geta einnig gert ferðalög erfið og 

fréttastofur hafa verið duglegar að vara fólk við þegar það á við. Þessi skilaboð ná þó ekki alltaf 

til erlendra ferðamanna þar sem fæstir þeirra skilja íslensku. 

4.2 Umferðarslys og erlendir ferðamenn 
Þegar banaslys eða alvarleg umferðarslys verða er vettvangur slyssins rannsakaður og 

Rannsóknarnefnd samgönguslysa greinir orsakaþættina og kemur með tillögur til úrbóta til „að 

bæta umferðaröryggi og koma í veg fyrir að samskonar slys verði aftur“ (Rannsóknarnefnd 

samgönguslysa, á.á.). Vegagerðin skoðar þessar skýrslur og gerir úrbætur ef hægt er að rekja 

orsökina til aðstæðna. Sem dæmi má nefna banaslys sem varð við þjóðveg 1 á Sólheimasandi í 

september 2016 þegar ekið var á erlendan ferðamann sem stóð á veginum. Hann var að ferðast 

í 10 manna hópi með erlendum leiðsögumanni. Sá sem ók á hann var einnig erlendur 

ferðamaður og var á nýjum bílaleigubíl. Engin umferðarmerki voru á þessum stað til að vara 

sérstaklega við umferð gangandi vegfarenda. Þarna er vinsæll ferðamannastaður, en þegar 

slysið varð var ekkert pláss til að leggja bifreiðum og var þeim því oft lagt í vegkantinum beggja 

vegna við veginn. Úrbætur voru gerðar stuttu síðar og hámarkshraði lækkaður úr 90 km/klst í 

70 þar til útbúin höfðu verið bílastæði og vegamót inn á þau lagfærð (Rannsóknarnefnd 

samgönguslysa, 2016). 

Úrbætur eru kostnaðarsamar, en mikill kostnaður fylgir líka umferðarslysum. Samkvæmt 

slysaskýrslu Samgöngustofu er árlegur kostnaður vegna umferðarslysa undanfarin 10 ár 

áætlaður að meðaltali 51,7 milljarður króna miðað við verðlag ársins 2013 (Samgöngustofa, 

á.á.a). Það getur því margborgað sig að fjárfesta í bættu vegakerfi ef það getur fækkað 

umferðarslysum. 

4.2.1 Greining umferðarslysa 

Markviss skráning umferðarslysa hófst árið 1966 til að undirbúa samanburð á slysatíðni fyrir 

og eftir að hægri umferð var tekin upp á Íslandi árið 1968 (Samgöngustofa, á.á.a).  

Til að aðgreina banaslys og slys með meiðslum er gott af hafa hugfast að maður telst látinn af 

völdum umferðarslyss ef hann deyr af afleiðingum þess innan 30 daga. Slys með meiðslum 

skiptast í tvo flokka: mikil meiðsl teljast beinbrot, heilahristingur, innvortis meiðsl, kramin 

líffæri, alvarlegir skurðir og rifnir vefir, alvarlegt lost (taugaáfall) sem þarfnast læknismeðferðar 

og sérhver önnur alvarleg meiðsl sem hafa í för með sér nauðsynlega dvöl á sjúkrahúsi. Lítil 

meiðsl eru annars flokks meiðsl, svo sem tognun, liðskekkja eða mar. Fólk sem kvartar um lost 
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(taugaáfall) en hefur ekki orðið fyrir öðrum meiðslum, ber ekki að telja nema það hafi greinileg 

einkenni losts (taugaáfalls) og hafi hlotið læknismeðferð samkvæmt því (Samgöngustofa, 

2016).  

 

Mynd 2: Fjöldi brottfara frá Keflavíkurflugvelli eftir þjóðernum (Ferðamálastofa, á.á.) 

Þegar skoðaðar eru slysatölur erlendra ferðamanna og einblínt á þær þjóðir sem lenda í sex efstu 

sætunum kemur í ljós að frá árinu 2007 eru Pólverjar í efsta sæti öll árin nema 2016 og 2017 

þegar Kínverjar taka við keflinu (sjá töflur 3, 4 og 5). Bandaríkin eiga fulltrúa á öllum listum 

eftir árið 2011 og Þjóðverjar skora hátt á þeim flestum. Að einhverju leyti má rekja þessar 

slysatölur til fjölda þeirra ferðamanna sem leggja leið sína til Íslands, en bæði Þjóðverjar og 

Bandaríkjamenn hafa alla tíð verið duglegir að ferðast hingað. Veru Kínverja á listanum má 

skýra með auknum fjölda þeirra undanfarin ár, en þegar skoðaðar eru tölur um fjölda 

ferðamanna eftir þjóðernum er ekki hægt að skýra ástæðuna fyrir toppsætinu öðruvísi en með 

reynsluleysi þeirra sem ökumenn (Ferðamálastofa, á.á.; Samgöngustofa, 2017a). 

