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Ágrip 

Í þessari könnunarrannsókn er ætlunin að kanna hvort tengsl séu á milli sýnilegrar 

löggæslu og fjölda og alvarleika umferðarslysa. Sér í lagi meðal erlendra ferðamanna 

í umdæmi lögreglunnar á Suðurlandi. Gerð var rannsókn með eiginlegum rannsóknar 

aðferðum, tekin voru viðtöl við 4 viðmælendur sem allir höfðu starfað við löggæslu á 

Suðurlandi. Þar sem einungis er fjallað um eitt umdæmi lögreglu á Íslandi og úrtakið 

lítið, er ekki hægt að staðhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Hins vegar geta 

niðurstöðurnar gefið ákveðnar vísbendingar um hver áhrif sýnilegrar löggæslu eru á 

fjölda og alvarleika umferðarslysa. 

 Lögreglan á Suðurlandi hefur ákveðna sérstöðu er varðar víðáttu umdæmis, 

fjölda náttúruváa, örar fjölgunar íbúa sem og ferðamanna o.f.l. Þá eru margar af 

þekktustu náttúruperlum landsins á Suðurlandi. Þessum áhrifaþáttum verða gerð skil í 

rannsókninni. Á undanförnum árum hefur orðið gríðarleg aukning erlendra ferðamanna 

sem leggja leið sína til Íslands. Á síðustu 5 árum hefur fjöldi þeirra nær tvöfaldast en 

aukningin er rúmlega 1 milljón ferðamanna. Einnig hefur verið mikil aukning af 

ferðamönnum frá Asíu sem er nýr hópur fólks hér á landi. Um 74 % ferðamanna sem 

koma til Íslands fara um Suðurland.  

Þróun lögreglumanna á Íslandi hefur ekki með nokkru móti fylgt þessari 

aukningu ferðamanna, má þar nefna að lögreglumönnum á hverja 1.000 ferðamenn 

fækkaði úr 1,5 niður í 0,3 á árunum 2007-2018. Viðmælendur voru samhljóma um að 

sýnileg löggæsla hefði mikið að segja er kæmi að fækkun umferðarslysa sem og bættri 

umferðarhegðun ökumanna. Einnig töldu þeir aukna fræðslu um íslenskt veðurfar, 

umferðarmerki og umferðarmannvirki fyrir erlenda ferðamenn skipta miklu máli. 

Talsvert af gögnum voru fengin hjá ríkisstofnunum má þar helst nefna, 

Samgöngustofu, Vegagerðina og Ríkislögreglustjóra en fáar íslenskar rannsóknir voru 

til sem fjölluðu um sýnileika lögreglunnar. Þau gögn sem fengust og þær erlendu 

rannsóknir sem voru skoðaðar, voru sammála um að sýnileg löggæsla dró úr fjölda og 

alvarleika slysa bæði meðal erlendra ferðamanna sem og heimamanna. 

Lykilhugtök: Lögregla, umferðarslysa, sýnileiki lögreglu, banaslys, erlendir ferðamenn. 
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Abstract 

In this exploartory study, the intention is to investigate the relationship between visible 

policing and the number and severity of traffic accidents. Especially among foreign 

tourists in the police district in the South. A study was conducted using qualtatitive 

research methods, four interviewees were interviewed who had all worked as a police 

officer in South of Iceland. As only one police district in Iceland is covered and it is a 

small scale study, it is not save to assume that the resaults reprecents the whole 

country. However, the results may provide some evidence of the impact of visible 

policing on the number and severity of traffic accidents. 

 The police in the south district have a specific uniqueness with regard to the 

district's wide range, the number of natural hazards, the rapid increase in population 

as well as tourists etc. Then there are many of the country's most famous natural 

wonders in the South. These factors will be considered in the study. In recent years 

there have been a huge increase in foreign tourists making their way to Iceland. In the 

last 5 years their number has almost doubled, with an increase of just over 1 million 

tourists. There has also been a significant increase in tourists from Asia, a new group 

of people in this country. About 74% of tourists coming to Iceland travel through the 

South. 

The development of police officers in Iceland has not in any way been 

accompanied by this increase in tourists, it can be mentioned that police officers per 

1000 tourists decreased from 1.5 down 0.3 in 2007-2018. Interviewees were in 

agreement that visible law enforcement had a lot to say when there was a reduction in 

traffic accidents as well as improved driver behavior. They also believed that increased 

education about Icelandic climate, traffic signs and traffic structures for foreign tourists 

was important. Considerable data were obtained from government agencies, most 

notably the Icelandic Transport Agency, the Icelandic Road Administration and the 

National Commissioner of Police, but few Icelandic investigations existed about the 

visibility of the police. The data obtained as well as the foreign studies examined 

agreed that visible law enforcement reduced the number and severity of accidents both 

among foreign tourists as well as local residents.  

Keywords: Police, Traffic accidents, police visibillity, fatal accidents, foreign tourists .
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Þakkarorð 

Rannsókn þessi er 12 eininga lokaverkefni mitt í BA-námi í löggæslu- og lögreglufræði 

við Háskólann á Akureyri. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Andrew Paul Hill fyrir gott 

samstarf og góða leiðsögn. Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir að gefa sér 

tíma til að taka þátt í rannsókninni. Fjölskyldu minni færi ég þakkir fyrir þolinmæði og 

stuðning. Að auki vil ég þakka öll þeim sem á einn eða annan hátt hafa veitt mér 

ómetanlegan stuðning og hjálp við gerð þessa verkefnis. Að lokum færi ég móður minni 

Ingveldi Eyþórsdóttur sérstakar þakkir fyrir alla þá aðstoð og stuðning sem hún hefur 

veitt mér í gegnum námið mitt sem og við skrif á þessari ritgerð.  
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1. Inngangur 
Á síðustu árum hafa orðið miklar samfélagsbreytingar um allan heim, tæknibylting og 

upplýsingaflæði hafa rofið einangrun Íslands, markaðir hafa opnast og fjarlægðin á milli 

heimshluta minnkað. Aukin samkeppni milli flugfélaga hefur leitt af sér lægri flugfargjöld 

sem hefur orðið til þess að efnaminna fólk hefur haft tök á að ferðast. Því hefur 

ferðamönnum fjölgað víðast hvar í heiminum og er Ísland engin undantekning frá því. 

Ferðamönnum hefur í takt við þessa þróun fjölgað mikið hér á landi, má þar nefna að 

ferðamönnum hefur fjölgað um eina millijón á síðastliðnum fimm árum 

(Ferðamálastofa, e.d.).  

Auknum fjölda ferðamanna fylgir óhjákvæmilega fjölgun umferðarslysa. Því 

miður er raunin sú að margir ferðamenn hafa látist eða slasast alvarlega í umferðinni 

hér á landi á síðustu árum. Í slysaskýrslu 2019 má sjá að fjöldi slasaðra og látinna 

Íslendinga er 969, en á móti eru slasaðir og látnir erlendir ferðamenn 202.  Það vekur 

sérstaka athygli að oftar en ekki eru það erlendir ferðamenn sem lenda í alvarlegum 

umferðarslysum eða banaslysum.  

Á sama tíma hefur fjöldi lögreglumanna staðið í stað og hefur ekki með nokkru 

móti fylgt þessari miklu aukningu ferðamanna. Lögregluembættum landsins hefur verið 

fækkað úr 15 í 9, umdæmin stækkuð og skipulagi embættanna breitt 

(Dómsmálráðuneytið, 2009). Niðurskurður á fjármagni til lögreglunnar hefur verið 

viðvarandi undanfarin ár en eins og sjá má í nýjasta fjárlagafrumvarpi sem lagt var fram 

fyrir árið 2020 en þar kemur fram að fjármagn til lögreglunnar verður skert um rúmar 

400 milljónir á næstu árum (Þingskjal nr. 1/2019-2020). Lögreglan er ríkisstofnun og er 

dómsmálaráðherra æðsti yfirmaður hennar. Hlutverk lögreglunnar er skýrt, þeim ber 

að gæta almannaheilla og að halda uppi lög og reglum (Lögreglulög nr. 90/1996). Þær 

miklu samfélagsbreytingar sem hafa orðið á undanförnum árum hafa gert það að 

verkum að lögreglumenn nútímans standa oft frammi fyrir margvíslegum áskorunum, 

flóknum aðstæðum og verkefnum sem oft á tíðum eru hættuleg bæði þeim og öðrum 

(Prenzler, 2012).  

Upphaf þessa verkefnis má rekja til þess að rannsakandi er starfandi 

lögreglumaður og hefur verið í nokkurn tíma. Þegar farið var að huga að hugsanlegu 

lokaverkefni urðu nokkur mjög alvarleg umferðarslys í því umdæmi sem rannsakandi 

vinnur, í öllum slysunum voru það erlendir ferðamenn sem áttu í hlut. Í einu þeirra dó 
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ungur maður, hinir flestir voru mjög illa slasaðir. Vöktu slysin upp þá spurningu hvort 

það hefði mátt gera eitthvað sem gæti komið í veg fyrir slys af þessu tagi. Hvað gæti 

lögreglan gert til að fækka alvarlegum umferðarslysum og hvað er það sem gerir það 

að verkum að erlendum ferðamönnum er hættara við að lenda í alvarlegum slysum en 

Íslendingum? En hvað er til ráða, hvernig má draga úr þessari neikvæðu þróun? 

Til að afmarka rannsóknina var ákveðið að einblína á lögregluumdæmið á 

Suðurlandi, sér í lagi þar sem það umdæmi er ólíkt öðrum umdæmum lögreglunnar á 

mjög margan hátt. Auk þess var rannsakandi að vinna í því umdæmi og þekkir því vel 

til innviða þess og þeirra áskoranna sem lögreglumenn á Suðurlandi glíma við. 

Umdæmi lögreglunnar á Suðurlandi er það stærsta á landinu hvað varðar flatarmál, en 

það er um 31.000 ferkílómetrar sem er tæplega 30% af flatarmáli Íslands 

(Lögreglustjórinn á Suðurlandi, e.d.). Þar hefur verið mikil íbúafjölgun seinustu ár. 

(Hagstofa Íslands, e.d.-b) Þá eru flest af virkustu eldfjöllum á Íslandi í umdæminu sem 

og náttúruvá af ýmsum toga eins og jarðsjálftar, flóð, sandfok, ofsaveður, brimsog og 

fleira. Auk þess lá það beinast við að skoða þetta umdæmi þar sem samkvæmt tölum 

Ferðamálastofu fara um 74% ferðamanna um Suðurland og dvelja þar að meðaltali 

tvær nætur (Oddný Þóra Óladóttir, 2019).  

Þegar farið var að lesa umferðaröryggisáætlanir og löggæsluáætlanir 

stjórnvalda sem og ársskýslur lögreglunnar bæði nýjar og einnig eldri mátti sjá ákveðið 

þema, þar var ítrekað rætt um aukinn sýnileika lögreglunnar og aukna 

frumkvæðislöggæslu. Vakti það áhuga rannsakanda að kanna hvort það væri tenging 

á milli sýnileika lögreglu og fjölda alvarleika slysa (Stjórnarráð Íslands, e.d.-a; 

Stjórnarráð Íslands, e.d.-b). 

 Fljótlega kom í ljós að ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir um áhrif 

sýnilegrar löggæslu á Íslandi sem er að mörgu leyti undarlegt því í ársskýrslunum er 

það oftast eitt af þeim úrræðum sem nefnt er til að bæta umferðaröryggi allra þeirra 

sem eru í umferðinni.  

1.1. Rannsóknarspurningar  

Ákveðið var að leggja upp með eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

Hefur sýnileiki lögreglu áhrif á fjölda og alvarleika umferðarslysa? 
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Kenning rannsakanda er að með auknum sýnileika lögreglu megi fækka fjölda og 

alvarleika umferðarslysa. Til að fá sem besta innsýn í málið og kanna hverjir séu helstu 

áhrifaþættirnir í orsökum slysa var stuðst við eftirfarandi spurningar og eru þær hluti að 

því sem svarað verður.  

- Hvernig hefur starf lögreglunnar á Suðurlandi breyst á síðuðstu árum í kjölfar 

fjölgunar íbúa og aukins ferðamannastraums í umdæminu?  

- Hvaða áskoranir fylgja auknum straumi ferðamanna fyrir lögregluna á 

Suðurlandi?  

- Hverjar eru helstu orsakir umferðarslysa í umdæmi lögreglunar á Suðurlandi?  

- Hver er fjöldi lögreglumanna í umdæmi Suðurlands og hvernig hefur hann 

þróast miðað við aukningu á ferðamönnum? 

- Hver eru áhrif sýnilegrar löggæslu? 

Til að leita svara verður rýnt í rannsóknir sem gerðar hafa verið á sýnileika og 

vinnuumhverfi lögreglunnar bæði erlendis og á Íslandi. Starfsumhverfi lögreglunnar á 

Suðurlandi verður skoðað sem og þær áskoranir sem eru í vinnuumhverfi hennar. 

Tekið verður viðtal við fjóra reynda lögreglumenn sem allir eiga það sameiginlegt að 

hafa starfað í lögreglunni um áratugaskeið. Leitast verður við að kanna upplifun þeirra 

og fá þeirra álit á þróun lögreglunnar á Suðurlandi með tilliti til aukningu ferðamanna 

og fjölgunar umferðarslysa.  

Er það von rannsakanda að rannsókn þessi beini athygli yfirvalda að þeim 

áskorunum og álagi sem fjölgun ferðamanna hefur á störf lögreglunnar. Að hún varpi 

ljósi á þær aðstæður sem lögreglumenn eru að vinna við dagsdaglega. En fyrst og 

fremst er það von rannsakanda að lögreglunni verði gert kleift að sinna þeim skyldum 

sem henni ber að gera með fullnægjandi hætti svo fækka megi umferðarslysum. 

1.2. Skilgreining lykilhugtaka 

Lögregla 
Lögreglan er ríkisstofnun sem heyrir undir ráðherra. Lögregla fer með lögregluvald og 

er það hennar helsta hlutverk að gæta almannaöryggis og halda uppi lögum og reglu. 

Lögregluumdæmum landsins er skipt upp í níu umdæmi, og fer lögreglustjóri með 

stjórn lögreglu hver í sínu umdæmi (lögreglulög nr. 90/1996). 
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Lögreglan á Suðurlandi 
Umdæmi Lögreglustjórans á Suðurlandi nær yfir: “Sveitarfélagið Hornafjörður, 

Skaftárhreppur, Mýrdalshreppur, Rangárþing eystra, Rangárþing ytra, Ásahreppur, 

Sveitarfélagið Árborg, Flóahreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, 

Hrunamannahreppur, Bláskógabyggð, Grímsnes- og Grafningshreppur, 

Hveragerðisbær og Sveitarfélagið Ölfus. Aðalstöð lögreglustjóra: Hvolsvöllur. 

Lögreglustöðvar: Selfoss, Vík, Kirkjubæjarklaustur, Höfn“ (Reglugerð um umdæmi 

lögreglustjóra nr. 1150/2015). Þann 1. febrúar 2019 voru 43 lögreglumenn við störf í 

umdæminu, 4 afleysingalögreglumenn, 7 nemar, 2 héraðslögreglumenn og 5 

rannsóknarlögreglumenn (Þingskjal nr. 1610/2018-2019). 

Forgangur á útkallsverkefnum lögreglu 
„Forgangur 1 (F1): Lögregla er send á vettvang með forgangsakstri án tafar. Talin 

er þörf á lífsbjargandi aðstoð. 

Forgangur 2 (F2): Lögregla er send á vettvang með forgangsakstri án tafar. Þörf 

er á skjótri aðstoð lögreglu, svo sem á slysavettvangi þar sem sjúkrabifreið er þegar 

komin á staðinn eða um yfirstandandi afbrot er að ræða“(Stjórnarráðið, e.d.-a).  

Umferðarslys 

Umferðarslys er skilgreint í lögum nr.18/2013 um rannsókn samgönguslysa, sem tilvik 

þar sem a.m.k. eitt ökutæki á hreyfingu á aðild að slysi á opinberum vegi, einkavegi 

eða svæði sem opið er almennri umferð (Lög um rannsókn samgönguslysa nr. 

18/2013).   

Banaslys 
Banaslys er skilgreint í lögum nr.18/2013 um rannsókn samgönguslysa þegar 

einstaklingur lætur lífið innan 30 daga frá þeim degi er slysið varð, enda verði banamein 

hans að nokkru eða öllu leyti rakið til slyssins (Lög um rannsókn samgönguslysa nr. 

18/2013).  

Erlendir ferðamenn 
Með erlendum ferðamönnum er átt við ferðamenn á Íslandi sem ekki hafa íslenska 

kennitölu.
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2. Fræðileg samantekt 
Í upphafi kaflans verður farið yfir skipurit lögreglunnar á Íslandi, skipulag hennar og 

hver þróun hennar hefur verið síðustu áratugi. Sérstaklega verður fjallað um lögregluna 

á Suðurlandi þar sem rannsóknin snýr fyrst og fremst að störfum hennar, farið verður 

yfir starfsumhverfi lögreglunnar á Suðurlandi, með tilliti til náttúruvár, 

samfélagsbreytinga, mannfjöldaþróunar og fjölgunar ferðamanna í umdæminu. Fjallað 

verður um umferðaröryggi, orsakir slysa og alvarleika meiðsla meðal erlendra 

ferðamanna. Einnig verður fjallað um fjölda lögreglumanna með tilliti til fjölgunar 

ferðamanna. Vegakerfið, framtíðarsýn og áætlanir verða skoðaðar. Síðast en ekki síst 

verður fjallað um áhrif sýnilegrar löggæslu á hegðun ökumanna í umferðinni. 

2.1. Lögreglan á Íslandi 

 Ríkið ber ábyrgð á starfsemi lögreglu á Íslandi og er Dómsmálaráðherra æðsti 

yfirmaður hennar, ríkislögreglustjóri fer síðan með málefni lögreglu í hans umboði. 

Hlutverk lögreglu er samkvæmt lögreglulögum nr. 90/1996 að gæta almannaöryggis, 

að halda uppi lögum og reglu, lögreglunni ber að leitast við að tryggja réttaröryggi 

borgaranna og vernda eignarrétt, opinbera hagsmuni og hvers konar lögmæta 

starfsemi. Einnig að stemma stigu við afbrotum og koma í veg fyrir athafnir sem raska 

öryggi borgaranna og ríkissins. Lögreglunni ber að vinna að uppljóstrun brota, stöðva 

ólögmæta háttsemi og fylgja málum eftir í samræmi við það sem mælt er fyrir um í 

lögum um meðferð sakamála eða öðrum lögum. Henni ber einnig að greiða götu 

borgaranna eftir því sem við á og aðstoða þá þegar hætta steðjar að, að veita 

yfirvöldum vernd eða aðstoð við framkvæmd starfa sinna samkvæmt fyrirmælum laga 

eða venju eftir því sem þörf er á. Loks ber lögreglunni að starfa í samvinnu við önnur 

stjórnvöld og stofnanir sem hafa með höndum verkefni sem tengjast starfssviði 

lögreglu, að sinna öðrum verkefnum sem henni eru falin í lögum eða leiðir af venju. 

(Lögreglulög nr. 90/1996).  
Lögreglan hefur tekið miklum skipulagsbreytingum á seinustu áratugum. 

Embætti ríkislögreglustjóra var stofnað árið 1996 og var þá Rannsóknarlögregla 

ríkissins lögð niður. Lögreglustjóraembættum var fækkað úr 25 í 15 árið 2007 svo aftur 

úr 15 í 9 í janúar 2015. 
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Meginmarkmið þessara skipulagsbreytinga voru að efla og þróa faglega hæfni 

löggæslu, auðvelda samhæfingu og auka sveigjanleika. Auk þess að einfalda 

stjórnskipulag lögreglu, auka miðlæga löggæslu, stoðþjónustu einstakra 

lögregluembætta og draga úr yfirbyggingu löggæslu svo hægt væri að auka sýnileika 

lögreglunnar. Seinni hluta 2019 boðaði Dómsmálaráðherra að skipulag lögreglu yrði 

endurskoðað á Íslandi þar sem skoðað yrði m.a. sameining allra lögregluembætta á 

landsvísu í eitt umdæmi, en niðurstaða starfshóps sem annaðist þessa vinnu var að 

sameining væri ekki tímabær en taldi þó að svona breyting gæti verið liður í 

framtíðarsýn lögreglunnar á Íslandi (Ríkislögreglustjóri, 2019). 

Ef litið er til lögreglu á Norðurlöndunum hafa svipaðar skipulagsbreytingar átt 

sér stað. Sett hafa verið upp ríkislögreglustjóraembætti þar sem þau voru ekki fyrir og 

umdæmum fækkað. Heilt yfir má segja að helsta markmið skipulagsbreytinganna hafi 

verið að efla ríkislögreglustjóra sem æðsta yfirmann lögreglunnar og auðvelda 

miðstýringu þar sem lögreglunni yrði stýrt sem einni heild. Stuðla þessar breyting að 

betri virkni lögreglu sem og nýtingu fjármuna (Ríkislögreglustjóri, 2019). 

Hvert umdæmi lögreglunnar hefur sína sérstöðu, þar er lögreglan á Suðurlandi engin 

undantekning.  

2.2. Lögreglan á Suðurlandi  

Nýtt embætti Lögreglustjórans á Suðurlandi tók til starfa þann 1. janúar 2015. 

Embættið er stærsta embætti landsins ef miðað er við flatarmál og tekur til um 30,970 

ferkílómetra sem er tæplega 30% af flatarmáli Íslands, embættið er gríðarlega víðfemt 

eins og sjá má á mynd 1 (Lögregluumdæmin á Íslandi, e.d.) þar sem 

lögregluumdæmum landsins eru gerð skil með litamerkingum, umdæmi lögreglunnar 

á Suðurlandi er litað bleikt. Innan umdæmissins eru 14 sveitarfélög, auk þess sem 

51,2% sumarhúsa á Íslandi eða 6.924 sem voru í umdæminu lögreglunnar þann 31. 

desember 2019 samkvæmt skráningu þjóðskrár Íslands (Þjóðskrá Íslands, e.d.).  

Hjá embættinu starfa um 56 lögreglumenn, og eru að jafnaði 12 lögreglumenn 

á vakt hverju sinni. Almennri löggæslu innan embættisins er sinnt frá 5 

lögreglustöðvum, Selfossi þar sem unnið er á sólarhringsvöktum, Hvolsvelli, Vík, 

Kirkjubæjarklaustri og Höfn en þar eru dag og kvöldvaktir og bakvakt þess á milli 

(Lögreglustjórinn á Suðurlandi, E.d.).  
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Vegalendir milli lögreglustöðva í umdæminu eru 49 km á milli Selfoss og 

Hvolsvallar, milli Hvolsvallar og Víkur eru 80 km og frá Vík að Kirkjubæjarklaustri eru 

73 km og þaðan eru 201 km á Höfn. Þessar stöðvar eru allar við hringveginn og eru 

þessar tölur miðaðar við stystu leið eftir hringveginum, en þá geta þessar vegalengdir 

lengst umtalsvert ef lögregla er að sinna verkefnum utan hringvegarins (Vegagerðin, 

e.d.). 

Lögreglustjórinn á Suðurlandi á sæti í almannavarnanefndum sem eru þrjár 

innan embættisins. Mikið hefur reynt á þetta hlutverk lögreglunnar á síðustu árum s.b.r 

Skeiðárhlaup 1996, Suðurlandsskjálftar 2000 og 2008, eldgos í Eyjafjallajökli 2010, 

Skeiðárhlaup 2010, jökulhlaup í Múlakvísl 2011 , eldgos í Fimmvörðuhálsi 2010, 

eldgos í Holuhrauni 2014 og Skaftárhlaup 2015 svo eitthvað sé nefnt (Jórunn 

Harðardóttir, 2019)  

 

Mynd 1: Skipting lögregluumdæma á Íslandi 

2.3. Náttúruvá 

Ísland er jarðfræðilega ungt land og eldvirkni er hér mikil. Eldgos hafa verið að jafnaði 

á 4 – 5 ára fresti á sögulegum tíma. Þá eru jarðskjálftar, flóð, aftakaveður, snjóflóð og 

aurskriður hluti af íslenskum veruleika. Mikið reynir á lögreglu, almannavarnir, 
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björgunarsveitir, landhelgisgæsluna og fleiri viðbragðsaðila þegar neyðarástand vegna 

náttúruhamfara skapast. Sér í lagi þar sem Ísland hefur þá sérstöðu að vera herlaust 

land, sem þýðir að enginn viðbótastyrkur er til þegar þannig aðstæður skapast s.s. 

þjóðvarnarlið, herlið eða varalið (Ríkislögreglustjóri, 2019). Óblíð náttúran hefur í 

gegnum tíðina sett mark sitt á íslenskt samfélag þar sem hamfarir hafa ítrekað valdið 

manntjóni á Íslandi. Það er metið svo að áhættan hafi aukist vegna fjölda ferðamanna 

á þeim stöðum þar sem þannig aðstæður eru fyrir hendi. Til helstu áhrifaþátta með tilliti 

til hópslysa má nefna eldgos, aurskriður, fárviðri eða ofsaveður, flóð, flóðbylgjur, 

jarðhitahætta, jarðskjálftar, jökulhlaup, eitraðar lofttegundir, mengun, öskufall, 

sjávarflóð og brimsog (Ríkislögreglustjóri, 2019).  

Íslensk náttúra hefur mikið aðdráttarafl fyrir erlenda ferðamenn, en um leið 

þekkja þeir ekki hversu óblíð náttúran er og eru því illa í stakk búnir til að meta 

aðstæður og þær hættur sem kunna að skapast á stuttum tíma. Hópslys geta reynst 

smærri lögregluumdæmum ofviða og má segja að sum hópslys geta verið af þeirri 

stærðargráðu að nauðsynlegt er að kalla eftir erlendri aðstoð. Sökum 

loftslagsbreytinga síðustu ára hefur tíðni aftakaveðra, flóða, asahláku, berghruns og 

snjóflóða aukist hér á landi, er það mikið áhyggjuefni hver þróunin verður því hún getur 

haft mikil áhrif á störf lögreglunnar þegar fram í sækir. Kallar þetta á umfangsmiklar 

lögregluaðgerðir sem eru krefjandi með tilliti til mannafla og tækja. Með aukningu 

ferðamanna á Íslandi má gera ráð fyrir að fleiri séu staddir á hamfarasvæðum en áður 

fyrr. Eins og sjá má á mynd 2 (Jórunn Harðardóttir, 2019) eru hamfarasvæðin ansi 

víða, ekki síst á Suðurlandi. Ef spádómar um áhrif loftslagsbreytinga ganga eftir má 

gera ráð fyrir að lögreglan á 

Íslandi standi fram yfir auknum 

kröfum er varðar viðbragðsgetu 

og þjónustu (Ríkislögreglustjóri, 

2019). 

 

 

 

 

Mynd 2: Nátturuvá á Íslandi 
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2.4. Nátturuvá í umdæmi lögreglunnar á Suðurlandi 

Í umdæmi lögreglunnar á Suðurlandi má finna margvíslegar nátturuvár sem hafa og 

geta haft stórfelldar afleiðingar, má þar nefna eldgos, jarðskjálfta, flóð, sjávarflóð, 

jökulhlaup, gróðurelda, sandfok, óveður og ofsaveður. Innan embættisins eru flestar af 

hættulegustu eldstöðvum Íslands, auk þess er Suðurland eitt virkasta jarðskjálftasvæði 

landsins. Þá getur sökum þess hvað landsvæðið er flatlent skapast mikil hætta vegna 

flóða bæði frá ám sem og sjávarflóðum. Jökulhlaup eru regluleg vandamál sem koma 

inn á borð lögreglunnar einnig veðurtengd vá til að mynda óveður við fjöll, 

aftakaúrkoma, viðvarandi þurrkur og sandfok en stór hluti umdæmisins er þakinn sandi 

(Jórunn Harðardóttir, 2019). 

2.5. Samfélagsbreytingar 

Miklar breytingar hafa orðið á síðustu áratugum á íslensku samfélagi, meiri breytingar 

en hafa þekkst í sögu lands og þjóðar. Tæknibyltingin og upplýsingaflæði hafa 

gjörbreytt samfélaginu og einangrun Íslands hefur verið rofin hvað varðar verslun, 

viðskipti og þjónustu. Opnast hefur á fjarlæg markaðssvæði með tilkomu 

hnattvæðingar. Fríverslunarsamningar við fjölmennustu ríki heims og tölvuvæðing 

hefur breytt allri verslun og innflutningi til landsins. Gangi Íslensk stjórnvöld að 

samningum við Kínverja er það sýnt að innflutningur frá Kína muni aukast og líklega 

frá öðrum Asíulöndum einnig. Mikill fjöldi fólks í Norður Ameríku, Asíu og Evrópu hefur 

á síðustu áratugum komist í þá fjárhagslegu stöðu að hafa efni á að ferðast á milli 

landa sem kallar á töluverðar samfélagsbreytingar. Ferðamönnum fylgja margvíslegar 

þarfir eins og flugsamgöngur, gisting, þjónusta, góðar samgöngur á áfangastaði svo 

eitthvað sé nefnt. Aukin eftirspurn og samkeppni verður til þess að fargjöld lækka og 

fleiri hafa efni á að ferðast. Þetta er nú þegar orðið sýnilegt hér á landi þar sem stór 

hluti ferðamanna á Íslandi eru Kínverjar (Ríkislögreglustjóri, 2019). 

 Fjölgun ferðamanna á Íslandi hefur haft í för með sér miklar breytingar á 

íslenska hagkerfinu. Hefur þessi vöxtur í ferðaþjónustu skapað þörf fyrir erlent vinnuafl 

sem geta orsakað ýmsar félagslegar afleiður eins og álag á opinbera þjónustu og 

innviði þ.m.t. heilbrigðiskerfi, löggæslu og vinnueftirlit. Ferðamönnum jafnt og 

íslenskum ríkisborgurum fylgja afbrot sem lögreglan þarf að bregðast við. 

Ferðamönnunum fylgir einnig ýmis konar eftirlit og þjónusta sem eykur álagið á 
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lögregluna, má þar nefna landamæragæslu, vegaeftirlit, aðstoð vegna umferðarslysa 

og fleira. Fjölgun útlendinga, hvort sem um er að ræða fólk sem kemur til að vinna hér 

í stuttan tíma eða ferðamenn, þýðir að markaðurinn sem kallar á aukna eftirspurn eftir 

ólöglegri þjónustu af ýmsum toga stækkar. Skapa þessar aðstæður tækifæri fyrir 

innlenda og erlenda glæpahópa s.s. skipulagða brotastarfsemi sem þýðir meira álag á 

lögregluna (Ríkislögreglustjóri, 2019). 

2.6. Mannfjöldi 

Samkvæmt spám um mannfjöldaþróun hjá Hagstofu Íslands er gert ráð fyrir að 

íbúafjöldi á Íslandi eigi eftir að aukast á næstu 20 árum eins og sjá má á töflu 1 

(Hagstofa Íslands, e.d.-a) hér fyrir neðan er áætlað að Íslendingum eigi eftir að fjölga 

úr 364.134 upp í 421.477 á næstu tuttugu árum. Þar af hefur erlendum ríkisborgurum 

fjölgað um helming. Árið 2010 voru erlendir ríkisborgarar um 6,8% af íbúafjölda en voru 

orðnir 13,9% 1.janúar 2020 (Hagstofa Íslands, e.d.-a). 

Tafla 1: Mannfjöldaþróun 

 

Fjölgun íbúa og breytingar á hlutfalli uppruna íbúa kemur til með að hafa áhrif á 

störf lögreglunnar. Gert er ráð fyrir að fjölgun innflytjenda verði mest hjá lögreglunni á 

höfuðborgarsvæðinu, á Suðurnesjunum og á Suðurlandi. Fylgja þessu alls kyns 

áskoranir fyrir lögregluna, því að reynslan hefur sýnt að lögreglan á ekki eins greiðan 

aðgang inn í samfélög innflytjenda. Fyrir því eru margar ástæður meðal annars 
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tungumálakunnátta og menningarlæsi. Þar að auki mun svæðisbundin fjölgun 

innflytjenda hafa í för með sér margvíslegar félagslegar breytingar má þar nefna að 

innflytjendur hafa oftast veikari stöðu innan samfélaga vegna tungumálaerfiðleika, 

menningarmunar og fleiri félagslegra þátta. Hættir innflytjendur því til að einangrast í 

hópa, framgangur þeirra innan samfélagsins brestur. Þessum hópum er því hættar til 

að lenda á braut afbrota og koma þannig inn á borð lögreglunnar (Ríkislögreglustjóri, 

2019) og (Ubah, 2007). 

2.7. Íbúaþróun á Suðurlandi 

Miklar samfélagsbreytingar hafa orðið í umdæmi lögreglunnar á Suðurlandi síðasta 

áratuginn. Ein af ástæðum þess er óhagstætt húsnæðisverð í Reykjavík 

(Hagfræðideild Landsbankans, 2017) Hefur það leitt til mikillar þenslu í 

sveitarfélögunum umhverfis Reykjavík og hafa stærstu þéttbýliskjarnarnir á Suðurlandi 

ekki farið varhluta af því. Inn á vef Hagstofunnar má sjá þessa þróun greinilega, þann 

1.janúar 2010 voru íbúar á Suðurlandi 23.879 en voru 28.399 1.janúar 2020. Líkt og 

sjá má í töflu 2 (Hagstofan Íslands, e.d.-b) hefur hlutfall erlendra ríkisborgara innan 

umdæmis lögreglunnar á Suðurlandi aukist frá 8,18 % íbúa árið 2015 í 15,6 % árið 

2020. Í Árborg einni hefur íbúafjöldinn á þessu tímabili farið úr því að vera 7.811 upp í 

9.845 íbúar (Hagstofa Íslands, e.d.-b).  

Tafla 2: Íbúaþróun í umdæmi lögreglunnar á Suðurlandi 
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Stór hluti þeirra sem hafa flutt frá höfuðborgarsvæðinu í nágrannabyggðir eru enn 

með atvinnu þar. Í vinnustaðarannsókn sem Þóroddur Bjarnason og Sigríður Elín 

Þórðardóttir gerðu 2018 kom þetta vel í ljós. Höfuðborgarsvæðið er mikilvægur hluti 

vinnumarkaðarins á suðvestursvæði landsins þó að meirihluti íbúa sæki vinnu í sinni 

heimabyggð eru margir sem sækja vinnu til höfuðborgarinnar. Niðurstaða rannsóknar 

þeirra Þórodds og Sigríðar sýna að atvinnusókn til höfuðborgarsvæðisins frá 

Hveragerði var rúmlega 30% og í Árborg og Flóa ríflega 20%. Jafngildir það því að um 

2400 íbúar séu á ferð fram og til baka (Þóroddur Bjarnason, Sigríður Elín Þórðardóttir, 

2018). Hröð og mikil fólksfjölgun hefur þau áhrif að fólk þekkir síður lögreglumennina í 

sinni heimabyggð, fylgir því meiri áhætta fyrir lögreglumenn við störf sín. Hún breytir 

líka samsetningu íbúanna, félagslegur vandi eyskt sem hefur veruleg áhrif á 

starfsumhverfi lögreglu. Íbúar þekkja ekki lengur hvorn annan eins og áður, ótti við 

afbrot eykst og íbúar eru meira varir um sig (Archbold og Dahle, 2015). 

2.8. Erlendir ferðamenn á Íslandi - ferðavenjur 

Eins og fram hefur komið hefur erlendum ferðamönnum fjölgað mikið á Íslandi á 

síðustu árum. Á vef Hagstofu Íslands má finna upplýsingar um komur erlendra 

ferðamanna til Íslands. Er því skipt upp í ferðamenn sem koma um Keflavíkurflugvöll, 

fjölda farþega til Íslands með Norrænu og komur skemmtiferðaskipa til Faxaflóahafna. 

Í þessari rannsókn voru upplýsingar síðustu fimm ára skoðaðar og má sjá að miklar 

breytingar hafa orðið á þeim tíma. Má til dæmis nefna að komur á Keflavíkurflugvelli 

jukust frá því að vera 1.261.938 árið 2015 í 1.986.153 árið 2019. Þess má geta að árið 

2018 komu 2.315.925 manns til landsins í gegnum flugvöllinn. Flestir þessara 

ferðamanna voru frá Bandríkjunum, því næst Bretlandi svo Þýskalandi. Nú síðustu ár 

hefur svo Kínverjum fjölgað mikið. Á töflu 3 (Ferðamálastofa, e.d.), má einnig sjá 

aukningu á milli ára hjá Norrænu og farþegum sem koma með skemmtferðaskipum. 