Tafla 2: Fjöldi erlendra ferðamanna sem slösuðust eða dóu í umferðarslysum á Íslandi árið 
2017 (Samgöngustofa, 2016) 

Þjóðerni Látnir Alv. slas. Lítið slas. Samtals 
Kína 3 14 22 39 

Bandaríkin 0 8 30 38 
Þýskaland 1 2 19 22 

Spánn 0 3 11 14 
S-Kórea 0 0 10 10 
Pólland 0 1 8 19 
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Tafla 3: Fjöldi erlendra ferðamanna sem slösuðust eða dóu í umferðarslysum á Íslandi árið 
2016 (Samgöngustofa, 2016) 

Þjóðerni Látnir Alv. slas. Lítið slas. Samtals 
Kína 1 10 25 36 

Bandaríkin 0 4 25 29 
Frakkland 1 4 15 20 
S-Kórea 0 4 15 19 

Ítalía 0 7 6 13 
Kanada 0 2 9 11 

 

Tafla 4: Fjöldi erlendra ferðamanna sem slösuðust eða dóu í umferðarslysum á Íslandi árið 
2015 (Samgöngustofa, 2016) 

Þjóðerni Látnir Alv. slas. Lítið slas. Samtals 
Pólland 0 8 39 47 

Kína 1 6 29 36 
Bandaríkin 0 2 21 23 
Þýskaland 0 3 15 18 

Kanada 0 1 13 14 
Stóra Bretl. 0 1 13 14 

 
Þegar rýnt er í mynd 2 og hún borin saman við fjölda slysa í töflum 2 og 3 vekur það athygli að 

Bretar, sem voru næstfjölmennastir árin 2016 og 2017, ná ekki inn á listana þau árin, og að 

Bandaríkjamenn, sem voru langfjölmennastir, skuli ekki ná toppsætinu.  

4.3 Staða upplýsingagjafar til erlendra 
ferðamanna á Íslandi 

Til að reyna að draga úr tíðni umferðarslysa hjá erlendum ökumönnum hafa íslensk stjórnvöld 

sett fjármagn í að kynna fyrir þeim sérstakar og óvenjulegar aðstæður í íslenska vegakerfinu. 

Árið 2013 var t.d. framleidd mynd, þar sem álfurinn Elfis talar til þeirra og lýsir ýmsum hættum 

sem vegfarendur geta þurft að glíma við. Þremur árum seinna var gert átak í að auglýsa myndina 

á netinu. Markaðssetningin gekk út á að koma henni á framfæri til þeirra sem voru að kynna sér 

landið með því t.d. að skoða ferðaskrifstofur og bílaleigur á Íslandi og voru þ.a.l. líklegir til að 

vera á leiðinni til Íslands (Vegagerðin, 2017). 

Bæklingurinn „How to drive in Iceland“ kom út árið 2012 (mynd 3) og var þýddur á kínversku 

fjórum árum seinna eftir að ljóst var að kínverskir ökumenn voru í sérstakri hættu á að lenda í 

umferðarslysum á Íslandi. Íslenska sendiráðið í Kína og kínverska sendiráðið á Íslandi tóku 

höndum saman um að dreifa bæklingnum m.a. til kínverskra ferðaþjónustuaðila sem staðsettir 
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eru hérlendis sem og til kínverskra ferðamanna sem sækja um vegabréfsáritun til Íslands. Elfis 

myndin var einnig textuð og er nú sýnd í vegabréfamiðstöðinni í íslenska sendiráðinu í Kína 

(Samgöngustofa, á.á.b; Vegagerðin, 2017). 

 
Mynd 3: Bæklingurinn „How to drive in Iceland“ (Samgöngustofa, á.á. b) 

Árið 2006 hófst framleiðsla á sérstökum stýrisspjöldum á ensku, en í samvinnu við bílaleigur 

landsins eru þau hengd á stýri bílaleigubíla (mynd 4). Leigutakinn kemst ekki hjá því að sjá 

spjaldið og verður að fjarlægja það áður en hann getur ekið af stað. Á spjaldinu eru upplýsingar 

um íslenska vegakerfið, sérstök umferðarmerki og almennar varúðarreglur. Samhliða því eru 

einnig framleiddir bæklingar á sex öðrum tungumálum, þ.e. frönsku, þýsku, ítölsku, spænsku, 

pólsku og kínversku, fyrir þá sem gætu átt erfitt með að skilja ensku (Samgöngustofa, á.á.c). 
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Mynd 4: Stýrisspjald (Samgöngustofa, á.á.c) 

Ýmsar upplýsingar er einnig hægt að nálgast á netinu og þar er oftast vísað á safetravel.is, 

drive.is og road.is.  

Árið 2016 sendi Samgöngustofa frá sér leiðbeiningar og tilmæli um öryggi viðskiptavina, og 

eru þau tilmæli ætluð sem gátlisti fyrir bílaleigur áður en bifreið er afhent erlendum ferðamanni 

(mynd 5). Þar er starfsfólkið m.a. minnt á að kanna hvort bifreiðin sé í lagi og rétt útbúin miðað 

við aðstæður og hvort stýrisspjaldið sé komið á sinn stað. Einnig er lögð áhersla á að benda 

leigutakanum á þýðingu nokkurra umferðarskilta, að ljósanotkun sé skylda allan sólarhringinn, 

hámarkshraða innan og utan þéttbýlis, að bannað sé að stöðva eða leggja ökutæki á vegi nema 

brýna nauðsyn beri til, og sérstök áhersla er lögð á að allir noti öryggisbeltin allan tímann. Auk 

þess eiga starfsmenn bílaleiganna að ganga úr skugga um að ökumaður bílaleigubílsins hafi 

fullnægjandi ökuréttindi og reynslu af vetrarakstri ef við á (Samgöngustofa, 2016, 31. október). 

Það getur verið erfitt að tryggja það að reynslan sé til staðar ef leigutakinn svarar spurningunni 

játandi. Eins er ekki öruggt að ökumaður kunni að keyra þótt ökuréttindi hans séu í gildi. 
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Mynd 5: Gátlisti fyrir bílaleigur (Samgöngustofa, 2016, 31. október) 

 

4.3.1 Nokkur dæmi um upplýsingagjöf til erlendra ferðamanna 
erlendis 

Í Finnlandi máttu Kínverjar ekki leigja bíl fyrr enn eftir 1. febrúar 2018 (PR Newswire, 2018, 

6. febrúar) en Finnar eru eina Norðurlandaþjóðin sem hafði þessa reglu. Þeir hafa hingað til 

ekki lagt nærri því eins mikla áherslu á kynningar- og forvarnarstarf hjá erlendum 

ferðamönnum, enda er vegakerfið þeirra að jafnaði mun betra en okkar og minna um einbreiðar 
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brýr og malarvegi. Þeir hafa þó lagt áherslu á að ekki megi stöðva ökutækið hvar sem er, 

sérstaklega á þjóðvegum, og líkt og Danir (Tripsavvy, 2017, 31. júlí), Svíar (Mapes, 2017, 21. 

september) og Norðmenn (Visitnorway, á.á.) leggja þeir einnig mikið upp úr þvi að ökuljós séu 

kveikt allan sólarhringinn og bílbelti notuð bæði í fram- og aftursætum. 

Nýsjálendingar eru framarlega í forvörnum þegar kemur að umferðarslysum erlendra 

ferðamanna. Nýsjálensku bifreiðasamtökin hafa t.a.m. gert fræðslumyndband, Visiting driver 

training programme, sérstaklega ætlað erlendum ferðamönnum. Ferðamenn eru hvattir til að 

skoða myndbandið og svara spurningum sem þar eru lagðar fram. Í hvatningarskyni veita 

margar bílaleigur viðskiptavinum sínum afslátt ef þeir geta sýnt fram á að þeir hafi klárað að 

svara spurningunum. Þarna eru tekin fyrir öll helstu áhættuatriðin sem ferðamenn geta lent í 

vandræðum með eins og akstur á fáförnum sveitavegum, tillitssemi við hjólreiðamenn, 

búfénaður, hraðatakmarkanir, hringtorg o.s.frv. (The New Zealand Automobil Association Inc, 

á.á.). 

4.4 Bílaleigur 
Í lögum um bílaleigur nr. 64 frá maí 2000 er tekið fram í 6. grein að leyfishafa bílaleigusamnings 

sé skylt að „upplýsa erlenda leigutaka um íslenskar umferðarreglur, umferðarmerki og reglur 

um bann við umferð utan vega. Jafnframt skal leyfishafi vekja sérstaka athygli á hættu sem 

stafar af dýrum á vegum“ og í 7. grein er fjallað um bann við „að leigja bifreið eða annað 

ökutæki öðrum en þeim sem hafa réttindi til að stjórna bifreiðinni eða ökutækinu sem leigja á“ 

(Lög um bílaleigur nr 64/2000).  

Í reglugerð um leigu skráningarskyldra ökutækja nr. 840/2015 er í 8. grein m.a. tekið fram að 

ökutækjaleigur beri „ábyrgð á verkum starfsmanna sinna við leigu ökutækja“, að þær skuli 

„tryggja að ökutæki séu í góðu ásigkomulagi, hljóti gott viðhald og eftirlit og fullnægi kröfum 

sem eru um þau í lögum og reglugerðum.“ Í 10. grein er auk þess tilgreint að sá „einn sem hefur 

tilskilin ökuréttindi, getur leigt ökutæki“ (Reglugerð um leigu skráningarskyldra ökutækja nr. 

840/2015). Í 7. gr. laga nr. 65/2015 um leigu skráningarskyldra ökutækja er auk þess fjallað um 

skyldu leyfishafa bílaleigu um að „upplýsa erlenda leigutaka um íslenskar umferðarreglur, 

umferðarmerki og reglur um bann við umferð utan vega“ og „vekja sérstaka athygli á hættu 

sem stafar af dýrum á vegum“ (Lög um leigu skráningarskyldra ökutækja nr. 65/2015).  

Það er því alveg ljóst að bílaleigur verða að tryggja að erlendir leigutakar séu með réttindi til 

að aka á Íslandi og búnir að kynna sér þær sérstöku hættur sem fyrirfinnast hér á landi. Eftirlit 
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með því að þetta sé gert er á herðum Samgöngustofu og hún hefur leyfi skv. 11., 12. og 13. gr. 

laga nr. 65/2015 um leigu skráningarskyldra ökutækja til að beita sektum eða afturkalla 

rekstrarleyfi bílaleigu sem sinnir ekki skyldum sínum (Lög um leigu skráningarskyldra 

ökutækja nr. 65/2015). 

4.5 Aðgerðaáætlanir í umferðarátaki 
Í könnunninni „Dear visitors; roads and security“, sem Rannsóknir og ráðgjöf 

ferðaþjónustunnar með stuðningi Vegagerðarinnar lagði fyrir erlenda ferðamenn árið 2016, 

kemur fram að áætlað er að um 960.000 ferðamenn hafi nýtt sér bílaleigubíla árið 2016. Af 

þeim töldu 5% sig vera byrjendur í umferðinni, en það gerir um 48.000 óreynda ökumenn sem 

takast á við mjög krefjandi íslenskar aðstæður í byrjun akstursferils síns. Samkvæmt þessari 

sömu könnun er áætlað að fjöldi kínverskra ferðamanna hafi verið um 67.000, eða fjórföldun 

frá árinu 2013, og Japanir um 22.000. Ekki var kannað sérstaklega hversu margir af þessum 

48.000, sem töldu sig vera byrjendur í umferðinni, væru frá þessum tveimur Asíuríkjum 

(Vegagerðin, 2017). Árið 2016 lentu 39 Kínverjar í umferðarslysum með meiðslum (um 1 af 

hverjum 1.700) og 2 Japanir (um 1 af 11.000). Aðrar þjóðir sem eru í sérstökum áhættuhópi eru 

Spánverjar og Svisslendingar. Árið 2016 lentu 14 af 39.613 skráðum spænskum ferðamönnum 

um Keflavíkurflugvöll í umferðarslysi með meiðslum (um 1 af 2.800) og 8 af 28.682 skráðum 

Svisslendingum (um 1 af 3.500). Til samanburðar er hlutfall Bandaríkjamanna um 1 af 11.000 

(Rögnvaldur Guðmundsson, 2017; Samgöngustofa, 2017a; Oddný Þóra Óladóttir, 2017).  