Árið 2015 komu alls 18.540 farþegar með Norrænu en 18.887 farþegar árið 2019. Fjöldi 

farþega sem komu til Íslands með skemmtiferðaskipum til Faxaflóahafna voru 100.141 

árið 2015 en fjölgaði upp í 188.630 árið 2019 (Ferðamálastofa, e.d.).  
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Tafla 3: Komur ferðamanna til Íslands 

 
Ætla má að fjölgun ferðamanna hafi áhrif á tíðni í tilteknum brotaflokkum, til að 

mynda í umferðarlagabrotum. Einnig má áætla að þörfin fyrir aukið vinnuafl verði til 

þess að svört atvinnustarfsemi og peningaþvætti eykst. Þá er það augljóst að með 

fjölgun ferðamanna eykst þörfin fyrir aukna þjónustu og aðstoð frá lögreglu. Síðustu ár 

hefur hópslysum fjölgað og oft hefur munað litlu að mikið manntjón hafi orðið 

(Ríkislögreglustjóri, 2019). 

Suðurland hefur mikið aðdráttarafl fyrir erlenda ferðamenn, þar má finna margar 

að þekktustu náttúruperlum Íslands. Má þar nefna Gullna hringinn þ.e. Gullfoss og 

Geysi, Þingvelli, Skógarfoss og fleira. Einnig eru vinsælir áfangastaðir á hálendinu sem 

tilheyra umdæmi lögreglunnar á Suðurlandi, svo sem Landmannalaugar, Þórsmörk, 

Kerlingarfjöll o.fl.. Auk þess sem vegalengdin frá Reykjavík er stutt og því eru þetta 

heppilegir áfangastaðir ef stoppað er stutt á landinu. Í samantekt sem Ferðamálastofa 

gerði fyrri árið 2018 má sjá að 74% þeirra ferðamanna sem komu til Íslands fóru um 

Suðurland. Þar af heimsóttu 86% ferðamannanna Gullfoss og 82% Geysir, 74% 

ferðamannanna fór að Skógarfossi og 52% ók alla leið að Jökulsárlóni. Af þeim voru 

það 68.3% ferðamannanna sem gistu á Suðurlandi. Að meðaltali dvöldu 

ferðamennirnir á Íslandi í um 6,3 nætur árið 2018 Þar af gistu þeir 2,1 nótt á Suðurlandi. 

(Oddný, 2019). Mikil aukning er á heimsvísu í notkun bílaleigubíla (Wilks og 

Pendergast, 2010) sem er í samræmi við samantekt Ferðamálastofu þegar skoðað er 

með hvaða hætti ferðamenn ferðuðust um landið. Þar kemur fram að ríflega 61% 

ferðamanna sem komu til landsins ferðuðust á bílaleigubílum og um 30% með rútum 

öðrum en áætlunarbílum. Það er því meirihluti ferðamannanna sem ferðast á eigin 

vegum (Oddný ,2019).  
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2.9. Ferðamáti Íslendinga 

Suðurlandið er einnig vinsæll áfangastaður fyrir Íslendinga að heimsækja. Fram kemur 

í samantekt Ferðamálastofu fyrir 2019 að 85% svarenda ferðuðust innanlands árið 

2018. Úrtakið náði til 1.018 manna og af þeim svöruðu 813. Um 47% íslendinga fóru í 

ferðalag norður í land en 43% á Suðurland. Þá kemur fram að 65% svarenda fór í 

dagsferðir það er ferð sem tekur 5 klukkustundir eða meira án þess að gista. Af þeim 

fóru 34% um Suðurland. Að jafnaði var dvalið 14 nætur á ferðalagi innanlands þar af 

um það bil helmingurinn á Suðurlandi (Birkir Örn Grétarsson, Ingvar Þorsteinsson og 

Oddný Þóra Óladóttir, 2020).  

2.10.  Sumarbústaðir á Suðurlandi 

Í desember 2019 voru 13.516 sumarhús á Íslandi samkvæmt tölum frá þjóðskrá 

Íslands, þar af voru 6.924 á Suðurlandi. Flest sumarhúsanna eru í Grímsnes- og 

Grafningshreppi og í Bláskógarbyggð (Þjóðskrá Íslands, e.d.). En umferð til og frá 

þessum húsum fer öll í gegnum umdæmi lögreglunnar á Suðurlandi. 

2.11.  Vegakerfið á íslandi 

Þóroddur Bjarnason félagsfræðingur og Sveinn Arnarson félagsfræðinemi gerðu 

rannsókn um slys á hættulegustu vegum landsins árið 2012. Fram kemur í 

rannsókninni að slys í umferðinni ógni lífi og heilsu ferðamanna og megi því lýta á 

úrbætur í vegamálum sem heilbrigðismál. Markmið rannsóknarinnar kanna hverjir 

væru hættulegustu vegkaflar landsins að teknu  tilliti til slysafjölda á hvern kílómetra 

og tíðni slysa á hverja milljón ekna kílómetra. Niðurstaðan sýndi að flest slys urðu á 

vegum til og frá höfuðborgarsvæðinu, austur að Hvolsvelli, norður til Akureyrar og á 

mið- Austurlandi. Hinsvegar var fjöldi slysa á hverja milljón ekna kílómetra hæðstur á 

norðanverðu Snæfellsnesi, norð-Austurlandi og á Vestfjörðum. Með tilliti til beggja 

þátta voru hættulegustu vegir landsins á norðaverðu Snæfellsnesi, norðaverðum 

Vestfjörðum, frá Blöndósi til Akureyrar og á mið-Austurlandi (Þóroddur Bjarnason og 

Sveinn Arnarsson, 2012).  
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Mynd 3: EuroRAP öryggismat vega 

Hér á Íslandi stóðu EuroRAP og Félag íslenskra bifreiðaeigenda (FÍB) fyrir því 

að gera öryggisúttekt á þjóðvegum landsins með tilliti til umferðaröryggis. Nú hafa um 

4.200 km verið metnir. Sjá má á mynd 3 (Félag Íslenskra bifreiðaeiganda, e.d.) hvernig 

vegahlutar hafa verið metnir samkvæmt stöðlum EuroRAP og þeim gefnar stjörnur. 

Vegir eru áhættugreindir með mismunandi litum og eru hættulegustu vegirnir 

svartlitaðir, þar sem lífshætta er mest með hliðsjón af ástandi vega og slysatíðni. 

Markmið þessarar útektar er að allir vegir verði í framtíðinni minnst þriggja stjörnu vegir. 

Skráning þessi getur verið leiðbeinandi fyrir ökumenn og veghaldara svo hægt sé að 

gera úrbætur og draga úr slysahættu (Félag Íslenskra bifreiðaeiganda, e.d.) 

Samkvæmt tölum frá Vegagerðinni er heildarlengd vega sem Vegagerðin ber 

ábyrgð á innan umdæmis lögreglunnar á Suðurlandi 3.313 km þar af er meira en 

helmingur eða 1.787 km malarvegir og 1.526 km bundið slitlag en rannsóknir hafa sýnt 

að malarvegir reynast erlendum ferðamönnum oft erfiðir (Auður Þóra Árnadóttir, 

munnleg heimild, tölvupóstur, 4.maí 2020; Rannsóknarnefnd umferðarslysa, 2005; 

Rannsóknarnefnd umferðarslysa, 2011). 



 

 16 

Ástandsmat var framkvæmt 2019 á klæðningu vega sem lögð var 2018 á 

Suðurlandi og Austurlandi, fram kom að klæðning sem lögð var á Suðurlandi 2018 var 

56% metin ónýt í september 2019 og 44% metin í lagi en mikið skemmd, á sama 

tímabili var einungis 19% klæðningar metin ónýt á Austurlandi og 27% óskemmt og í 

heildina litið um 70% enn í lagi. Helstu ástæður fyrir þessum mun voru taldar vera að 

vegir á Suðurlandi þoldu ekki þessa miklu vetrarumferð á nagladekkjum, einnig var 

talið að efnið sem notað var í klæðninguna hafi ekki verið næginlega sterkt (Gunnar 

Bjarnason og Pétur Pétursson, 2019). 

  Á hringvegi 1 voru í árslok 2017 enn 39 einbreiðar brýr og var meðalaldur þeirra 

brúa 50 ár. Stefna stjórnvalda hefur verið að útrýma einbreiðum brúm á þjóðveginum 

með fleiri en 200 bíla í meðaltals sólarhringsumferð, þau markmið hafa ekki gengið 

eftir sökum fjárskorts til vegagerðarinnar (Þingskjal nr. 869/2015-2016) Á árunum 

2016-2019 hafa orðið 114 slys við eða á einbreiðum brúm á Íslandi, í 76 tilfellum áttu 

þar í hlut erlendir ferðamenn (Auður Þóra Árnadóttir, munnleg heimild, tölvupóstur, 14. 

maí 2020). Á Suðurlandi eru enn margar einbreiðar brýr þar á meðal tvær 

umferðarþyngstu einbreiðu brýr landsins. Annars vegar er það brúin yfir Tungufljót á 

Biskupstungnabraut, þar sem ársdagsumferð 2018 er 2.400 ökutæki en með 

ársdagsumferð er átt við meðaltals umferð á dag viðkomandi ár, og sumardagsumferð 

2018, 3.600 ökutæki en með sumardagsumferð er átt við meðaltalsumferð á dag júní, 

júlí, ágúst og september. Hins vegar er það brúin yfir Jökulsá á Sólheimasandi (Ásdís 

Ásgeirsdóttir, 2019, Mynd 4) en þar er ársdagsumferð 2018, 2.600 ökutæki en 

sumardagsumferð 2018, 3.700 ökutæki(Vegagerðin, 2018). Einbreiða brúin yfir 

Jökulsá er sú eina sem er að finna 

á hringvegi 1 frá Reykjavík að 

Kirkjubæjarklaustri en þaðan og 

að Höfn í Hornafirði eru einbreiðar 

brýr 19 talsins en þær eru allar 

með yfir 200 bíla að meðaltals 

sólarhringsumferð svo ljóst er að 

markmið stjórnvalda á enn langt í 

land (Guðmundur Valur 

Guðmundsson, 2018)  

 
Mynd 4: Brú yfir Jökulsá á Sólheimasandi 
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2.12.  Umferðarslys og skráningar 

Á Íslandi hófst skráning umferðarslysa árið 1966 og var þá markmiðið að fá raunhæfan 

samanburð á slysatíðni fyrir og eftir að hægri umferð tók gildi árið 1968. Umferðarráð 

var stofnað 1969 og annaðist það skráningu slysa allt til ársins 2002 eða þar til 

Umferðarstofa var stofnuð. Umferðarstofa tók við skráningu til ársins 2013, þá 

sameinaðist Umferðarstofa, Flugmálastjórn Íslands og Siglingarstofnun og úr varð 

Samgöngustofa, en þar er haldið utan um slysaskráningar enn þann dag í dag. 

Slysaskráningar Samgöngustofu byggja á lögregluskýrslum sem fengnar eru hjá 

ríkislögreglustjóra. Árið 1992 breyttist skráningarferlið og farið var að skrá inn öll 

umferðarslys hvort sem erlendir ferðamenn áttu í hlut eða Íslendingar. Frá 1998 urðu 

skráningarnar stafrænar og urðu því mun nákvæmari. Hnitskráning allra slysa hófst 

árið 2007. Árið 2009 fór Samgöngustofa einnig að notast við tölfræði frá verktakanum 

Aðstoð og öryggi sem hafa sérhæft sig í aðstoð við ökumenn sem eiga aðild að 

umferðaróhöppum án meiðsla (Gunnar Geir Gunnarsson, Kristín Björg Þorsteinsdóttir 

og Þorbjörg Jónsdóttir, 2020). 

Í umferðarslysum þar sem fólk slasast er skylda að kalla til lögreglu. Í tölulegum 

gögnum telst einstaklingur ekki vera slasaður nema hann hafi sannarlega verið fluttur 

á sjúkrahús eða undir læknishendur. Rannsóknir sýna að ekki skila sér allir sem slasast 

hafa í umferðinni inní opinbera slysaskráningu, þar sem minniháttar slys eru oft ekki 

tilkynnt til lögreglu en stundum vilja ökumenn ekki afskipti lögreglu til dæmis sökum 

aksturs undir áhrifum áfengis eða ávana- og fíkniefna, akstur án ökuréttinda, eða 

vanmat á meiðslum (Gunnar o.fl., 2020).  

Í samanburði við önnur lönd hefur árangur Íslands ekki verið sérlega góður í að 

draga úr slysum í umferðinni. Þegar litið er yfir seinustu 4 ár 2015 – 2019 er Ísland 

með flesta látna í umferðinni, miðað við höfðatölu af Norðurlöndum. Á þessum árum 

hefur hlutfall erlendra ferðamanna af slösuðum eða látnum í umferðinni aukist (Gunnar 

o.fl., 2020). 

 Samgöngustofa gaf út skýrslu árið 2019 sem sýnir slysatölur á árunum 2010 – 

2019. Á þessum árum má sjá að að meðaltali eru 11,3 banaslys á ári og 155 slys þar 

sem fólk slasast alvarlega. Ef fjöldi erlendra ferðamanna í umferðinni er skoðaður má 

sjá að á sama tímabili hafa 23 erlendir ferðamenn látist, 280 verið alvarlega slasaðir 

og 1.316 verið lítið slasaðir. Ljóst er að þessi tala hefur ekki lækkað, því mörg slys hafa 
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verið í umferðinni í ár þó banaslysum hafi fækkað (Gunnar Geir Gunnarsson, Kristín 

Björg Þorsteinsdóttir og Þorbjörg Jónsdóttir, 2019).  

Þeir þrír vegkaflar í dreifbýli þar sem flest slys með meiðslum urðu miðað við 

lengd vegkafla á árunum 2015-2019 eru allir á Reykjanesbraut. Þar er efst á lista 

vegkafli frá Flugstöð Leifs Eiríkssonar að Garðskagavegi eða í raun fyrsti vegkafli sem 

fólk ekur eftir að það kemur til landsins um Keflavíkurflugvöll. Í slysaskýrslu 

Samgöngustofu er sett fram tafla þar sem hlutfall slasaðra erlendra ferðamanna miðað 

við fjölda ferðamanna í landinu er skoðað, þar sést að þrátt fyrir að fjöldi umferðarslysa 

hafi fækkað árið 2019 hefur hlutfall látinna og alvarlega slasaðra aukist og er það 

einungis rétt undir meðaltali seinustu 10 ára.  

 Á Suðurlandi einu saman á árunum 2017-2019 hafa slys og óhöpp verið 514 

að meðaltali og slasaðir og látnir verið 190 að meðaltali. Til samanburðar voru slys og 

óhöpp á öllu landinu að höfuðborgarsvæðinu undanskildu 2.144. Sama má segja um 

tíðni slasaðra og látna á þessu tímabili en meðaltal þessara ára að 

höfuðborgarsvæðinu undanskildu er 696 slasaðir og látnir.  

(Haraldur Sigþórsson og Stefán Einarsson, 2017) 

2.13.  Umferðaröryggi erlendra ferðamanna 

Fjöldi rannsókna sem gerðar hafa verið víða um heim er snúa að umferðaröryggi 

erlendra ferðamanna sýna fram á mikilvægi þess að upplýsa þá um umferðarreglur, 

umferðarmerki, veðurfarsbreytingar og sérstakar hættur sem við eiga áður en akstur 

hefst í viðkomandi landi (Somasundaraswaran, 2010; Birna Hreiðarsdóttir 2014). 

 Slys meðal ferðamanna eykur álag á heilbrigðiskerfi viðkomandi lands til muna 

og eru umferðarslys sögð vera mjög alvarlegt heilsufarsvandamál víða í heiminum 

(Petridou, Dessypris, Skalkidou og Trichopoulos, 1999) 

Hverju landi ber ákveðin skylda að halda öryggisþáttum í lagi eins vel og 

framkvæmanlegt er, þó ber ferðamaðurinn sjálfur ávallt ábyrgð á þeim ákvörðunum 

sem hann tekur og framkvæmir. Orsakasamhengi er á milli slasaðra ferðamanna og 

takmarkaðrar ökufærni þeirra ökumanna sem ekki eru vanir ókunnugum 

akstursskilyrðum (Haraldur og Stefán, 2017; Somasundaraswaran, 2010) 

Helsta ástæða banaslysa meðal erlendra ferðamanna í heiminum má rekja til 

umferðarslysa og er þar helsta orsökin vanþekking á aðstæðum (Long & Flaherty, 

2018; Yannis, Golias og Papadimitriou, 2007; Wilks og Watson, 1998). Ferðamenn eru 
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líklegri til að lenda í slysi og deyja á erlendri grundu en á sínum heimaslóðum (Petridou 

o.fl. 1999), er því mjög áríðandi að upplýsa ferðamenn um helstu slysahættur hvers 

lands sem þeir heimsækja (Bentley og Page, 2001; Howard, 2009; Long o.fl., 2018).  

Mismunandi áherslur í umferðarmálum sem og mismunandi umferðarreglur 

geta gert það að verkum að jafnvel reynslumiklir ökumenn bregðast rangt við í 

aðstæðum sem undir venjulegum kringumstæðum á þeirra heimaslóðum myndu ekki 

valda þeim vandræðum ( Wang, Russell og Al-Kaisy, 2016). Sem dæmi um þetta eru 

reglur um hringtorg, á Íslandi eru ekki í gildi sömu reglur og víða annars staðar í 

heiminum. Á Íslandi á ökumaður á innri akrein forgang út úr hringtorgi en víða 

annarsstaðar á ökumaður á ytri akrein réttinn sökum hægri reglu (Wu, 2015). Ef 

slysatíðni er skoðuð á hringtorgaslysum þar sem erlendur ferðamaður átti í hlut kemur 

í ljós að í 81% tilvika var ökumaður á ytri akrein erlendur ferðamaður. Slys með þessu 

móti hafa aukist á síðustu árum og hefur sú þróun haldist í hendur við fjölgun 

ferðamanna (Katrín Halldórsdóttir, 2016). 

Ef hlutfall erlendra ferðamanna er skoðað árið 2019 eftir alvarleika slysa sést að 

þeir eru almennt með hærra hlutfall miðað við Íslendinga í alvarlegum slysum. Í töflu 4 

(Gunnar o.fl., 2020) má sjá fjölda Íslendinga sem og erlendra ferðamanna eftir 

alvarleika meiðsla 2019. Þar má sjá að flestir alvarlega slasaðir og lítið slasaðir eru 

ferðamenn frá Kína, en eru þeir nær tvöfalt fleiri en slasaðir Bandaríkjamenn en þarf 

þó að taka fram að árið 2019 komu 464.059 Bandaríkjamenn til landsins um 

Keflavíkurflugvöll en einungis 99.253 Kínverjar (Ferðamálastofa, e.d.). 
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Tafla 4: Alvarleiki meiðsla eftir þjóðerni 

 
Ákveðin sérstaða hefur skapast vegna aðstæðna í heiminum vegna 

smitsjúkdómsins Covid19, sem gerir okkur kleift að bera saman slysatölur með og svo 

til án erlendra ferðamanna í mars og apríl 2017-2019 við tölur 2020. Brottförum um 

Keflavíkurflugvöll hafa fækkað á þessum tveimur mánuðum úr 351.576 niður í 81.135 

en þar af voru einungis 1.262 brottfarir í apríl (Ferðamálastofa, 2020). Meðalfjöldi slysa 

og óhappa í mars og apríl árin 2017-2019 voru 741,3 slys, en samkvæmt 

bráðabirgðatölum frá ríkislögreglustjóra er fjöldi slysa í mars og apríl mánuði 2020 

einungis 501. Má það teljast nokkuð mikil fækkun í ljósi meðaltalshlutfalls slysa og 

óhappa meðal erlendra ferðamanna 2019 á móti hlutfalli annarra í umferðinni sem er 

6%. Þó ber að geta að Íslendingar og aðrir ökumenn voru einnig minna á ferðinni 

sökum Covid19 sem gæti líka skýrt þessa fækkun að hluta til (Guðrún Sesselja 

Baldursdóttir, munnleg heimild, tölvupóstur, 14. maí 2020). 

Erlendar rannsóknir sýna að umferðarslys meðal erlendra ferðamanna aukast 

þegar umferðin verður þyngri (Wang o.fl. 2016). En í slysaskýrslum Samgöngustofu 



 

 21 

gerast slys frekar á Íslandi þegar umferðarþungi er minni (Gunnar o.fl., 2020). Slys 

meðal erlendra ferðamanna eru að jafnaði alvarlegri, þ.e. meiðsl eru hlutfallslega meiri 

í umferðarslysum þar sem erlendir ferðamenn eiga í hlut (Haraldur og Stefán, 2017). 

2.14. Orsakir og tegundir slysa meðal erlendra ferðamanna 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á umferðarslysum meðal erlendra ferðamanna á 

Íslandi. Rannsóknarnefnd samgönguslysa hefur það hlutverk að rannsaka banaslys og 

alvarleg umferðarslys með það markmið að finna orsakaþætti slysa. 

Einn helsti áhrifaþáttur í orsökum umferðarslysa eru mannlegir þættir, má þar 

helst nefna umferðarhegðun, þreyta og aldur (Abdullah, Shukran, Ismail, Maskat og 

Ishak, 2017). Eldri ökumenn eru líklegri til að gera alvarlegri mistök en yngri en má 

rekja það að hluta til versnandi sjónar sem og hægari viðbragða. En eins og gefur að 

skilja aukast líkurnar á mannlegum mistökum verulega ef ökumaður er undir áhrifum 

áfengis eða fíkniefna. Einnig skiptir akstursreynsla ökumanns sem og þekking á 

aðstæðum miklu máli (Wang, Bhowmik, Yasmin, Zhao, Eluru og Jackson, 2019) 

 Rannsóknarnefnd umferðarslysa gerði skýrslur um umferðarslys erlendra 

ferðamanna á árunum 2000 - 2004 og aftur 2006 - 2010 (Rannsóknarnefnd 

umferðarslysa, 2005; Rannsóknarnefnd umferðarslysa, 2011). Meginmarkmið 

rannsóknanna var að bæta umferðaröryggi.  

  Á árunum 2000-2004 urðu 7 banaslys í umferðinni þar sem erlendur ferðamaður 

átti í hlut. Margt var líkt með þeim slysum, má þar nefna að 6 þessara slysa voru 

útafakstur og bílveltur sem mátti rekja til reynsluleysis á íslenskum akstursskilyrðum. Í 

fimm af þeim notaði farþegi ekki bílbelti og kastaðist út úr bifreiðinni. Flest slysanna 

gerðust í júlí eða ágúst sem þá var háanna tími í ferðamennsku. Flest slys urðu í 

dreifbýli eða um 63%, á landsbyggðinni urðu flest slys á Suðurlandi. Þegar helstu 

orsakir allra slysa meðal erlendra ferðamanna voru skoðuð á þessu tímabili voru þar 

efst á lista mistök ökumanns, ógætilega ekið afturábak og lausamöl (Rannsóknarnefnd 

umferðarslysa, 2005). 

Ef árin þar á eftir 2006-2010 eru borin saman við fyrri skýrslu má sjá að ekki 

hafði mikið breyst, aukning slysa hélst í hendur við aukningu ferðamanna, 36 af 38 

alvarlegustu slysum meðal erlendra ferðamanna urðu í dreifbýli, þar af voru 25 

útafakstrar. Algengustu orsakirnar voru of hraður akstur, athygli ekki við aksturinn og 
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akstur ekki miðað við aðstæður. Mörg þessara slysa urðu á malarvegi eða 16 af 22 

(Rannsóknarnefnd umferðarslysa, 2011). 

Árið 2017 kom út skýrsla um umferðaröryggi erlendra ferðamanna á Íslandi, í 

henni voru m.a. dregnar saman helstu orsakir slysa á árunum 2011-2015. Eins og við 

mátti búast á Íslandi má rekja helstu orsakir umferðarslysa til slæmrar færðar þar sem 

vetrarakstur reynir mikið á færni og reynslu ökumanna en einnig kom fram að bílarnir 

væru oft vanbúnir. Helstu slys meðal erlendra ferðamanna voru bílveltur sem eru 

yfirleitt afleiðing af of hröðum akstri miðað við aðstæður þannig að ökumaður missir 

stjórn á bifreiðinni. Aðrar orsakir sem nefndar voru m.a. lausamöl, slæmir vegir, 

sviptivindar, gáleysi og svefn. Einnig má áætla að reynsluleysi bílstjóra og vanþekking 

á umhverfinu hafi líka haft áhrif en þetta er samhljómur því sem þekkist víða erlendis 

(Haraldur og Stefán, 2017; Long, o.fl. 2018). 

Ljóst er að þessi þróun hefur haldið áfram ef slysaskýrslur Samgöngustofu eru 

skoðaðar, á árunum 2015-2019 hafa 20 erlendir ferðamenn látið lífið, 190 slasast 

alvarlega 860 slasast lítið. En algengasta tegund slysa með meiðslum var útafasksturs/ 

bílveltur. Ef slysatölur eru skoðaðar miðað við fjölda ferðamanna sem koma til landsins 

hefur fjöldinn staðið í stað, þ.e. fjöldi slysa og fjöldi ferðamanna hafi haldist í hendur 

allt frá árinu 2010-2019 (Gunnar o.fl., 2020). 

2.15.  Lögreglan, fjöldi lögreglumanna og nýliðun 

Yfirstjórn lögreglunnar hefur ítrekað bent á að fjöldi lögreglumanna hefur ekki fylgt þeirri 

samfélagsþróun sem orðið hefur. Er stjórnendur lögreglu einnig sammála því að 

lögreglan búi ekki yfir nægilegum styrk til að takast á við þær áskoranir og breytingar 

sem eiga sér stað í nútímasamfélagi. Ljóst er að það kemur ekki eingöngu niður á 

löggæslu heldur einnig á þeirri þjónustu sem lögreglan sinnir gangvart þegnum 

landsins, aðkomu að slysum, leit að týndum einstaklingum, umferðareftirliti og aðstoð 

af ýmsum toga. (Ríkislögreglustjórinn, 2019). Dahle og Archbold komust einnig að 

þessri niðurstöðu þ.e. að þjónustustig lögreglunnar við íbúa versnaði sem og samskipti 

við íbúa. Lögreglumenn urðu hlédrægir og gáfu sér ekki tíma til að ræða við íbúa og 

urðu formlegri í svörunum en þetta var til þess að íbúar hættu að þekkja lögreglumenn 

og leyfðu frekar sér að vera dónalegri í svörum (Dahle og Archbold, 2015). 

Lögreglumönnum hefur þvert á fjölgunar íbúa og ferðamanna farið fækkandi allt 

frá árinu 2007. En árið 2007 voru 1,5 lögreglumenn á hverja 1.000 ferðamenn en árið 
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2018 var hlutfallið komið í 0,3 lögreglumenn á hverja 1.000 ferðamenn. Þessu til 

samanburðar hefur fjöldi lögreglumanna á hverja 1.000 íbúa lækkað úr 2,3 árið 2007 í 

1,7 árið 2018. Við störf árið 2018 voru 613 menntaðir lögreglumenn, 32 

afleysingalögreglumenn og 66 lögreglunemar í afleysingarstarfi . Áætlað er að á 

árunum 2017-2021 muni 39 lögreglumenn fara á eftirlaun. Ef miðað er við meðaltal 

seinustu 10 ára munu 22 lögreglumenn láta af störfum á ári, vegna annarra ástæðna. 

Má gera ráð fyrir að 171 nemi muni útskrifast á árunum 2018-2021, þar af eru 66 

starfandi nú þegar, á sama tíma munu hætta samkvæmt áætlunum um 90-100 

lögreglumenn (Ríkislögreglustjórinn, 2019). Af þessu má ætla að ef mæta ætti þessum 

auknu áskorunum lögreglu og bæta við fjölda lögreglumanna, þarf róttækar breytingar 

því miðað við þá þróun sem liggur fyrir nú þegar þá er lögreglumönnum að fjölga um 

5-15 á tímabilinu 2017-2021. 

2.16.  Áætlanir og framtíðarsýn 

Dómsmálaráðuneytið gaf úr löggæsluáætlun fyrir árin 2019-2023. Í 

löggæsluáætluninni er eitt af markmiðunum að viðbragðstími lögreglu verði innan við 

10 mínútur í útköll í forgangsflokki F1 og F2 og að útkallstæki sé laust og mannað í að 

minnsta kosti 90% tilfella fyrir F1 og F2 verkefni. Þegar farið er í afbrotavarnir er 

markmiðið það, að lágmarki sé mannafli lögreglu 15% umfram það sem til þarf til að 

sinna útkallsþjónustu og rannsóknum. Þær lausnir afbrotavarna er lúta að alvarlegum 

umferðarslysum og öryggi ferðamanna er nefnd aukin frumkvæðislöggæsla bæði á 

sviði umferðareftirlits sem og vegna öryggis ferðamanna. Í sömu áætlun er 

forgangsatriði númer eitt að tryggja nægilegan fjölda lögreglumanna til að annast útköll 

og almennt lögreglueftirlit (Stjórnaráð Íslands, e.d.-a)  

Í umferðaröryggisáætlun stjórnvalda á Íslandi 2019-2033 eru yfirmarkmið að 

Ísland verði í hópi 5 bestu Evrópuþjóða þegar litið er til fjölda látinna í umferðinni á 

hverja 100.000 íbúa sé miðað við meðaltal á 5 ára tímabili. Jafnframt að látnum og 

slösuðum í umferðinni fækki að jafnaði um 5% á ári til ársins 2033. Miðað við meðaltal 

látinna í umferðinni 2013-2017 var Ísland í 10 sæti, og til þess að seinna markmiðið 

náist þarf fjöldi látinna og slasaðra í umferðinni að fara úr 181 niður í 88 árið 2033. 

Undirmarkmið þessarar áætlunar sem snýr að erlendum ferðamönnum, er að alvarlega 

slösuðum eða látnum erlendum ferðamönnum fækki um 5% á hverja 100.000 erlenda 

ferðamenn. Í skýrslunni er einnig að finna hegðunarmarkið er lúta að 
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umferðarmenningu þar sem staðhæft er að með því að draga úr óæskilegri hegðun 

ökumanna sé hægt að fækka slysum og bæta umferðaröryggi. Þar eru nefndir 4 

flokkar, hraðakstur, akstur undir áhrifum áfengis eða fíkniefna, bílbeltanotkun og 

notkun annars öryggisbúnaðar og farsíma og önnur snjalltækjanotkun. En eftirlit með 

þessum þáttum er nánast að öllu leyti í höndum lögreglu. Helstu aðgerðir nefndar í 

skýrslunni til að ná settum markmiðum eru aukið fjármagn til lögreglu fyrir sérstakt 

umferðareftirlit, sérstakt eftirlit lögreglu við þjóðveg 1 yfir sumartímann með sérstökum 

áherslum á hættulegustu vegkaflana skv. slysatölum og úttekt vegagerðarinnar. Einnig 

er skrifað um sjálfvirkt eftirlit í formi hraðamyndavéla, aukin fræðsla í skólum, fræðsla 

til erlendra ökumanna, herferðir á miðlum sem ná til markhópsins, kynningar til 

almenning o.fl.. Markmið eftirlitsins er að fækka slysum og óhöppum og koma í veg 

fyrir ofsaakstur ökumanna og er sýnilegt eftirlit lögreglu talið geta haft veruleg jákvæð 

áhrif á hegðun ökumanna. Þá er einnig farið inná vegakerfið sem öryggisþátt sem 

þarfnast endurbóta, lagfæring á gatnamótum, aðgreining á aksturstefnum, 

hraðatakmarkanir, auknar rannsóknir, þróun á löggjöf og breyting á regluverki o.fl. 

(Stjórnarráð Íslands, e.d.-b). 

2.17. Áhrif sýnilegra löggæslu á hegðun ökumanna í umferðinni á 
Íslandi 

Þó að rætt sé um sýnilega löggæslu sem einn af helstu áhrifaþáttum í 

umferðaröryggisáætlun sem og löggæsluáætlun næstu ára þá hafa takmarkaðar 

rannsóknir verið gerðar á áhrifum sýnilegrar löggæslu á hegðun ökumanna á Íslandi.  

Framkvæmd var rannsókn á áhrifum umferðareftirlits á umferðarhraða í júli 

2003. Í rannsókninni var notast við lögreglubifreið og umferðargreini. Til að meta 

tímalengd áhrifa af lögreglubifreiðinni, var hún staðsett í þremur mismunandi 

vegalengdum frá umferðargreini. Fyrst var lögreglubifreiðinni lagt við umferðargreininn, 

því næst 500 metrum frá og loks 1.000 metrum frá. Greiningarnar voru framkvæmdar 

á Suðurlandsvegi annars vegar við Geitháls og hins vegar á Hellisheiði. Samkvæmt 

niðurstöðum þeirrar rannsóknar hafði kyrrstæð lögreglubifreið áhrif á meðalhraða 

ökumanna, ökumenn hægðu á sér er þeir sáu lögreglubifreið. Þó kom í ljós að áhrifin 

vara stutt, áhrif lögreglubifreiðar á meðalhraða hafði að mestu fjarað út eftir um 1.000 

metra. Þrátt fyrir að ökuhraði hafi aukist aftur eftir að ökumenn óku framhjá 
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lögreglubifreiðinni mátti sjá að eftirlitið sló á mesta hraðann eða ofsaaksturinn og færri 

óku á yfir 100 km/klst. Einnig kom fram í rannsókninni að brjóta þyrfti eftirlitið upp því 

ökumenn ættu ekki von á að mæta annarri lögreglubifreið eftir að hafa mætt einni því 

hafi þeir aukið hraðann aftur (Eiríkur Hreinn Helgason og Ágúst Mogensen, 2003). 

Þess má þó geta að rannsóknin er frá árinu 2003 og því ansi gömul, ekki fundust nýrri 

rannsóknir á þessu sviði.  

2.18.  Áhrif sýnilegrar löggæslu á hegðun ökumanna í umferðinni -
erlendar rannsóknir 

Umferðarslys eru ein helsta dánarorsök í þróunarlöndunum hjá fólki undir 34 ára og 

eru talin kosta árlega yfir 160 milljarða dollara í Bandaríkjunum einum saman. Þegar 

rætt er um úrbætur kemur ávallt upp aukin sýnileg löggæsla á þeim rökum að hún leiði 

til bættrar umferðarhegðunar ökumanna. Í grein sem unnin var í Bandaríkjunum árið 

2017 voru áhrif löggæslu í umferðareftirliti á fjölda banaslysa könnuð. Slysatíðni 2010 

-2014 var notuð til að meta dánartíðni og fjármagn, í tengslum við fjölda lögreglumanna 

og tíma varið við umferðareftirlit. Niðurstöður sýndu að því meiri fjármunum sem varið 

var í umferðareftirlit þeim mun lægri var tíðni banaslysa. Það fylki sem eyddi mestum 

fjármunum í umferðareftirlit hafði einnig lægsta fjölda banaslysa. En ályktanir þessara 

rannsóknar voru að fjöldi lögreglumanna, fjármunir, og tími sem varið var í 

umferðareftirlit hafði mestu forvarnaráhrif á alvarleika og fjölda banaslysa. Fjöldi stunda 

varið í umferðareftirlit var líklegasti áhrifaþátturinn til að segja til um fjölda banaslysa í 

umferðinni (Rezapour,Wulff og Ksaibati, 2018). 

Rannsókn var framkvæmd í London árið 2008 á áhrifum aukins sýnilegs eftirlits 

lögreglu. Aukið var eftirlit lögreglu í 4 vikur á 6 mílna löngum vegakafla. Haft var 

sérstakt eftirlit með mismunandi umferðarlagabrotum. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu að meðalhraði minnkaði jafnt og þétt við aukið eftirlit sem og hraðakstur. Einnig 

mátti sjá jákvæð áhrif á notkun bílbelta. Áhrifin vörðu í um 2 vikur eftir að rannsókninni 

var hætt (Walter,Broughton og Knowles, 2011) 

Þegar áhrif aukins sýnileika lögreglu voru könnuð kom fram að auknar líkur á 

að fá refsingu fyrir neikvæða hegðun hefði veruleg áhrif á hvort brotamenn brytu af sér 

(Durlauf og Nagin, 2011;Tavares, Mendes og Costa, 2008).  