Erlendir ríkisborgarar sem lenda í umferðarslysum hérlendis eru samt ekki alltaf ferðamenn. Ef 

bornar eru saman slysatölur um erlenda ferðamenn og erlenda ríkisborgara sem eru búsettir 

hérlendis, kemur í ljós að árin 2012 til 2016 slösuðust eða létust að meðaltali 14,2 af hverjum 

100.000 erlendum ferðamönnum í umferðinni á Íslandi, en 4,3 af hverjum 1.000 erlendum 

ríkisborgurum sem búa hérlendis (Vegagerðin, 2017). Erfitt er að bera þessar tölur saman þar 

sem inn í þetta spilar að ferðamennirnir dvelja ekki nema að meðaltali um 7 daga yfir 

vetrartímann og um 10 daga á sumrin á landinu í hverri ferð hingað (Ferðamálstofa, á.á.) á 

meðan erlendir ríkisborgarar búsettir hérlendis eru hérna svo til allt árið.  

Árið 2017 létust 16 í umferðarslysum á Íslandi, þ.a. voru 7 Íslendingar, 4 erlendir ríkisborgarar 

sem búa hér og 5 erlendir ferðamenn (Samgöngustofa, 2017a). Samkvæmt Hagstofu Íslands 

voru 35.997 innflytjendur búsettir hérlendis í byrjun árs 2017, eða rúmlega 10% af 

heildaríbúafjöldanum sem var 338.349 (Svava Guðjónsdóttir, 2017). Samkvæmt 
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greiningardeild Íslandsbanka eru að jafnaði um 43.000 erlendir ferðamenn staddir á landinu á 

degi hverjum (Íslandsbanki, 2016). Miðað við þessar tölur eru erlendir ökumenn miklu líklegri 

en íslenskir að lenda í banaslysum í umferðinni hérlendis. Eitt af undirmarkmiðum 

umferðaröryggisáætlunarinnar er að slasaðir útlendingar verði ekki fleiri en 120, en það 

markmið kom verst út hingað til þar sem rauntala ársins 2017 var 375 (Samgöngustofa, 2018). 

Það er því ljóst að það er mikil þörf á að gera átak í forvörnum fyrir erlenda ökumenn. 

Abdullah, Shukran, Ismail, Maskat, Isa & Ishak (2017) fjölluðu um þá staðreynd að 

ökumennirnir sjálfir eru oftast orsakavaldar umferðarslysa og það skiptir miklu máli að finna 

leiðir til að draga úr þeim mistökum sem þeir gera. Margar tækniframfarir hafa átt sér stað sem 

geta varað ökumenn við ef þeir eru ekki með hugann við aksturinn og má þar nefna 

augnhreyfingaskynjara, athyglisskynjara, hraðaskynjara og fleira. Þetta eru samt atriði sem ekki 

eru orðin staðalbúnaður í ökutækjum í dag m.a. vegna þess hversu dýr þau eru og því ólíklegt 

að þau verði sett í bílaleigubíla á næstunni. 
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5 Umræður 
Eins og sést er margt sem bendir til að öryggi erlendra ferðamanna á Íslandi sé ekki eins mikið 

og æskilegt er. Aukinn ferðamannastraumur til landsins hefur leitt til mikillar aukningar í 

slysatölum í umferðinni og vegakerfið er að bugast undan álaginu. Mjóir vegir, einbreiðar brýr, 

ný umferðarmenning og ókunnar umferðarreglur koma erlendum ferðamönnum oft í opna 

skjöldu og geta leitt til aukinnar hættu á umferðarslysum. Mikið álag er á heilbrigðiskerfinu og 

mikill kostnaður er fólginn í fleiri slysum og orðstír landsins er í hættu. En hvaða aðgerðir eru 

líklegastar til að auka umferðaröryggi erlendra ferðamanna á Íslandi? Eins og Ólöf Nordal benti 

á er það bæði dýrt og tímafrekt verkefni að fækka einbreiðum brúm á Íslandi og því hefur verið 

reynt að fresta mörgum framkvæmdum með því að setja upp viðvörunarljós og umferðarskilti 

til að reyna að fækka umferðarslysum á völdum stöðum (Þingskjal nr. 1003/2014). Árið 2016 

var gert átak í að bæta aðkomu að einbreiðum brúm, viðvörunarskilti með betra endurskini sett 

upp ásamt blikkljósum og vegmerkingar bættar. Það var áætlað að setja 60 milljónir í að laga 

17 einbreiðar brýr á leiðinni á milli Reykjavíkur og Hafnar í Hornafirði vegna mikils fjölda 

ferðamanna sem sækir í að aka þessa leið. Rauntalan varð þó ekki nema rúmar 18 milljónir 

(Vegagerðin, 2017). Það má velta fyrir sér hvort það geti ekki borgað sig að leggja meiri áherslu 

á að fækka einbreiðum brúm hraðar ásamt því að fjölga útskotum á völdum stöðum til að 

auðvelda ferðamönnum að taka myndir. Árlegur kostnaður samfélagsins vegna umferðarslysa 

er áætlaður rúmlega 51 milljarður (Samgöngustofa, 2017a), og ef hægt væri að fækka 

umferðarslysum um 10% ættu því að sparast um 5 milljarðar á hverju ári, en þeir duga býsna 

langt í vegabótum. 