 

 26 

Weisburd rannsakaði áhrif aukinnar löggæslu á umferðarslys í Dallas, þar sem 

notast var við staðsetningabúnað sem komið hafði verið fyrir í flestum 

lögreglubifreiðum í Dallas eða í 873 bifreiðum. Þessar staðsetningar voru notaðar til 

að skoða viðveru og eftirlit með hverju svæði með tilliti til umferðarslysa. Niðurstöður 

sýndu fram á að aukin sýnileg löggæsla hafði jákvæð áhrif á slysatíðni, þá var tekið 

fram að lögreglubifreiðar við hreyfanlegt eftirlit höfðu meiri áhrif heldur er 

kyrrstöðueftirlit. Rannsóknin sýndi að þegar lögregla var á staðnum á álagsstöðum 

voru líkurnar 22% minni á slysum (Weisburd, 2013). Áhrifin voru enn meiri á þeim 

stöðum þar sem ekki þótti vanalegt að sjá lögreglu. Einnig sýndi rannsóknin fram á að 

fjöldi lögreglumanna hefði ekki mestu áhrifin heldur hvernig þeim væri dreift (Weisburd, 

2013; Adler, Hakkert, Kornbluth, Raviv og Sher, 2014). Rannsókn Adler o.fl. var a sama 

máli, þeir ályktuðu að staðsetning lögreglu, aukin viðvera og styttri viðbraðstími skipti 

höfuðmáli (Adler, Hakkert, Kornbluth, Raviv, og Sher, 2014). 

Aukin viðvera lögreglu og aukin sýnileg löggæsla eykur líkurnar á því að 

ökumönnum verður refsað en það skilar sér í varkárari akstri og færri umferðarslysum. 

Umferðarslys verður þegar ökumaður metur sem svo að hagnaður af því að keyra 

ógætilega vegur út kostnaðinn sem gæti orðið. Weisburd ályktar að í einfeldni gæti 

hann sagt að umferðarslys séu bein afleiðing af ógætilegum akstri þó gerir hann því 

skil að ekki endi allur ógætilegur akstur í umferðarslysum sem og ekki verða öll 

umferðarslys útaf ógætilegum akstri (Weisburd, 2016; Bates, Soole, og Watson, 2012). 

 Styttri viðbragðstími eykur fælingarmátt lögreglu á afbrot, einnig kom fram að 

því meira sem lögreglumenn voru í að sinna útkallsverkefnum og vöktun á þeirra 

svæðum minnkaði, versnaði umferðarhegðun ökumanna og sú þróun mun bara versna 

eftir því sem lögreglumönnum fækkar og álagið eykst. Viðvera lögreglu bjargar 

mannslífum (Weisburd, 2016; Adler o.fl., 2014).  

 „ I find that the high toll of accident cost on our society can be reduced by 

increasing the visibility of police on our street“(Weisburd, 2016). 

Sýnileiki lögreglu getur hinsvegar haft neikvæð áhrif á öryggistilfinningu ef hann 

er of mikill og er því nauðsynlegt að hann sé hæfilegur (Borovec, Balgač, Mraović, 

2019).



 

 27 





 

 29 

3. Aðferðafræði 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvort sýnileiki lögreglu hafi áhrif á fjölda og 

alvarleika umferðarslysa. Ákveðið var að horfa fyrst og fremst til lögreglunnar á 

Suðurlandi þar sem það umdæmi er mjög víðfermt, miklar samfélagsbreytingar hafa 

verið þar síðustu árin og margar af vinsælustu náttúruperlum landins eru á svæðinu. 

Þá má geta þess að rannsakandi þekkir lögregluumdæmið á Suðurlandi vel þar sem 

hann var áður starfsmaður þar. Unnið er upp úr gögnum sem eru fyrirliggjandi hjá 

lögreglunni á Suðurlandi, ríkislögreglustjóra, Dómsmálaráðuneytinu og fleiri stöðum 

auk þess sem rýnt var í erlendar greinar. Í þessari rannsókn var einnig notast við 

eigindlegar rannsóknaraðferðir þar sem tekin voru hálfstöðluð viðtöl við fjóra starfandi 

lögreglumenn. 

3.1. Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Notast var við eigindlegar rannsóknaraðferðir til að fanga upplifun lögreglumannanna 

fyrir því hvort þeir finni fyrir auknu álagi í starfi sínu, hvernig aukinn 

ferðamannastraumur hefur áhrif á þeirra störf, hvert þeirra mat sé á orsökum á fjölgun 

umferðarslysa og fleira. Þegar notast er við eigindlegar rannsóknaraðferðir er oftast 

verið að rannsaka viðhorf eða líðan lítils hóps fólks. Helsti galli eigindlegra 

rannsóknaraðferða er að erfitt er að endurtaka rannsóknina þar sem það er hlutverk 

rannsakandans að túlka og skilja aðstæðurnar og setja það fram sem part af 

rannsókninni (Hennink, Hutter og Bailey, 2020).  

Við gagnaöflun í eigindlegum rannsóknaraðferðum eru notaðar margskonar 

aðferðir. Í rannsókn þessari var notast við opin hálfstöðluð viðtöl, búið var að gera 

óstaðlaðan viðtalsvísi (viðauki 3). Viðtalsvísirinn er einungis notaður til stuðnings þar 

sem opin hálfstöðluð viðtöl eru ekki eins formföst og stöðluð viðtöl.  Þau gefa oft meiri 

upplýsingar og myndast oftast betra flæði í viðtalinu (Esterberg, 2002 ; Neuman, 2011). 

Þegar notast er við hálfstöðluð viðtöl ræður viðmælandinn för, þar fær hann 

tækifæri til að segja sína upplifun og skoðun óhindrað og með eigin orðum. Leitast er 

við að fá frjálsa frásögn og eins nákvæmar upplýsingar frá viðmælendum og unnt er. 

Viðtalið líkist sem mest eðlilegum samræðum þar sem umræðupunktarnir eru fléttaðir 

inn í samræðurnar. Mikilvægt er að viðtölin fari fram á þeim stað þar sem 
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viðmælandanum líður sem best svo hann nái að opna sig og flæðið í viðtalinu verði 

sem best (Helga Jónsdóttir, 2013). Þegar notast er við hálfstöðluð viðtöl er 

rannsakandinn með spurningalista til viðmiðunar sem hann notar til að ramma inn 

viðtalið þannig að viðfangsefnið sem verið er að rannsaka nái að koma fram 

(Esterberg, 2002). Eitt helsta einkenni eigindlegra rannsóknaraðferðra og jafnframt 

mesti veikleiki aðferðarinnar, er að úrtakið er lítið og því erfitt að alhæfa út frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Mikið magn gagna fylgja oft egindlegum 

rannsóknaraðferðum. Aðferðin byggir á lýsandi gögnum þar sem sett er fram opin 

rannsóknarspurning sem þróast með rannsókninni. (Esterberg, 2002; Neuman, 2011; 

Padgett, 2008). 

3.2. Úrtaksaðferðir 

Við val á viðmælendum var notast við markmiðsúrtak (e.purposive sample), er þá valið 

með tilliti til þess sem verið er að rannsaka. Þegar markmiðsúrtak er valið þarf 

rannsakandinn sjálfur að beita dómgreind sinni til að velja úrtakið sem hæfir markmiði 

rannsóknar (Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2003). Þar sem rannsóknin 

snýr að umdæmi lögreglunnar á Suðurlandi var leitast við að þátttakendur hefðu 

þekkingu á því svæði. Þá var einnig notast við snjóboltaúrtak (e. snowball sample) en 

það er úrtak sem notað er þegar rætt er við einn aðila sem bendir á annan sem 

áhugavert væri að tala við með tilliti til rannsóknarinnar (Esterberg, 2002). 

3.3. Þátttakendur 

Til að fá betri skilning á efninu var ákveðið að taka viðtöl við fjóra reynslumikla 

lögreglumenn. Var það álit rannsakanda að mikilvægt væri að fá upplifun þeirra sem 

eru að starfa á vettvangi, hvernig þeirra upplifun væri, hvort álagið í vinnunni hafi mikil 

áhrif á líðan þeirra og störf. Einnig er mikilvægt að fá að heyra hvernig starf þeirra hefur 

breyst síðasta áratug og hvort þeir finni fyrir auknu álagi með tilkomu aukins 

ferðamannafjölda og breyttri íbúasamsetningu í umdæminu. Lögreglumennirnir eiga 

það allir sameiginlegt að hafa starfað um skeið í lögreglunni og flestir lengst af hjá 

lögreglunni á Suðurlandi. Til að gæta nafnleyndar var ákveðið að gefa þátttakendum 

dulnefni þar sem vísað verður til þeirra sem Baldur, Þór, Týr og Óðinn.  
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3.4. Siðfræðileg álitamál  

Þar sem Ísland er lítið land er rétt að huga að siðferði rannsóknarinnar. Í 

félagsvísindum beinast rannsóknir að mannlegri hegðun. Rannsakandinn aflar gagna 

um upplifun, líf,  atferli, og reynslu viðmælenda. Því þarf rannsakandinn að vera 

vakandi fyrir því hvort rannsóknin geti valdið viðmælendum skaða á einn eða annan 

hátt. Hvernig samband er á milli viðmælenda og rannsakanda og hvernig 

valdahlutverkið er á milli þeirra. Loks ber rannsakanda að huga að því hver hagnast á 

rannsókninni og hver það er sem nýtur góðs af henni. Rannsakandinn notast við 

siðareglur sem settar eru af Félagsvísindasviði Háskólans á Akureyri, hjálpar það 

rannsakanda að setja sér ramma um hegðun og siðferðisleg mörk (Esterberg, 2002).  

Rétt er að taka fram að viðtölin við þátttakendur eru einungis ætluð til að dýpka 

skilning á efninu. Um mjög lítið úrtak er að ræða því getur það ekki endurspeglað 

nákvæma niðurstöðu. Þá skal það líka tekið fram að rannsakandi var áður starfandi í 

umdæmi lögreglunnar á Suðurlandi og þekkir því viðmælendur sína persónulega. Engu 

að síður mun rannsakandi leitast við að leyfa rödd viðmælenda að heyrast. 

Rannsakandi er því meðvitaður um eigin stöðu í viðtalinu.  

3.5. Skráning og gögn 

Viðmælendurnir voru fjórir karlmenn á aldrinum 40-70 ára, sem allir eiga það 

sameiginlegt að hafa starfað í umdæmi lögreglunnar á Suðurlandi um nokkurt skeið. 

Ætlunin var að hafa hefðbundin viðtöl við viðmælendur en sökum Covid19 reyndist það 

ekki mögulegt, þess í stað ræddi rannsakandi við þá í myndsímtali, þar sem 

rannsakandinn var með hálfstaðlaðan spurningalista (viðauki 3) með opnum 

spurningum. Fyrir viðtölin höfðu allir viðmælendurnir fengið sent í pósti kynningarbréf 

(viðauki 1) og eyðiblað um upplýst samþykki (viðauki 2) þar sem bæði rannsakandi og 

viðmælendur skrifuðu undir. Hvert viðtal tók um 30 mínútur. Viðtalið var hljóðritað og 

því næst voru gögn afrituð orðrétt. Í lok hvers viðtals var farið yfir innihald viðtalsins og 

viðmælendum boðið að bæta einhverju við sem þeim fannst ósagt. Tilgangurinn með 

því var að gefa viðmælendum tækifæri til að koma fram með ábendingar eða óskir um 

eitthvað sem væri gagn af með tilliti til rannsóknarinnar (Helga Jónsdóttir, 2013). Að 

endingu var viðmælendum gerð grein fyrir því hvað yrði um gögnin. Allar upplýsingar 
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frá viðmælendum eru meðhöndlaðar eftir ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd. 

Gögnum verður síðan eytt eftir að þau hafa verið notuð, eigi síðar en 30. júní 2020.  

Við greiningu ganga var notast var við opna kóðun, þar sem rannsakandinn 

marglas gögnin yfir. Eftir því sem rannsakandi les gögnin oftar yfir, lærir hann að þekkja 

gögnin betur og fer að greina sameiginlega þætti og mynstur. Við yfirferðina koma 

ákveðnir flokkar eða þemu í ljós sem skiptast upp í meginþemu og undirþemu. Þegar 

notast er við opna kóðun er markmiðið að sjá hvaða upplýsingar koma úr gögnunum 

sem er megineinkenni grundaðra kenninga (Esterberg, 2002 Padgett, 2008).  

3.6. Takmarkanir rannsóknar 

Helstu takmarkanir þessarar rannsóknar eru hve lítið úrtakið var, aðeins var rætt við 

fjóra starfandi lögreglumenn sem allir eru karlmenn. Skýrist það af því að fáar konur 

hafa starfað nógu lengi til að hæfa markmiði rannsóknarinnar. Þá var einungis fjallað 

um eitt umdæmi lögreglunnar á Íslandi en það umdæmi hefur ákveðna sérstöðu með 

tilliti til rannsóknarefnisins, þó gæti niðurstaða rannsóknarinnar gefið ákveðnar 

vísbendingar sem nýst gæti í fleiri umdæmum. Að lokum má geta þess að rannsakandi 

er starfandi lögreglumaður og hefur verið það í tæplega fjögur ár, af því eitt ár sem 

lögreglumaður í umdæmi lögreglunnar á Suðurlandi. Vegna stöðu sinnar getur 

rannsakandi við greiningu þema haft áhrif hvernig gögnin eru túlkuð, hvað þau tákna 

þar sem hann hefur aðra innsýn í starf lögreglunnar heldur en almenningur (Braun og 

Clarke, 2006). Það er mikilvægt að rannsakandi sé meðvitaður um stöðu sínu, hvaða 

áhrif hann hefur á rannsóknina og ekki síst hvernig áhrif það eru (Padgett, 2016).  
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4. Niðurstöður 
Í þessum kafla verður greint frá þeim þemum sem fram komu í viðtölunum fjórum. 

Þegar rýnt var í gögnin mátti sjá ákveðinn samhljóm meðal viðmælendanna, var því 

ákveðið að fjalla um efnið út frá þeim þáttum. Teknar verða fimm þemu og þeim gerð 

skil hér að neðan.  

4.1. Breytingar á starfi lögreglunnar á Suðurlandi vegna fjölgun 
ferðamanna 

Allir viðmælendurnir voru sammála um að það hefðu orðið miklar breytingar á þeirra 

starfi með tilkomu fjölgunar ferðamanna „það er náttúrulega gífurlega mikil breyting.. 

en stór hluti þessarar vinnu á Suðurlandi hreinlega fólst í ferðamennskunni, þar á 

meðal með eftirliti með ferðamönnum sem voru á bílaleigubílum og þeir voru ekki allir 

til fyrirmyndar skal ég segja þér“(Þór). Þá sögðu þeir að álagspunktarnir hafi breyst. 

Áður voru helstu álagspunktarnir á kvöldin og um helgar og svo hafi umferðarþungi 

dottið inn á helgidögun og yfir sumarið. En áður en Covid19 skall á hafi þunginn hjá 

þeim verið alla daga vikunnar á dagtímanum, þann tíma sem ferðamaðurinn er á 

ferðinni, þannig að starf lögreglunnar snérist að miklu leyti um umferðargæslu í sinni 

allra víðustu mynd. Áður hafi ekkert verið að gera á veturna, þá hafi gefist tími til að 

sinna ýmsu öðru. En eftir að ferðamennirnir komu hafi álagið aukist til muna 

sérstaklega í kringum slysin. Þó að það hafi verið álag á sumrin áður þá hafa síðustu 

sumur verið gígantísk, þetta eru kannski sömu verkefnin bara miklu meira af þeim 

(Þór). Baldur bætti við að áður höfðu þeir meiri tíma til að sinna málum sem útheimti 

meiri yfirlegu eins og fíkniefnamálum, að taka á ákveðnum málum í umferðinni ef það 

myndaðist eitthvað ástand, það hafi verið meiri tími til að sökkva sér ofan í þess konar 

vinnu „núna er þetta orðið meira, ja það hefur fjölgað svo mikið útköllum að maður er 

oft á tíðum eins og fíkniefnamálum, maður er varla byrjaður að pæla og setja upp 

eftirlitið þegar maður þarf að rífa alla bíla úr því af því það koma útköll sem útheimta 

mannskap“.  
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4.2. Fjöldi lögreglumanna, náttúran og áskoranir 

Þegar þátttakendur voru spurðir út í þróun fjölda lögreglumanna á Suðurlandi voru þeir 

allir sammála því að hún væri engan veginn í takt við aukinn fjölda íbúa hvað þá ef 

ferðamenn væru teknir með. Það hefur verið bætt við mönnum en það væri ekki í 

samræmi við fjölgun ferðamanna og aukningu verkefna (Óðinn). „Aukningin á lögreglu 

er alltaf svolítið á eftir, það er ekki fyrr en við erum komnir algjörlega í þrot að það 

virðist vera hægt einhvern veginn að hliðra og bæta í“(Baldur). Fljótt sagt ekki í nokkru 

samræmi við þá aukningu sem verið hefur, löggæslan á Suðurlandi er mjög 

undirmönnuð og dreifð sem kemur náttúrulega ekki til góða, þetta er gífurlega stórt 

svæði alla leið frá Þorlákshöfn og austur í Hvalnes (Þór).  

Þegar spurt var um hvaða áhrif náttúran hefði á störf lögreglunnar í umdæminu 

stóð ekki á svari „vá þú ert nú að tala um hérna náttúruhamfarasvæði Íslands, hún 

hefur náttúrúlega mikil áhrif hérna þú veist, hér er snarvitlaust veður“(Týr). Í sama 

streng taka hinir viðmælendurnir, þegar eitthvað kemur upp, til dæmis verða eldgos 

eða jarðskjálftar þá fer allt á hvolf, forgangaröðunin breytist og allt fer væntanlega í 

almannavarnaástand. Þar af leiðandi verðum við að fylgja ákveðnu skipulagi sem 

útheimtir lokanir. Þá fer allt afl lögreglunnar í það verkefni. Þannig að allt umferðareftirlit 

fer svolítið út í veður og vind því að fókusinn er á öðrum mikilvægari þáttum. Þetta er 

einnig orðið svona varðandi veður með þennan ferðamannastraum, slæm veðurspá er 

farin að hafa miklu meiri áhrif á störf lögreglunnar en áður fyrr, við þurfum að fara út í 

pælingar varðandi lokanir á svæðinu til að hafa einhverja stjórn á 

ferðamannastraumnum. Til dæmis ef það kemur vont veður og uppsveitirnar lokast og 

allt verður ófært þurfum við að virkja fjöldahjálpastöðvar og safna fólki saman, „þetta 

þekktist ekki fyrir 10 árum“(Baldur). Þá bætti einn viðmælendanna við að náttúran væri 

dagsdaglega í lagi en svo væri önnur náttúrufyrirbrigði sem mætti líka minnast á, til 

dæmis norðurljósin, „ferðamenn væru að láta keyra á sig gangandi út á miðjum vegi í 

roki með hettu og heyra ekki neitt af því að þeir eru að horfa á norðurljósin og gá ekkert 

að sér“(Óðinn). Þannig að það eru oft náttúrufyrirbrigðin sem fá þá til að stoppa út í 

vegkanti sem skapa oft mikla hættu.  

Um áskoranir sagði Týr „þegar þú gengur til vaktar hér á þessum stað og 

örugglega hjá lögreglunni á Suðurlandi í heild sinni ertu alltaf á leiðinni í stóra slysið á 

hverjum einasta degi sko, þetta er það sem við höfum verið að búa við“. Þegar verst 
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var, var jafnvel farið í tvö alvarleg slys á dag og það var kannski eða oftast bara einn 

starfsmaður á starfsstöðinni.  

Þá nefndu þeir að það fælist mikil áskorun í þessum ofboðslega mikla 

menningarmun til dæmis hafði einn þeirra haft afskipti af Indverja sem var með barnið 

í framsætinu og enginn af farþegunum í bílbeltum, þeim fannst afskiptin fáranleg og 

bara asnalegt að þetta sé svona stíft á Íslandi. Einnig nefndu þeir að í kjölfar slysa 

skapaðist oft vandamál í samskiptum við sendiráðin, það væri misjafnt hvernig þau 

taka á málunum og flækjustigin oft mikil. Loks nefndu þeir að það væri oft erfitt að vera 

kannski með útlendinga sem væru algerlega mállausir og oft stórmál að finna túlk sem 

talar þeirra tungumál.  

4.3. Orsakir umferðarslysa og erlendir ferðamenn  

Þegar viðmælendurnir voru spurðir út í það hverjar væru helstu orsakir umferðarslysa 

á meðal erlendra ferðamanna voru þeir allri sammála um að hraðakstur og reynsluleysi 

erlendra ökumanna væru meginástæðurnar. Þeir nefndu flestir kunnáttuleysi, of 

hraðan akstur miðað við aðstæður sérstaklega á veturna, „þessi ofsalegi hraðakstur 

sem hefur fylgt mörgum útlendingnum, svo hefur það margfeldisáhrif skilurðu, eftir því 

sem hraðinn er meiri, því alvarlegri eru slysin“(Baldur). Við erum með ökumenn sem 

hafa aldrei keyrt við aðstæður sem landið bíður uppá, þeir sjá ítrekuð afskipti af fólki 

sem hafði aldrei keyrt í myrkri eða snjó. Það eru nokkrir sem hafa vit á því að játa sig 

sigraða við svoleiðis aðstæður en svo eru aðrir sem átta sig ekki á takmörkum sínum. 

„Mér er sérstaklega minnistætt, einn sem var alveg gapandi að hann velti út af í skurð, 

hann var að keyra í slabbi og töluverðum snjó, en hann var bara á 130 km 

hraða“(Baldur) það er algert ofmat á eigin getu og ástandi. Svo kemur í ljós þegar 

Baldur fór að kanna með nýjan bíl að bílaleigan neitar því þetta var bíll númer tvö sem 

hann velti þennan daginn. Þá nefndu þeir að það spili inn í að ökumennirnir rati ekki, 

þeir séu að horfa á landslagið eða eitthvað sem birtist í vegkantinum eða foss eða 

eitthvað, þannig að athyglin er einhvers staðar annars staðar.  

Umferðarhegðun ökumanna er einn þáttur sem þeir nefndu allir, ökumennirnir 

eru ekki að keyra miðað við aðstæður, þá eru allt of margir að glápa á símana sína. 

Bæði Baldur og Þór komu inn á að erlendir ferðamenn hafa margir hverjir enga reynslu 

af akstri og alls ekki við aðstæður eins og hér, þar sem vegir er mjóir og ósléttir, mikið 

um hindranir á veginum eins og einbreiðar brýr og skepnur eða jafnvel ferðamenn á 
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veginum. Þeir benda á að sumir þeirra hafi jafnvel ekki ekið bíl áður en þeir komu til 

landsins. Mannleg mistök er stór áhrifaþáttur þegar talað er um orsakir umferðarslysa, 

þar er helst nefnd umferðarhegðun og svefnleysi, menn ætli sér að taka allt landið á 

örfáum dögum og eru að sofna við aksturinn, þeir segjast vera að fá mjög alvarleg slys 

út af því.  

4.4. Vegakerfið  

Þegar spurt er út í vegakerfið sem áhrifaþátt nefna þeir flestir einbreiðar brýr, það er 

að erlendir ferðamenn eru ekki vanir slíku fyrirbæri. Íslendingarnir þekki það og því 

kemur það þeim ekki á óvart. Vegakerfið hefði örugglega eitthvað að segja, það mætti 

til dæmis samræma skilti, það væri „hálfgert skiltabrjálæði hjá Vegagerðinni“(Baldur) á 

síðustu árum. Svo benti hann á að margir af vegunum á Suðurlandi væru ekki gerðir 

fyrir þessa miklu umferð þó að ýmislegt hefði lagast í Árnessýslu síðustu ár. Þegar 

austar dragi til dæmis undir Eyjafjöllum væru málin verulega slæm. Það er mjög brýnt 

að vegakerfið sé byggt upp þannig að það refsi ekki ökumönnum fyrir mistök „ því við 

vitum að við eigum eftir að gera mistök“(Óðinn). Stærsti orsakavaldur umferðarslysa 

eru mannleg mistök ökumanna. Nefnir Óðinn í því samhengi nokkur hópslys sem urðu 

öll saman daginn. Hópbifreið fór út af á Mosfellsheiði með kínverska ferðamenn og valt 

í leiðinlegu veðri. Þann dag fóru strætó og tvær rútur útaf á Hellisheiði, þar er vegurinn 

hannaður þannig að hann uppfyllir kröfur um öryggissvæði og þess háttar, þeir bílar 

voru allir dregnir upp á veg og keyrðir til Reykjavíkur. Baldur nefnir skurðina sem er 

algengt að grafnir séu sitthvoru megin við veginn til að þurrka vegstæðið að því er 

virðist en það sé ekki til að bæta ástandið þegar bílar fara út af að lenda út í skurði.  

4.5. Fækkun umferðarslysa, sýnileg löggæsla, forvarnir  

Þegar lögreglumennirnir voru spurðir að því hvað væri hægt að gera til að fækka 

umferðarslysum voru þeir allir sammála um að sýnileg löggæsla væri það sem myndi 

hafa mest áhrif. „ Ef að vandamálið er umferðarhegðun þá verður lögreglan að vera 

sýnileg út um allar trissur og þegar svæðin eru stór þurfa að vera nokkuð margir til að 

þeir sjáist“(Týr). Sýnileiki hefur strax áhrif hvað varðar Íslendingana, ef vegakafli er 

vaktaður í einn eða tvo daga þá hefur það strax áhrif á þá sem eru að fara um 

vegkaflann daglega. En hvað ferðamennina viðkemur þá „ er þetta eins og að ausa 
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Atlantshafið, þú tekur 10 í dag og á morgun koma aðrir 10 sem hafa aldrei komið áður 

þannig að það þarf að tækla þá öðruvísi “(Baldur). Það sem hefur áhrif er sýnileiki, þeir 

sjái það greinilega hvaða áhrif sýnileg löggæsla hefur, til dæmis þegar þeir eru við 

umferðareftirlit hægist mikið á hraðanum og fólk stoppar frekar við stöðvunarskyldu ef 

þeir sjá lögreglu. Fólk hagar sér bara miklu betur í umferðinni ef löggæslan er sýnileg 

var samdóma álit þeirra allra. Þór benti á að ávinningurinn af sýnilegri löggæslu væri 

meðal annars að hún skapaði ákveðna öryggistilfinningu hjá vegfarendum „menn vita 

að lögreglan er til staðar.... lögreglan er ekki bara til þess að refsa lögreglan er líka til 

þess að hjálpa, leiðbeina og styrkja og að það sé ákveðið öryggi í því að hún sé 

sjáanleg“.  

Þegar rætt er um leiðir til að fækka umferðarslysum nefnir Óðinn að aðskilnaður 

á milli akstursátta hafi reynst vel. Hér áður fyrr hafi þeir verið með 2-4 banaslys á ári 

við gatnamótin við Þrengslin, svo voru ökumenn á milli Hveragerðis og Selfoss að 

keyra framan á hvern annan en eftir að Vegagerðin setti rifflur á milli akgreina á þessum 

stöðum hafi þetta stórlagast . Síðan þetta var gert fyrir um fimm árum, hafa ekki orðið 

banaslys á þessum vegköflum. Helsti ávinningurinn af sýnilegri löggæslu sé að það 

slysum fækkar, ekki bara stórum slysum, þessum minniháttar óhöppum fækkar líka af 

því að það heldur fólki í skefjum, það fær fólk til að virða stöðvunarskyldur, biðskyldur 

og bann við framúrakstri (Baldur). „Þetta fækkar öllum slysum og hefur þar af leiðandi 

ja... þetta hefur rosalegt vægi bara upp alla spilaborgina sem á eftir kemur“(Þór). Hvert 

óhapp sem verður hefur áhrif á tryggingafélagið, á ferðalag þessa fólks sem lenda í 

því, þetta hefur áhrif á bílaleiguna sem á bílinn, á Vegagerðina ef það verða skemmdir 

á mannvirkjum og svo framvegis. Það verða margfeldisáhrif ef óhapp verður. Sýnileg 

löggæsla gæti komið í veg fyrir eitthvað af þessum óhöppum, það væri öllum til 

hagsbóta“.  

„Við verðum að losna við einbreiðu brýrnar“(Óðinn), núna eru 19 brýr í 

umdæminu á þjóðvegi 1, flestar þeirra eru austan megin í umdæminu „þar höfum við 

verið að fá mjög brútal slys“(Óðinn). Baldur tekur í sama streng og segir að það séu 

alltaf að koma upp „árekstrar sko framanákeyrslur á einbreiðri brú og það virðist fólk 

bara einfaldlega ekki átta sig á því að um einbreiða brú sé að ræða, fólk þekkir ekki 

einbreiðar brýr“(Baldur). Hann bendir á að auðvitað séu einbreiðar brýr um allan heim 

en fólkið sem er að koma til okkar hefur kannski aldrei farið út fyrir borgina sem það 

býr í.  
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Þegar talið barst að ávinningnum segir Óðinn frá því að mikið hafi verið lagt upp 

úr að auka sýnilegt eftirlit lögreglunnar á Suðurlandi á árinu 2019, við það tvöfaldaðist 

sá fjöldi sem lögreglan kærði fyrir hraðakstur frá því á árinu á undan, þó svo að 

endanlega tölur séu ekki komnar þá er ljóst að slysum fækkaði. Hann bendir einnig á 

að „bara fækkun slysa þýðir milljarða sparnað í sjálfu sér, það eru til ýmsar 

reikniaðferðir til að reikna út hvað slys kosta þjóðfélagið og samfélagið í heild, ef okkur 

tekst að fækka slysum skilum við þjóðfélaginu gríðarlegum pening til baka“. Þór tekur 

undir „ef umferðarlöggæslan er virk þá skilar það sér til baka, fyrir hverja einingu sem 

við leggjum í umferðarlöggæslu þá fáum við 20 til baka (Þór), vitnar hér í erlenda 

rannsókn sem hann las í Svíþjóð.  

Þegar þeir voru spurðir útí forvarnir voru þeir allir sammála um að það væri hægt 

að gera miklu betur í því. Til dæmis gætu ferðaskrifstofurnar og bílaleigurnar gert miklu 

meira í því að uppfræða þá sem ætla að ferðast á eigin vegum. Það þyrfti að vera 

markvissari fræðsla og meiri upplýsingar um veðurfar og aðstæður sem landið býður 

uppá. Flestir voru sammála um að það ætti að skilyrða ferðamenn til að horfa á 

fræðslumyndband og/eða svara stuttri könnun“. Ég til dæmis tók bíl á leigu í Grikklandi, 

ég fékk ekki bíllyklana afhenta fyrr en ég var búinn að fara í gegnum kennsluprógram 

sem gekk á klukkustunda fresti. Fræðslan tók um 15-20 mínútur (Þór). 

Óðinn sagði frá verkefni sem kínverska sendiráðið hefði farið í með lögreglunni. 

Ástæða verkefnisins hafi verið sú að Kínverjar voru að lenda í mjög alvarlegum slysum 

og brjóta illa af sér í umferðinni. Núna er það þannig að þegar þeir sækja um áritun til 

að koma til Íslands sendir kínverska sendiráðið upplýsingar til viðkomandi um akstur á 

Íslandi og þær reglur sem um hann gilda. Hefur þetta gjörbreytt ástandinu. Baldur nefnir 

að hann hafi heyrt af bílaleigum sem eru með bæklinga eða upplýsingaspjöld og önnur 

sem láta ökumennina horfa á stutt myndband. Hann vilji sjá fræðsluna fara fram í 

flugvélunum þegar fólk væri á leiðinni til landsins. Þetta gæti verið samstarfsverkefni 

hjá tryggingafélögum, bílaleigum og flugfélögum, það séu aðilarnir sem bera hag af því 

að fækka slysum. Hann bendir á að „eitt svona slys þegar á heildina er litið er 

kostnaðurinn farinn að hlaupa á tugum milljónum“(Baldur). Það væri hægt að setja 

myndskeið þar sem farið er yfir umferðarreglur, akstursaðstæður, veðurfar og þess 

háttar og hvað ber að varast, svo væri hægt að hafa einskonar próf á eftir sem skilyrði 

fyrir að fá bílinn. Það væri allavega til bóta. 
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4.6. Jákvæð áhrif af aukningu ferðamanna 

Lögreglumennirnir voru spurðir aukalega að því hvort þeir sæu eitthvað jákvætt við 

aukningur á ferðamönnum fyrir lögregluna á Suðurlandi. Svörin voru ýmis konar, Óðinn 

sagði að ferðamennskan væri í raun drifkraftur fyrir samfélagið allt, það séu heilmiklar 

tekjur sem komi inn í samfélagið og því fylgi aukin jákvæðni eins og hann orðar það 

„þetta getur verið bara bísna skemmtileg viðbót í flóruna“ en bætir svo við að flest 

verkefni lögreglunnar séu tengd neikvæðum afskiptum af þessum einstaklingum sem 

eru á ferðinni. Baldur sagði að ferðamannastraumurinn geri starfið fjölbreyttara „ég lít 

á það sem jávæðan punkt“ þetta eykur verkefnaflóruna og minnkar einhæfnina. Þá er 

þessi aukning ferðamanna að valda því að okkur (lögreglumönnunum) er að fjölga en 

líka verkefnunum. Þá nefnir hann að það sé verið að bæta vegina og samgöngurnar 

en segir svo „ að allt er þetta svo sem af því að það er æpandi nauðsyn og náttúrulega 

allt gert eftir á „ hann segir að það þurfi að fara í allt svona fyrr. Að lokum segir hann 

að takast á við verkefni tengdum mismunandi þjóðarbrotum, auki við þekkingu og 

hæfni lögreglumannana svona þegar til lengri tíma er litið.  

4.7. Samvinna og samhæfing 

Þegar spurt var hvor það væri eitthvað að lokum sem þeir vildu segja sagði Óðinn að 

það væri eitt sem væri gaman að minnast á sem væri mjög einkennandi fyrir starfið á 

Suðurlandi í kringum umferðina, umferðarslysin og úrvinnslu þeirra. Það er 

samhæfingin og samstarf allra viðbragðsaðila. Það hafi kannski ekki mikið að segja í 

umferðinni sem slíkri heldur í úrlausn verkefna. Hann segir að það sé „ mér til efs að 

það sé annars staðar jafn gott samstarf t.d. milli lögreglu, slökkviliðs og sjúkraflutninga 

eins og er á Suðurlandi og björgunarsveitanna líka og mikil áhersla lögð á það“. Þór er 

á sama máli, hann segir að lögreglan eigi bara að vera ein heild og sem þarf að vinna 

saman. Það sem honum finnst verulega skorta í gegnum árin frá því að 

ríkislögreglustjóraembættið var stofnað, er að hann hafi haft þá trú að þetta væri 

miðlægur samræmingaraðili sem myndi samræma vinnubrögð. Það hafi því miður ekki 

gerst „þannig að menn eru svolítið sóló hver í sínu embætti“(Þór). Svo bætti hann við 

að „það vantar verulega samræmingu heilt yfir landið og það vantar sko hreinlega að 

það séu gerðar áætlanir um sko hvernig við ætlum t.d. að sinna umferðarlöggæslu". 

Umdæmi lögreglunnar á Suðurlandi er orðið svo fjölmennt og mikill fjöldi ferðamanna 
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í umferðinni, því væri eina vitið að þar væri starfandi sér umferðardeild líkt og er á 

höfuðborgarsvæðinu (Þór).
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5. Samantekt og umræða 
Hér eftir er samantekt þessa verkefnis gerð skil, þar á eftir mun rannsakandi ræða 

hugleiðingar sínar varðandi niðurstöður og mögulegar framtíðarrannsóknir. 