Það hefur færst í vöxt að erlendir leiðsögumenn og ökumenn fylgi hópum í ferðalögum um 

Ísland. Ekki hafa verið settar neinar kröfur um að þessir leiðsögumenn og ökumenn búi yfir 

sérþekkingu eða reynslu af ferðum um Ísland. Þeir geta því verið að koma í sína fyrstu ferð til 

Íslands með hópnum sem þeir fylgja og ekki gert sér grein fyrir þeim erfiðleikum og hættum 

sem leynast víða. Það getur verið tvíeggja spjót að setja ströng skilyrði fyrir komu þeirra til 

Íslands, því við Íslendingar erum líka með aragrúa af leiðsögumönnum víðs vegar um heiminn 

þó svo að við færum okkur oftast þekkingu og reynslu heimamanna í nyt þegar ökumenn 

hópferðabíla eru valdir. 

Umferðarslys geta haft mjög afdrifaríkar afleiðingar og ættu að vera tekin mjög alvarlega. 

Forvarnarmyndirnar með Elfis í aðalhlutverki eru e.t.v. of mikið léttmeti til að erlendir 

ferðamenn taki ábendingunum af fullri alvöru. Það er e.t.v. kominn tími til að gera annað 
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myndband sem tekur á þessum vanda af meiri alvöru og vekur fólk til umhugsunar. 

Slysavarnafélagið Landsbjörg (safetravel.is) hefur gefið út myndband sem tekur af aðeins meiri 

alvöru á þeim helstu hættum sem mæta ökumönnum á Íslandi, en það er bara til á ensku enn 

sem komið er. 

Upplýsingar um umferðarmenningu landsins þurfa að vera þannig að fljótlegt og auðvelt sé að 

ná í þær og þar spila bílaleigurnar stórt hlutverk. Þó þarf að finna aðrar leiðir til að ná til þeirra 

erlendu ferðamanna sem koma hingað til lands með Norrænu á eigin bílum þó svo að þeir hafi 

ekki verið nema um 20.000 árið 2016 (Oddný Þóra Óladóttir, 2017). Stutt og hnitmiðað 

myndband sem tekur af alvöru á þeim hættum sem erlendir ökumenn geta mætt á Íslandi ætti 

að vera skylduáhorf fyrir alla þá sem taka bíl á leigu hérlendis eða koma með eigið ökutæki til 

landsins. Þetta myndband þyrfti að vera aðgengilegt á netinu og sýnt í flugvélum og skipum 

sem fljúga eða sigla til landsins. Ökumaðurinn þyrfti þá að skrá nafn sitt á síðuna og fá það 

skráð í gagnagrunn sem lögreglan, bílaleigur o.fl. hafa aðgang að til að tryggja að hann hafi 

skoðað myndbandið. Ef ekki, þyrfti hann að setjast niður og gefa sér tíma til að kynna sér þessar 

upplýsingar áður en hann heldur för sinni áfram. Í framtíðinni mætti skoða hvort gefa þyrfti út 

sérstakt bráðabirgðaakstursleyfi fyrir erlenda ökumenn, líkt og gert er með erlend ökutæki sem 

hingað koma, og beita sektum ef erlendir ökumenn, hvort sem um er að ræða ferðamenn eða 

erlenda ríkisborgara sem flytja hingað, geta ekki framvísað því. 

Margir Íslendingar pirra sig á erlendum ökumönnum sem keyra of hægt, gefa ekki stefnuljós, 

stöðva hvar sem þeim dettur í hug og eru alls staðar fyrir. Í könnun sem Samgöngustofa gerði 

árið 2017 kemur fram að af þeim fjórum atriðum sem pirra ökumenn helst í fari annarra í 

umferðinni eru einmitt skortur á notkun stefnuljósa, of hægur akstur og akstur á vinstri akrein, 

en þetta er hægt að tengja við suma erlenda ferðamenn (Samgöngustofa, 2017b). Óöryggi og 

hik í umferðinni má oftast rekja til reynsluleysis eða skorts á þekkingu á reglum eða staðháttum, 

og hægur akstur og skortur á notkun stefnuljósa gæti verið einbeitingaskortur sem fylgir þessu 

óöryggi. Við þurfum að temja okkur meiri tillitssemi og varúð gagnvart þessum gestum. Það 

má jafnframt segja að við Íslendingar mættum vera betri fyrirmyndir t.d. hvað notkun 

stefnuljósa varðar, enda má ætla að ferðamenn geri eins og fyrir þeim er haft.  

Árið 2014 slösuðust þrír kínverskir ferðamenn lítillega í umferðarslysum á þjóðvegum landsins, 

en árið eftir voru þeir orðnir 36 og þar af sex sem slösuðust alvarlega, 29 sem slösuðust lítillega 

og einn sem lést. Einn ferðamaður frá Japan lést í umferðarslysi árið 2015, einn slasaðist 

alvarlega og sjö lítillega. Svipuð saga er af ferðamönnum frá Hong Kong, en þar var einn sem 
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lést og sjö sem slösuðust lítillega. Munurinn á milli áranna 2014 og 2015 er því gríðarlegur. 

Þetta hefur orðið til þess að margir hafa miklar áhyggjur af því að fara af stað í umferðina. 

Áhyggjurnar eru ekki síst miklar hjá Samgöngustofu, innanríkisráðuneytinu, 

tryggingafélögunum og svo bílaleigunum. Stundin gerði óformlega könnun á þessum málum 

og var þeirra niðurstaða sú að aðallega sé um vankunnáttu ökumannanna að ræða. Í sumum 

löndum tíðkast það að sitja stutt bóklegt námskeið til þess að fá ökuréttindi og án þess jafnvel 

að setjast nokkurn tímann undir stýri á bíl. Þar af leiðandi hafa sumir erlendir ökumenn litla 

sem enga reynslu af því að keyra í hálku, snjó eða á malarvegi. Stundin tók óformlegt viðtal við 

starfsmenn bílaleigu á Keflavíkurflugvelli sem ræddu um afhendingarmáta bílaleigubílanna. 