5.1. Samantekt 

Á undanförnum árum hefur erlendum ferðamönnum fjölgað mikið á Íslandi líkt og víðast 

hvar í heiminum. Hefur þetta haft í för með sér að sífellt fleiri erlendir ferðamenn eru á 

ferðinni á eigin vegum, en um 2,3 milljónir erlendra ferðamanna komu til Íslands á árinu 

2019 og voru um 60% þeirra á bílaleigubílum. Þessu fylgir að erlendir ferðamenn eru í 

auknum mæli að lenda í umferðarslysum, þá sérstaklega í alvarlegum slysum og í 

banaslysum. Árið 2019 gaf Samgöngustofa út slysatölur fyrir árin 2010-2019, á 

þessum árum létust að meðaltali 11,3 í umferðinni á ári og 155 slösuðust alvarlega. Ef 

erlendir ferðamenn voru skoðaðir sérstaklega mátti sjá að á sama tímabili létust 23 

erlendir ferðamenn og 280 slösuðust alvarlega.  

  Á sama tíma hefur fjöldi lögreglumanna staðið í stað og hefur ekki á nokkurn 

hátt fylgt eftir aukningu ferðamanna. Verkefni lögreglunnar eru magvísleg, oft erfið og 

flókin og jafnvel hættuleg þeim og öðrum. Í kjölfar þriggja alvarlegra slysa þar sem 

erlendir ferðamenn áttu í hlut ákvað rannsakandi að kanna áhrif sýnilegrar löggæslu.  

Lagt var upp með að svara rannsóknarspurningunni „hefur sýnileg löggæsla 

áhrif á fjölda og alvarleika umferðarslysa“. Fljótlega kom í ljós að ekki hafa verið gerðar 

margar rannsóknir á Íslandi um áhrif sýnileika lögreglu, sem skýtur svolítið skökku við 

því í áætlunum um löggæslu má ávallt finna klausu um að auka eigi sýnileika lögreglu 

sem forvörn. Þær rannsóknir sem fundust sýndu þó fram á bætta umferðarhegðun en 

þó var ekki hægt að segja til um hversu lengi áhrifin entust.  

Til að afmarka rannsóknina var ákveðið að taka umdæmi lögreglunnar á 

Suðurlandi fyrir, því það umdæmi er á margan hátt einstakt. Til dæmis hvað varðar 

stærð umdæmis, en það nær yfir tæplega 30% af landinu. Náttúruvá er mikil bæði hvað 

varðar eldgos, jarðskjálfta, sandfok, óveður og fleira. Þá hafa miklar samfélgsbreytinga 

átt sér stað, bæði hafði íbúafjöldi aukist til muna sem og hafði hlutfall innflytjenda í 

umdæminu tæplega tvöfaldast. Um 25% íbúa á Suðurlandi sækir vinnu á 

höfuðborgarsvæðinu en það jafngildir að um 2.400 íbúar eru á ferðinni fram og til baka. 

Þessu til viðbótar eru um 6.900 af rúmlega 13.000 sumarhúsum á landinu staðsett í 
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umdæmi lögreglunnar á Suðurlandi. Síðast en ekki sýst má geta þess að um 74% allra 

erlendra ferðamanna sem koma til landsins fara um Suðurland eða um 1.600.000 

manns, þar sem margir af þekktustu ferðamannastöðum landsins eru einmitt í því 

umdæmi. Þá er Suðurland vinsæll áningarstaður íslenskra ferðamanna einnig.  

Til þess að svara rannsóknarspurningunni var stuðst við fimm aukaspurningar:  

- Hvernig hefur starf lögreglunna á Suðurlandi breyst á síðustu árum í kjölfar 

fjölgunar íbúa og aukins ferðamannastraums í umdæminu? 

-  Hvaða áskoranir fylgja auknum straumi ferðamanna haft fyrir lögregluna á 

Suðurlandi? 

- Hver er fjöldi lögreglumanna í umdæmi Suðurlands og hvernig hefur hann 

þróast miðað við aukningu á ferðamönnum? 

- Hverjar eru helstu orsakir umferðarslysa í umdæmi lögreglunnar á Suðurlandi 

- Hver eru áhrif sýnilegrar löggæslu? 

Tekin voru eigindleg rannsóknarviðtöl við fjóra lögreglumenn sem allir áttu það 

sameiginlegt að hafa starfað um skeið hjá lögreglunni á Suðurlandi. Notast var við 

hálfstaðlaðan viðtalsvísi. Einnig var rýnt í opinberar skýrslur og íslensk 

rannsóknargögn sem og erlendar rannsóknir og fræðigreinar. 

Starf lögreglunnar hafði breyst á síðustu árum í kjölfar samfélagsbreytinga. 

Fjölgun íbúa og breytingar á hlutfalli uppruna íbúa hefur áhrif á störf lögreglunnar. 

Samsetning samfélagsins hefur breytist, félagslegur vandi eykst um leið verða verkefni 

lögreglu fjölbreyttari. Fjölgun innflytjenda fylgja alls kyns áskoranir þar sem reynslan 

sýnir að lögreglan á ekki eins greiðan aðgang inn í samfélög þeirra, ýmis félagslegur 

vandi eykst sem helgast af því að innflytjendur hafa oft veikari stöðu innan samfélaga 

vegna tungumálaerfiðleika, menningarmuns og fleiri félagslegra þátta. Innflytjendum 

hættir til að einangrast í hópa. Þessum hópum er hættara við að lenda á braut afbrota 

og koma þannig inn á borð lögreglu. Þá má einnig ætla að með fjölgun ferðamanna 

aukist tíðni í tilteknum brotaflokkum til dæmis í umferðarlagabrotum. 

 Þegar viðmælendurnir voru spurðir út í breytingar á starfinu kom fram að um 

gífurlega breytingu sé að ræða, að stór hluti vinnu lögreglunnar á Suðurlandi fari í að 

sinna ferðamennsku þar á meðal eftirliti með þeim ferðamönnum sem eru á 

bílaleigubílum. Að þeirra sögn er helsta aukning verkefna umferðartengd og að 

lögreglan hafi ekki tíma til að sinna þeim frumkvæðismálum sem krefjast tíma og 
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skipulagningar vegna fjölda útkallsverkefna. Nefndi einn viðmælandanna að áður hafi 

þeir haft tíma til að sinna málum sem útheimtu meiri yfirlegu. En útköllunum hafi fjölgað 

svo mikið að þeir nái tæplega að skipuleggja eða liggja yfir fíkniefnamálum „maður er 

varla byrjaður að pæla og setja upp eftirlitið þegar maður þarf að rífa alla bílana úr því 

af því að það koma útköll sem útheimta allan mannskapinn“(Baldur). 

Fram kom að álagspunktarnir hefðu breyst, hér áður höfðu álagspunktarnir verið 

á kvöldin og um helgar og á sumrin um helgar en núna fyrir Covid19 hafi þunginn verið 

alla daga á dagtímanum á meðan ferðamaðurinn sé á ferðinni. Þannig að starf 

lögreglunnar snúist að mestu leyti um umferðargæslu í sinni allra víðustu mynd. Einn 

þeirra sagði að hér áður hafi þessi þungi verið á sumrin en á veturna hafi gefist meiri 

tími til að sinna öðrum verkefnum. En eftir að ferðamaðurinn kom hafi álagið aukist til 

muna sérstaklega í kringum slysin. Verkefnin núna séu kannski þau sömu en bara svo 

miklu meira af þeim. 

Auknum ferðamannastraumi á vegum umdæmissins fylgja auknar áskoranir. 

Náttúran á Suðurlandi hefur mikið aðdráttarafl, á það jafnt við á góðum degi þegar allt 

leikur í lindi sem og á þeim dögum þegar náttúran lætur af sér vita. Eða eins og einn 

viðmælendanna sagði þegar spurt var út í áhrif náttúrunnar á störf þeirra „vá þú ert að 

tala um hérna náttúruhamfarasvæði Íslands“. Þegar eldgos eða jarðskjálftar verða fer 

allt á hvolf, forgangsröðin breytist og allt fer í almannavarnarástand. Þá fer allt lið 

lögreglunnar í það verkefni. Allt umferðareftirlit fer út um þúfur og fókusinn fer að öðrum 

mikilvægari þáttum. Stór partur af því verkefni er að stjórna straumi ferðamanna af 

hamfarasvæðinu. Sama á við varðandi veður með þennan ferðamannastraum, slæm 

veðurspá hefur miklu meiri áhrif á störf lögreglunna nú en hún hafði áður fyrr því 

lögreglan þarf að fara í skipulagningu varðandi lokanir á svæðinu til að hafa einhverja 

stjórn á ferðamannastraumnum. Til dæmis ef uppsveitir Árnessýslu lokast þarf að opna 

fjöldahjálpastöð og safna fólki saman en það þekktist ekki fyrir um 10 árum. Þá benti 

einn á vanda sem tengdist náttúrunni en það væru ferðamenn sem væru að láta keyra 

á sig út á miðri götu í svarta myrkri við að horfa á Norðurljósin. 

Þegar þeir voru inntir eftir áskorunum sagði einn viðmælendanna „þegar þú 

gengur til vaktar á þessum stað og örugglega hjá lögreglunni á Suðurlandi í heild ertu 

alltaf á leiðinni í stóra slysið“(Týr). Þá var hann ekki bara að tala um banaslysin heldur 

einnig alvarlegu slysin en þau gætu verið tvisvar á dag og kannski aðeins einn maður 

á vakt. Allir komu þeir inn á að þessi mikli menningarmunur og tungumálaörðugleikar 
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væru mikil áskorun. Þegar verið væri að stoppa erlenda ökumenn og hafa afskipti til 

dæmis af bílbeltanotkun, jafnvel með kornabörn í framsætinu og hraðakstri brugðust 

sumir oft illa við og fyndist það í raun fáránlegt að lögreglan væri að skipta sér af þeim. 

Þá nefndu þeir að samskiptin við sendiráðin væru oft erfið eftir slys og misjafnt hvernig 

þau taka á málunum. Þeim var einnig tíðrætt um tungumálaerfiðleika þar sem margir 

af ferðamönnunum er algerlega mállausir og oft mjög erfitt að finna túlk sem talar þeirra 

tungumál. 

Yfirstjórn lögreglunnar hefur ítrekað bent á að fjöldi lögreglumanna hefur ekki 

fylgt þeirri samfélagsþróun sem orðið hefur. Eru þeir einnig sammála því að lögreglan 

búi ekki yfir nægilegum styrk til að takast á við þær áskoranir og breytingar sem hafa 

átt sér stað í nútímasamfélagi. Ljóst er að það kemur ekki eingöngu niður á löggæslu 

heldur einnig á þeirri þjónustu sem lögreglan sinnir gangvart þegnum landsins, aðkomu 

að slysum, leit að týndum einstaklingum, umferðareftirliti og aðstoð af ýmsum toga. 

Fram kom í greiningarskýrslu ríkislögreglustjóra að lögreglumönnum á hverju 1.000 

íbúa í umdæminu hefði fækkað úr 2,3 niður í 1,7 og á sama tíma hafði fjölda 

lögreglumanna á hverja 1.000 ferðamenn farið úr 1,5 í 0,3. Fram kom að 

lögreglumönnun í umdæmi lögreglunnar á Suðurlandi hafi fjölgað en það hafði engan 

vegin verið í takt við þær auknu áskoranir sem höfðu orðið með tilkomu 

ferðamannanna. Einnig kom fram að langt væri á milli starfsstöðva í umdæminu, langt 

væri í aðstoð þegar eitthvað bjátar á. Lögreglumennirnir væru sumir hverjir alltaf einir 

á vakt því væru þeir fáir og þunnt skipaðir þegar mikið liggur við. 

Þegar viðmælendurnir voru spurðir út í fjölda lögreglumanna í umdæminu voru 

allir sammála því að það væri ekki í nokkrum takti við aukinn íbúafjölda hvað þá ef allur 

þessi fjöldi ferðamanna væri tekinn inn í og aukning verkefna sem þeim fylgdi. „Bara 

fljótt sagt er fjöldi lögreglumanna ekki í nokkru samræmi við þá aukningu sem verið 

hefur, löggæslan á Suðurlandi er mjög undirmönnuð og dreifð“( Þór). 

Þegar helstu orsakir umferðarslysa í umdæminu voru skoðuð mátti sjá að 

samhljómur var á milli Íslendinga og erlendra ferðamanna. Slæm færð og mannleg 

mistök voru talin vera helsta orsökin en þegar komið var neðar á listann fóru erlendir 

ferðamenn að greinast frá Íslendingum. Þar mátti rekja orsakir slysa til reynsluleysi 

ökumanna, til dæmis akstur í lausamöl, slæmir vegir, sviptivindar, gáleysi, og 

svefnleysi, menn ætli sér að taka allt landið á örfáum dögum. Helstu ástæður 

banaslysa meðal erlendra ferðamanna í heiminum má rekja til umferðarslysa og er þar 
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helsta orsökin vanþekking á aðstæðum. Mismunandi áherslur í umferðarmálum sem 

og mismunandi umferðarreglur geta gert það að verkum að jafnvel reynslumiklir 

ökumenn bregðast rangt við í aðstæðum sem undir venjulegum kringumstæðum hefði 

ekki haft áhrif. Má til dæmis nefna að reglur um hringtorg eru ekki þær sömu og víðast 

hvar annarsstaðar í heiminum. Fram kom í skýrslu sem Katín Halldórsdóttir vann fyrir 

Vegagerðina 2016 að um í 81% tilvika þar sem erlendir ferðamenn lentu í slysi í 

hringtogi voru þeir á ytri akrein. Rannsóknir á umferðarslysum meðal erlendra 

ferðamanna hafa verð takmarkaðar hér á landi. Í skýrslum sem Rannsóknarnefnd 

umferðarslysa gerði fyrir árin 2000-2004 og 2006-2010 er ákveðinn samhljómur, 

slysum hafði fjölgað á erlendum ferðamönnum í takt við aukinn ferðamannafjölda í 

umferðinni milli áranna. Sömuleiðis voru orsakir slysa nokkurn veginn þær sömu. 

Helstu orsakirnar sem fram komu voru útafakstur og bílveltur sem rekja má til 

reynsluleysis ökumanna við íslensk akstursskilyrði. Þá kom fram að einn orsakaþáttur 

væri hraðakstur miðað við aðstæður og athygli ökumannsins var ekki við aksturinn. 

Mikill meirihluti þessarar slysa sem fjallað er um í skýrslunum urðu á malarvegi. 

Haraldur Sigþórsson og Stefán Einarsson gerðu úttekt á umferðaröryggi erlendra 

ferðamanna á þjóðvegum landsins fyrir Vegagerðina 2017. Dregin voru saman gögn 

um slys á árunum 2011-2015. Þar kom fram að helstu orsakir umferðarslysa hjá 

erlendum ferðmönnum voru vegna slæmrar færðar þar sem vetrarakstur reynir mikið 

á færni og reynslu ökumannsins. Ljóst er að þessi þróun heldur áfram því samkvæmt 

nýjustu tölum frá 2015-2019 hafa 20 erlendir ferðamenn látið lífið í umferðinni á Íslandi 

og 190 slasast alvarlega. 

  Er þetta alveg í takt við það sem viðmælendurnir sögðu, nefndu þeir allir 

hraðakstur og reynsluleysi erlendra ferðamanna sem megin ástæður „þessi ofsalegi 

hraðakstur sem fylgir mörgum útlendingnum“(Baldur). Þetta hefur svo margfeldisáhrif, 

því meiri hraði því alvarlegri eru slysin. Þá nefna þeir aðstæðurnar, margir þessara 

ökumanna hafa kannski aldrei keyrt í myrkri eða snjó. Sumir ökumenn hafa vit á að 

játa sig sigraða en svo eru það hinir sem átta sig ekki á eigin takmörkunum. „Einn var 

sérstaklega minnistæður, hann var alveg gapandi .. hafði velt út í skurð í slabbi og 

töluverðum snjó en var bara að keyra á 130 km hraða“ svo þegar verið var að athuga 

með nýjan bíl fyrir mannin kom í ljós að þetta var annar bílinn sem hann velti þennan 

daginn. „ þetta var algert ofmat á eigin getu“(Baldur).  
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EuroRap og FíB stóðu fyrir því að gera öryggisúttekt á þjóðvegum Íslands með 

tilliti til umferðaröryggis. Hafa um 4.200 km verið metnir, gefnar voru stjörnur frá 1 upp 

í 5. Óhætt er að segja að vegakerfið fær ekki góða dóma en 40,9% vega á landinu sem 

metnir voru fengu einungis eina stjörnu. Margir vegir eru mjóir og ósléttir, mikið af 

hindrunum á veginum eins og einbreiðar brýr, skepnur og jafnvel ferðamenn. Á 

hringvegi 1 voru í árslok 2017 39 einbreiðar brýr á þjóðvegi 1 af þeim eru 20 á 

Suðurlandi þar á meðal tvær umferðarþyngstu brýr landsins. 

 Samkvæmt tölum frá Vegagerðinni er heildarlengd vega í umdæmi 

lögreglunnar á Suðurlandi 3.313 km, þar af er 1.787 km möl en rannsóknir sýna að 

malarvegir reynast erlendum ferðamönnum erfiðir. Viðmælendurnir komu einnig inn á 

vegakerfið, sögðu þeir að vegakerfið á Suðurlandi væri einfaldlega ekki gert fyrir svona 

mikinn umferðarþunga. Nefna þeir einnig hönnun vega, ef vegurinn er hannaður 

þannig að hann uppfylli kröfur um öryggissvæði þá eru líkurnar á alvarlegum slysum 

minni. Nefnir einn „ það er brýnt að vegakerfið sé byggt upp þannig að það refsi ekki 

mönnum fyrir að gera misstök, því við vitum að við gerum misstök“(Baldur) mannleg 

mistök eru stærsti orsakavaldur slysa (Baldur). 

Þegar áhrif sýnilegrar löggæslu voru skoðuð kom fljótt í ljós að fáar rannsóknir 

hafa verið gerðar á Íslandi sem snéru að áhrifum sýnilegrar löggæslu, þó að rætt sé 

um sýnilega löggæslu sem einn af helstu áhrifaþáttum í umferðaröryggisáætlun sem 

og löggæsluáætlun næstu ára. 

Umferðarslys eru ein helsta dánarorsök í þróunarlöndunum hjá fólki undir 34 ára 

og eru þau talin kosta árlega yfir 160 milljarða dollara í Bandaríkjunum einum saman. 

Þegar rætt er um úrbætur kemur ávallt upp aukin sýnileg löggæsla á þeim rökum að 

hún leiði til bættrar umferðarhegðunar ökumanna. 