Þar kom meðal annars í ljós að starfsmenn þurfa að geta afhent marga bíla á stuttum tíma. Þar 

af leiðandi gefst oft lítill tími til þess að kenna ferðamönnunum á bílana. En samt sem áður fer 

núorðið meiri tími í að kenna ferðamönnunum á bílana og telja starfsmennirnir það vera vegna 

vankunnáttu ferðamannanna. Dæmi eru um að sumir hafi aldrei sest undir stýri á bíl áður, hafa 

jafnvel aldrei ekið beinskiptum bíl eða vita ekki hvar bakkgírinn er (Atli Már Gylfason, 2016, 

2. ágúst). 

Umferðarslysum hefur fjölgað mikið undanfarin ár. Flest slysin hafa komið til vegna 

vanþekkingar ferðamannanna og enda oftast í útafakstri eða bílveltu eins og Jón Hákon 

Halldórsson benti á í grein sem hann skrifaði fyrir Vísi um slysatíðni ferðamanna í umferðinni. 

Tölulegu upplýsingarnar í greininni voru fengnar frá Samgöngustofu. Frá árunum 2014 til 2015 

fór tala slasaðra úr 123 í 213 og voru ferðamenn tæp 16% af þessum fjölda. Árið 2015 slösuðust 

hlutfallslega fleiri ferðamenn en sem nemur fjölgun ferðamanna það sama ár. Sem betur fer er 

ekki sömu sögu að segja um árið 2016. Rætt var við Gunnar Geir Gunnarsson, deildarstjóra 

öryggis- og fræðsludeildar hjá Samgöngustofu, og sagði hann að ekki lægi fyrir skýring á 

þessari þróun. Hann talaði jafnframt um að mikill munur væri á milli sumars og vetrar hvað 

varðar slys, fleiri lenda í slysum á veturnar. Telur hann það vera komið til vegna þess að 

ferðamenn eru ekki vanir að keyra í snjó og hálku. Mikill meirihluti þeirra sem lenda í slysum 

lenda í bílveltum eða útafakstri. Þetta kallar hann dreifbýlisslys og telur okkur Íslendinga nær 

oftast vera í akstri sem fellur undir dreifbýlisakstur, á meðan flestir ferðamenn eru nær eingöngu 

vanir þéttbýlisakstri. Sem dæmi þá lentu aðeins 11 af þeim 223 sem slösuðust í umferðarslysi 

á seinasta ári í umferðarslysi í þéttbýli. Til að minnka líkurnar á meiðslum í þessum slysum 

telur Gunnar að nauðsynlegt sé að setja upp fleiri vegrið og laga vegkantana þar sem þeir séu 

oft eins og dauðagildra fyrir þá sem lenda í útafakstri, það er ekki eðlilegt að þurfa að óttast um 

líf sitt fyrir það eitt að keyra útaf (Jón Hákon Halldórsson, 2017, 7. febrúar). 
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Sveinn Kristján Rúnarsson, yfirlögregluþjónn á Hvolsvelli, hélt fyrirlestur fyrir samtök 

ferðaþjónustunnar árið 2003 um að orsakir umferðarslysa megi rekja til vankunnáttu ökumanna 

og slæms ástands vega. Hann nefndi einnig að helstu tegundir umferðarslysa séu bílveltur á 

malarvegum og í hálku. Ágúst Mogensen, rannsóknarstjóri á umferðarslysasviði hjá 

rannsóknarnefnd samgönguslysa, kom fram með þá tilgátu að fólk sé vanara að keyra í 

stórborgum og þar sem fjöldi bíla er meiri og hlutirnir ganga oftast hægar fyrir sig. Hér á Íslandi 

er mikil víðátta og akstursskilyrðin alls ekki eins og þeir eru vanir. Bílaleigur reyna að gera sitt 

besta í að upplýsa ferðamenn um hvað beri að varast og hverjar séu helstu hætturnar í akstri á 

Íslandi. Þórólfur Árnason, forstjóri Samgöngustofu, talar um að unnið hafi verið með kínverska 

sendiráðinu varðandi betri upplýsingar fyrir Kínverja eingöngu til þess að fækka 

umferðarslysum. Bílaleigur hafa tekið þátt í þessu verkefni og sumar eru farnar að setja límmiða 

á stýri bifreiðanna. Mikil fjölgun var í umferðarslysum á vegum Kínverja á milli áranna 2014 

og 2015 og er hægt að sjá í dag að þetta átak er farið að skila sér (Atli Már Gylfason, 2016, 2. 

ágúst). 

Vegna mikillar uppsveiflu undanfarin ár  getur verið erfitt fyrir fjárfesta að meta hvenær skuli 

draga úr framkvæmdum, en eins og staðan er í dag erum við enn ekki að anna eftirspurninni 

eftir t.d. gistirými sem eykst árlega. Á meðan verið er að byggja heilu hótelin víða um land 

hefur fólk í stórum stíl leigt út íbúðir sínar í miðbæ Reykjavíkur og flutt til ættingja í 

nágrannasveitafélögunum, enda fæst dágóður peningur fyrir leigu til erlendra ferðamanna í 

hjarta borgarinnar. Það er spurning hvenær bólan springur og næsta hrun skellur á. Þá gæti farið 

svo að framboðið verði mun meira en eftirspurnin, nýting gistirýma hrynji og bílaleigurnar sitji 

uppi með ökutæki sem enginn vill nota. Allar fjárfestingar í umferðarmannvirkjum munu þó 

halda gildi sínu öllum landsmönnum og ferðamönnum til góða og við ættum að nýta góðærið 

til að gera átak í að bæta vegakerfið.Þegar greinar um umferðarslys erlendis eru skoðaðar má 

sjá að þegar ökumaður ferðast út fyrir sitt heimaland eru töluverðar líkur á að hann lendi í 

umferðaróhappi. Reglur og umhverfi eru ekki eins og þekkist heima fyrir og því er aukin áhætta 

að aka í nýju umhverfi. Svo virðist sem erlendir ferðamenn komi með sína eigin þekkingu, siði 

og reglur frá heimalandinu og hagi sér samkvæmt þeim í ókunnugu umhverfi og valdi þar með 

aukinni hættu á slysum í landinu sem ferðast er um. T.a.m. hef ég oft séð erlenda ferðamenn 

lenda í vandræðum í hringtorgunum á leið sinni frá flugstöðinni á Keflavíkurflugvelli, enda 

gilda ekki sömu reglur í hringtorgum alls staðar í heiminum, ef þau eru þá yfirhöfuð til í 

heimalandi viðkomandi. Hvergi er fjallað um hringtorg í þeim upplýsingum sem bílaleigurnar 

dreifa til ferðamannanna. Svo má spyrja sig hvort það sé orðið tímabært að setja pening í að 
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hvetja Íslendinga til að sýna erlendum ferðamönnum meiri tillitssemi og varúð á meðan þeir 

eru að venjast okkar umferðarmenningu. En til að vita hvort á ferðinni sé reynslulítill erlendur 

ökumaður gæti verið nauðsynlegt að merkja bílaleigubíla betur, t.d. með áberandi 

endurskinsborðum sem sjást vel frá öllum hliðum, til að heimamenn geti áttað sig á að þar fari 

ökumaður sem er ekki öllum hnútum kunnugur og gæti tekið upp á að gera einhver glappaskot 

í umferðinni. Svo gæti það einnig virkað öfugt að sérmerkja bílaleigubílana, þ.e. einhverjir 

heimamenn gætu litið á það sem hvatningu til að reyna að komast sem fyrst framúr slíku 

ökutæki. 

Ef ferðamenn sjá mikla aukningu á slysum í því landi sem þeir hafa hug á að ferðast til getur 

það virkað neikvætt og dregið úr áhuga þeirra að heimsækja viðkomandi land. 

Það má einnig spyrja sig hvort það sé orðið nauðsynlegt að setja upp umferðarskilti sérstaklega 

ætluð erlendum ökumönnum. T.d. mætti setja upp upplýsingaskilti sem ítreka notkun 

öryggisbelta og ökuljósa, vara við framúrakstri, vara við akstri um einbreiðar brýr, akstri utan 

vega og á malarvegum og útskýra forgang í hringtorgum. Skiltin mættu vera á ýmsum 

tungumálum og vera staðsett víða, t.d. á Reykjanesbraut, á helstu stofnbrautum út af 

höfuðborgarsvæðinu og við sérstaklega hættulega staði um allt land, einkum þar sem líklegt er 

að ferðamenn séu að hefja akstursferil sinn á Íslandi, þ.e. í grennd við staði þar sem bílaleigurnar 

hafa stöðvarnar sínar. Þessar áminningar geta að sjálfsögðu verið öllum ökumönnum til 

hagsbóta, sérstaklega ef um er að ræða skilti með einföldum og skýrum táknum. Samt ber að 

varast að hafa skiltin of mörg því það getur verið auðvelt að missa einbeitinguna við aksturinn 

ef athyglin fer í að lesa á umferðarmerki í stað þess að hafa hugann við aksturinn sjálfan. Eins 

getur það dregið úr áhrifum upplifunarinnar að aka um í fallegri náttúru ef búið er að menga 

hana með umferðarmerkjum. 

Umferðarskilti á Íslandi eru ekki alltaf í samræmi við það sem gerist í öðrum löndum. Við 

eigum mörg skilti sem eingöngu fyrirfinnast á Íslandi, og sum eru með skýringartexta á 

íslensku. Í frétt sem Sigurður Bogi Sævarsson skrifaði fyrir Morgunblaðið talar hann um 

þekkingarleysi erlendra ferðamanna á vegum landsins. Hann vitnar í tilkynningu frá lögreglunni 

á Austurlandi, þar sem þeir nefna dæmi frá sínu umdæmi. Um var að ræða ferðamann sem var 

að koma keyrandi yfir blindhæð og ók utan í staur á blindhæðinni. Merkilegast var að hann fór 

með hægri hliðina á bifreiðinni á staurinn sem var staðsettur á miðjum veginum. Við nánari 

athugun kom í ljós að ferðamaðurinn misskildi þetta skilti þannig að hann hélt að hættuleg 

umferð væri að koma frá hægri akrein og þyrfti því að vera á vinstri akrein. Lögreglan endar 
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færslu sína á að tala um hættuna á þekkingarleysi sem þessu og þeirri hættu sem stafar af svona 

háttsemi (Sigurður Bogi Sævarsson, 2018, 26. febrúar). 

Nokkuð ljóst er að það má búast við öllu þegar farið er út í umferðina. Ekki nóg með að 

ferðamenn eiga það til að misskilja skiltin, heldur eiga þeir það einnig til að gera hluti sem eru 

líka bannaðir í þeirra heimalandi. Í frétt sem Jónas Erlendsson skrifaði fyrir Morgunblaðið talar 

hann um hættulega ferðamenn á Grindavíkurveginum að dást að norðurljósum. Ferðamennirnir 

höfðu lagt bíl sínum í vegkantinum og slökkt ljósin. Lögreglan á Suðurnesjum var á ferð um 

Grindavíkurveginn þetta sama kvöld og stöðvaði hjá bifreiðinni og ræddi við ferðamennina um 

að svona háttsemi væri ekki í boði á Íslandi. Þeim var síðan bent á útsýnispall skammt frá þar 

sem næg bílastæði væru fyrir nákvæmlega svona stundir (Jónas Erlendsson, 2018, 27. mars). 

Í ferðalögum liggur áhugi manna m.a. í að skoða sem mest, upplifa og festa upplifunina á mynd 

sem leiðir til þess að þeir sem ferðast um á eigin vegum stoppa oft til að mynda það sem fyrir 

augu ber. Þetta getur valdið hættu og oft er talað um þessar hættur þegar verið er að skoða 

norðurljósin þar sem stoppað er jafnvel á miðjum veginum og oftar en ekki í niðamyrkri. Þrátt 

fyrir að starfsmenn bílaleiganna eigi að vera búnir að benda leigutökunum á að stöðva hvorki 

né leggja á veginum nema í ítrustu neyð og hafa þá kveikt á hættuljósum og setja 

viðvörunarþríhyrninginn upp, er mjög ólíklegt að erlendur ferðamaður geri það ef ætlunin er 

einungis að stöðva í stutta stund og taka nokkrar myndir. Fjölga þarf útskotum og merkja þau 

vel til að auðvelda ökumönnum að nema staðar og njóta náttúrunnar án þess að stofna sjálfum 

sér og öðrum í hættu. 

Þó stundum sé stutt á milli staða þarf að brýna fyrir ferðamönnum mikilvægi þess að nota samt 

alltaf öryggisbelti. Umferðarhraði í öðrum löndum er ekki endilega sá sami og hjá okkur, sumir 

notast mikið við hraðbrautir og þar er hraðinn allt annar en okkar lög og vegakerfi bjóða upp á. 

Auk þess eru hraðasektir háar hér á landi. Fjöldi ferðamanna eykst með hverju ári en á sama 

tíma vantar fjármagn til að leggja í að bæta vegakerfið okkar og draga úr hættum. Við erum enn 

með þó nokkuð af einbreiðum brúm og malarvegum og þannig vegum eru margir ferðamenn 

ekki vanir. En á sumum stöðum viljum við ekki hafa vegina of góða, ef svo má segja, t.d. á 

hálendinu. Þar viljum við að ekið sé nógu hægt svo tími gefist til að skoða náttúruna og njóta 

kyrrðarinnar sem þar á að ríkja. 

Við verðum að finna leiðir til að upplýsa ferðamenn um þær hættur sem eru hérlendis en finnast 

oft ekki í öðrum löndum. Fjölgun umferðarmerkja er samt ekki alltaf rétta leiðin því það getur 
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leitt til sjónmengunar og dregið athyglina frá sjálfum akstrinum. Að auki er veðráttan mjög 

breytileg og getur farið úr sól og sælu, yfir í rigningu og rok og endað jafnvel í snjókomu og 

hálku, allt á sama sólarhringnum. Mikið verk er framundan við að finna leiðir til að tryggja að 

upplýsingar um aðstæður komist hratt og örugglega til ferðamannsins. 

Á sama tíma og við erum að markaðssetja okkur meira í tengslum við upplifunarferðaþjónustu 

eru líkur á að markhópurinn breytist og að hingað komi meira af yngri og áhættusæknari 

ferðamönnum. Út frá því sjónarhorni þurfum við einnig að vera tilbúin til að upplýsa um hættur 

og viðhalda öryggisþáttum landsins til þess að ímynd landsins haldist góð. Aukið álag á 

vegakerfið kallar á stöðuga endurskoðun og viðhald og það má ekkert slaka á í þeim efnum. 
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6 Lokaorð 

Ísland er komið á heimskortið sem draumaáfangastaður margra ferðamanna. Sú auðlind sem 

því fylgir er mjög verðmæt og við verðum að vernda hana eins vel og mögulegt er. Tíð 

umferðarslys erlendra ferðamanna, sem rekja má til illa hannaðra eða úr sér genginna 

umferðarmannvirkja, hjálpa okkur ekki í þeim efnum. Við verðum því að gera átak í þessum 

efnum til að auka öryggi erlendra ferðamanna á Íslandi. Það er einnig ljóst að mörg slysanna 

má rekja til reynsluleysis og mistaka ökumannanna sjálfra. Stutt námskeið eða hnitmiðað 

myndband, sem hægt er að nálgast á auðveldan hátt á alheimsvefnum, getur hjálpað við að 

koma mikilvægum upplýsingum um íslenska umferðarmenningu til ferðamannanna áður en 

þeir leggja af stað í óvissuna. Það kom mér á óvart hversu mikið er búið að rannsaka 

umferðarslys erlendra ferðamanna í sumum löndum, en lítið sem ekkert annars staðar. Mörg 

lönd eru langt á undan okkur í hönnun vega og þekkja ekki slys sem verða við einbreiðar brýr 

eða við útafakstur á mjóum fjallvegum. Þar er slysatíðni erlendra ferðamanna ekkert meira 

áberandi en slys á heimamönnum og því ekki sérstök ástæða til að rannsaka það. Önnur lönd, 

eins og t.d. Nýja-Sjáland, búa við svipaðar aðstæður og við og hafa lagt mikla vinnu í að reyna 

að draga úr slysatíðni ferðamanna. Við erum að gera margt vel en verðum að setja enn meiri 

kraft í forvarnir og endurbætur á vegakerfinu okkar öllum til hagsbóta. 
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