Framkvæmd var rannsókn á áhrifum umferðareftirlits á umferðarhraða í júli 

2003, Í rannsókninni var notast við lögreglubifreið og umferðargreini, til að meta áhrif 

og tímalengd áhrifa, var lögreglubifreið staðsett í þremur mismunandi vegalengdum frá 

umferðargreini. Niðurstöðurnar sýndu að kyrrstæð lögreglubifreið hafði áhrif á 

meðalhraða ökumanna, einnig kom í ljós að áhrifin vara stutt, áhrif 

lögreglubifreiðarinnar á meðalhraða hafði að mestu fjarað út eftir um 1.000 metra. Þrátt 

fyrir að ökuhraði hafi aukist aftur eftir að ökumenn óku framhjá lögreglubifreiðinni mátti 

sjá að eftirlitið sló á mesta hraðann eða ofsaaksturinn og færri óku á yfir 100 km/klst..  
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Erlendar rannsóknir voru á sama máli, sýnt var fram á að aukin sýnileiki lögreglu 

bætti umferðarhegðun og fækkaði umferðarslysum. Í sumum tilfellum mátti greina áhrif 

í nokkrar vikur eftir að aukna eftirlitinu var hætt. Rannsókn var framkvæmd í 

Bandaríkjunum 2017 um áhrif löggæslu í umferðareftirliti á fjölda umferðarslysa, tölur 

um slysatíðni voru notaðar til að meta dánartíðni og fjármagn í tengslum við fjölda 

lögreglumanna og tíma varið í umferðareftirlit. Niðurstöðurnar sýndu að því meiri 

fjármunum sem varið var í umferðareftirlit því mun minni var slysatíðnin. Því var ályktað 

að fjöldi lögreglumanna fjármunir, og tími sem varið var í umferðareftirlit hafði mestu 

forvarnaráhrif á alvarleika og fjölda banaslysa.  

Í rannsókn sem framkvæmd var í Dallas ályktaði Weisburd að í einfeldni gæti 

hann sagt að umferðarslys séu bein afleiðing af ógætilegum akstri, þó gerir hann því 

skil að ekki endi allur ógætilegur akstur á umferðarslysum sem og að ekki verða öll 

umferðarslys útaf ógætilegum akstri. Styttri viðbragðstími eykur fælingarmátt lögreglu 

á afbrot, einnig kom fram að þegar lögreglumenn voru uppteknir í að sinna 

útkallsverkefnum, minnkaði vöktun á þeirra svæðum og við það breyttist 

umferðarhegðun ökumanna til hins verra. Sú þróun á bara eftir að versna eftir því sem 

lögreglumönnum fækkar og álagið eykst. Aukin viðvera lögreglu og aukin sýnileg 

löggæsla eykur líkurnar á því að ökumönnum verður refsað en það skilar sér í að 

ökumenn aki síður ógætilega og stuðlar að fækkun umferðarslysa. Slæm 

umferðarhegðun verður þegar ökumaður metur sem svo að hagnaður af því að keyra 

ógætilega vegur út kostnaðinn sem hann kynni að verða fyrir ef hann yrði tekinn 

(Weisburd, 2016). 

Í annarri grein var fjallað um aukið eftirlit lögreglu með umferð á 6 mílna löngum 

vegkafla. Niðurstaðan úr þeirri rannsókn sýndi að með auknu eftirliti minnkaði 

meðalhraðinn jafnt og þétt sem og bílbeltanotkun jókst til muna. Weisburd rannsakaði 

áhrif aukinnar löggæslu á umferðarslys í Dallas. Niðurstöður sýndu fram á að aukin 

sýnileg löggæsla hafi jákvæð áhrif á slysatíðni, þá var tekið fram að lögreglubifreiðar 

við hreyfanlegt eftirlit höfðu meiri áhrif heldur er kyrrstöðueftirliti. Rannsóknin sýndi að 

þegar lögregla var á staðnum á álagsstöðum voru líkurnar 22% minni á slysum. Áhrifin 

voru enn meiri á þeim stöðum þar sem ekki þótti vanalegt að sjá lögreglu. Einnig sýndi 

rannsóknin að fjöldi lögreglumanna hefði ekki mestu áhrifin heldur hvernig þeim væri 

dreift. Rannsókn sem framkvæmd var í Potúgal 2008 sýndi að auknar líkur á refsingu 
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við umferðarlagabrotum stuðluðu að fækkun umferðarslysa, sem og hefði veruleg áhrif 

á hvort brotamenn brjóti af sér. 

Viðmælendurnir voru allir sammála um að sýnileg löggæsla væri það sem myndi 

hafa mest áhrif á fækkun umferðarslysa. Hvað varðar Íslendingana komi áhrif af 

sýnilegri löggæslu strax fram. Ef vegakafli er vaktaður í einn eða tvo daga hefur það 

áhrif strax á þá sem fara þarna um daglega. En hvað erlendu ferðamennina viðkemur 

þá „ er það eins og að ausa Atlantshafið, þú tekur 10 í dag og svo koma aðrir 10 á 

morgun sem hafa aldrei komið áður, það þarf að tækla þá öðruvísi“(Baldur). Við 

umferðareftirlit hægist mikið á hraðanum og fólk stoppar frekar við stöðvunarskyldu ef 

þeir sjá lögregluna. Fólk einfaldlega hagar sér betur ef löggæslan er sýnileg(Þór). Var 

það mat þeirra að sýnileg löggæsla veiti vegfarendum öryggistilfinningu og aðhald, 

lögreglan er til staðar ekki bara til að refsa heldur líka til að hjálpa, leiðbeina og styrkja 

(Þór). Þá nefna viðmælendurnir allir að helsti ávinningur af sýnilegri löggæslu sé 

fækkun umferðarslysa ekki bara stórum slysum heldur líka minniháttar umferðarslysum 

því það haldi fólki í skefjum, það fari frekar að virða umferðarreglur. Að lokum segir 

Óðinn frá því að árið 2019 hafi verið lagt upp með að auka sýnilegt eftirlit löreglunnar 

á Suðurlandi. Við það hafi tvöfaldast sá fjöldi sem lögreglan kærði fyrir hraðakstur frá 

því á árinu á undan. Við það fækkaði slysum eða eins og hann sagði „ bara fækkun 

slysa þýðir milljarða sparnaður í sjálfu sér, það eru til ýmsar reikningsaðferðir til að 

reikna út hvað slys kostar þjóðfélagið í heild“(Óðinn). Ef það tekst að fækka slysum er 

verið að skila gríðarlegum peningum til baka til þjóðfélagsins, „fyrir hverja einingu sem 

við leggjum í umferðarlöggæslu fáum við 20 til baka“(Þór).  

5.2. Umræða 

Þegar rannsakandi stóð frammi fyrir því að velja sér lokaverkefni urðu þrjú alvarleg slys 

þar sem erlendir ferðamenn áttu í hlut innan umdæmis þar sem rannsakandi starfar. 

Við það vöknuðu spurningar um hvað væri hægt að gera til að fækka umferðarslysum. 

Er það eitthvað sem lögreglan getur gert, bætt verklag eða áherslur í starfi? Eftir smá 

umhugsun og vöfrun á netinu var sýnileg löggæsla það sem rannsakanda kom helst til 

hugar.  

Kenning rannsakanda var að sýnileg löggæsla hefur jákvæð áhrif á fækkun 

umferðarslysa. Til að komast að því hvort það ætti við rök að styðjast þurfti fyrst að 

skoða hver áhrif sýnilegrar löggæslu væru. Niðurstöður rannsóknarinnar sem og svör 
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viðmælenda styðja við grun rannsakanda um að sýnileg löggæsla hefur jákvæð áhrif 

á hegðun ökumanna í umferðinni. Fram kom að umferðarhegðun ökumanna hafði 

mikið að segja í orsökum og alvarleika slysa þar sem með bættri umferðarhegðun 

drógst úr umferðarhraða, ökumenn tóku skynsamlegri ákvarðanir, framúrakstur 

minnkaði, ökumenn virtu frekar umferðarreglur og umferðarmerki. Það er því nokkuð 

ljóst að aukin sýnileg löggæsla hefur jákvæð áhrif á fjölda og alvarleika umferðarslysa. 

Í ljósi þessa er sláandi að fjöldi lögreglumanna hefur ekki með nokkru móti haldist í 

hendur við þá þróun sem orðið hefur á Íslandi. Fjölgun íbúa, það er þeirra sem búa í 

landinu sem og þeirra sem leggja leið sína til landsins hafa mikil áhrif á starfsumhverfi 

lögreglu, álag eykst, áskoranir verða fleiri og fjölbreyttari en um leið verða störf lögreglu 

flóknari. Umdæmi lögreglunnar á Suðurlandi er rannasakanda hugleikið því það ár sem 

hann var þar í starfi kynntist hann því álagi vel sem lögreglumenn þar eru að glíma við. 

Rannsakandi er ungur í starfi og er nýlega búinn að klára diplómu í lögreglufræðum, 

það er ekki góð tilfinnig að vinna við þær aðstæður þar sem þú finnur og veist að það 

er hægt að gera svo miklu meira til að bæta öryggi og umferðarmenningu en skorta 

einfaldlega tíma til að ná að sinna því. Það ætti að vera forgangsverkefni hjá 

stjórnvöldum að bæta kjör og aðstæður lögreglunnar í landinu og láta verða af því að 

auka sýnileika lögreglunnar með því að fjölga lögreglumönnum í takt við þá þróun sem 

hefur átt sér stað í landinu. En til þess að það gæti orðið þyrfti að fjölga 

lögreglufræðinemum sem teknir eru inn ár hvert og sporna við því að menntaðir 

lögreglumenn séu að hverfa frá í önnur störf. 

Við vinnslu rannsóknarinnar var viðmælendum tíðrætt um forvarnir og fleiri leiðir 

til að fækka umferðarslysum. Auk þess kom það einnig víða fram í þeim gögnum sem 

skoðuð voru. Margt áhugavert kom þar fram, má til dæmis nefna, fræðslumyndbönd 

sem sýnd væru í flugvélum þegar ferðamenn eru á leið til landsins þar sem kynntar 

væru helstu hættur í umferðinni á Íslandi, hvað ber að varast, hvaða reglur gilda og 

hve válynd náttúran og veðurfarið er á Íslandi. Þá kom fram sú hugmynd að setja kvaðir 

á að ökumenn gengust undir akstursmat hjá bílaleigum og/eða þreyttu könnun sem 

þeir þyrftu að standast, en sennilega væri best að ná til ferðamannsins með fræðslu 

áður en hann kæmi til landsins því þá hefði hann tíma til að kynna sér reglur og 

aðstæður. Til gamans má nefna myndband sem Samgöngustofa hefur gefið út: 

Dangers on Icelandic roads? – Driving with elfs (Samgöngustofa, 2013). Einnig má inn 
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á vef Samgöngustofu finna fjöldann allan af myndböndum og fræðsluefni sem nýta 

mætti betur.  

Einn viðmælendanna kom með þá tillögu að hafa sér umferðardeild á 

Suðurlandi sem annaðist aðallega eftirlit og hefði afskipti í umferðinni. Miðað við 

erlendar rannsóknir telur rannsakandi að aukið samræmt skipulag umferðarlöggæslu 

á landsvísu myndi gera heilmikið gagn, þannig væri sér deild sem væri sýnilegri í 

umferðinni og hefði þannig tækifæri til að sinna þessum mikla fjölda ferðamanna mjög 

áhrifa mikil. Með þessu gæti lögreglan á Suðurlandi einbeitt sér að því að sinna þeim 

aukna fjölda sem hefur fluttst á svæðið, en eins og fram hefur komið hér að ofan hefur 

íbúafjöldinn aukist um 5.000 manns á örfáum árum. 

Þessi rannsókn um sýnileika löggæslu gefur góða vísbendingu um að það sé 

aðferð sem virkar og væri á svo margan hátt gagnleg bæði til að fækka slysum og um 

leið minnka álag á lögregluna. Rannsakandi gerir sér ljóst að til að hægt sé að 

staðhæfa að sýnileg löggæsla hefði áhrif á fækkun umferðarslysa þyrfti að fara i mun 

stærri og ítalegri rannsókn.Til dæmis að taka viðtöl við mun stærra úrtak sem og 

framkvæma rannsókn þar sem sýnilegt eftirlit yrði aukið yfir langt tímabil og áhrifin 

rannsökuð. Þá væri gagnlegt að taka landið í heild en þessi rannsókn nær aðeins til 

Suðurlands og þarf því ekki að endurspegla álag eða störf annars staðar á landinu. 

Margar áhugaverðar hugmyndir komu upp um ferkari rannsóknir, má þar nefna 

kostanaðar hliðina í þessum málaflokki, það er að bera saman kostað á bak við hverja 

lögreglueiningu og hvernig kostnaðurinn skilar sér til baka. Það er sá kostnaður sem 

felst í auknu eftirliti á móti þeim kostnaði sem gæti komið til vegna umferðarslysa, en 

þar að auki væri hægt að taka inn í hvað sýnileg löggæsla gæti skilað í formi sekta. Í 

skýrslum samgöngustofu fyrir 2019 kemur fram að kostnaður vegna umferðarslysa sé 

að meðaltali tæplega 50 milljarðar króna á ári, þ.e. tæplega 500 milljarðar yfir 10 ára 

tímabil. Því til samanburðar er 17,6 milljörðum varið í löggæslu á Íslandi 2020 

(Samgöngustofa 2020 og fjárlög 2020). Þá væri einnig fróðlegt að rannsaka hvað gæti 

skýrt þann mikla mun á fjölda þeirra sem lenda í alvarlegum slysum á Íslandi eftir 

þjóðerni. En þetta er hvoru tveggja efni í heila ritgerð. 

5.3. Að lokum  

Það var eitt sem kom fram í samtali við viðmælendur, sem rannsakanda fannst 

sérstaklega sláandi og nauðsynlegt að koma á framfæri. Rannsakandi starfar mjög oft 
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í sínu starfi einn á vakt og er það kannski þess vegna sem frásögn viðmælendanna 

snerti hann frekar. Það eru aðstæður sem sumir lögreglumenn starfa við. Fram kom í 

viðtölum að lögreglumenn hafi ítrekað upplifað að koma að mjög alvarlegum slysum 

jafnvel banaslysum og stundum fleiri en eitt alvarlegt slys á dag. Einn og sami 

lögreglumaðurinn lendir jafnvel í mörgum banaslysum á ári. Aðstæður þessara 

lögreglumanna eru að þeir eru nær alltaf einir á vakt og getur verið klukkustund eða 

meira í næstu aðstoð ef hún hreinlega kemst sökum veðurs og færðar. Það er alveg 

ljóst að þessar aðstæður geta vart talist boðlegar né réttlætanlegar. Lögreglumenn 

eiga ekki að þurfa vera einir á vakt. 

 

Einn góður lögreglumaður sagði mér eitt sinn „ ef allir færu eftir umferðarlögum, geta 

umferðarslys ekki orðið“ og finnst mér viðeigandi að enda á þessum orðum. 

 

 

 

_______________________ 

 Hafþór Ingi Þorgrímsson 
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Viðaukar 

Viðauki 1 

Kynningarbréf                        
 
Heimildarritgerð í lögreglufræðum 
        

Samdráttur í löggæslu – fjölgun umferðarslysa. Er tengin á milli sýnileika 
lögreglu og fjölgunar á umferðarslysum. Má koma í veg fyrir slys – sér í lagi á 
erlendum ferðamönnum með aukinni sýnileika löggæslu.  
Rannsakandi: Hafþór Ingi Þorgrímsson kt. 270988-2889 BA nemandi í lögreglufræðum 

við Háskólann á Akureyri. Netfang: ha160717@unak.is 

Ábyrgðarmaður og leiðbeinandi: Andrew Paul Hill, PhD prófessor í Háskólanum á 

Akureyri. Netfang: andyhill@unak.is 

Ágæti viðtakandi,  

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókn þar sem verið er að 

rannsaka tengslin á milli sýnileika/ fækkunar á lögreglu á umferðarslys á Suðurlandi, 

sér í lagi meðal erlendra ferðamanna. Rannsóknin er lokaverkefni í Lögreglufræðum 

við Háskólann á Akureyri.  

Í rannsókninni verður fyrst og fremst skoðað umdæmi Lögreglunnar á Suðurlandi þar 

sem um 80% allra ferðamanna fara um það umdæmi. Skoðað verður þróunin á 

lögregluumdæminu með tilliti til fjölgun íbúa, ferðamanna, náttúrvá og fleira. Einnig er 

umdæmi Lögreglunnar á Suðurlandi áhugavert sökum þess hve víðfemt það er. 

Rannsakandi starfaði sem lögreglumaður í umdæminu svo hann þekkir umdæmið 

ágætlega. Mikið álag er á lögreglumenn í umdæminu vegna fyrrgreindra þátta því vakti 

rannsóknarefnið áhuga hjá rannsakanda.  

Til að fá betri skilning á þeim áhrifum sem breytingarnar hafa á lögregluna var ákveðið 

að fá nokkra lögreglumenn sem hafa starfað á tímabilinu sem rannsóknin fjallar um, til 

að segja frá upplifun sinni. Rannsakandi mun spyrja nokkrar spurninga til að fá innsýn 

í störf þeirra, líðan og upplifun þeirra á þeim breytingum sem orðið hafa. Einnig er 

áætlað að ræða við umferðarsérfræðing um afstöðu hans til þeirra breytinga sem hafa 
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orðið á umferðinni með tilkomu aukingu á erlendum ferðarmönnum. Staðsetning og 

tími viðtala verða ákveði í samráði við viðmælendur.  

Tímalengd viðtala er áætluð um 30 mínútur. Viðtölin verða hljóðrituð og afrituð orðrétt. 

Farið verður eftir íslenskum lögum um persónuvernd, vinnslu og eyðingu gagna. Allar 

upplýsingar frá þáttakendum í rannsókninni verða meðhöndlaðar samkvæmt 

ströngustu reglum um trúnað og nafleynd. Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum 

staða og munu aðeins rannsakandi og leiðbeinadi hafa aðgang að viðtölunum. Að 

lokinni gagnavinnslu verður öllum rannsóknargögnum eytt.  

Leitast verður við að gera allar niðurstöður ópersónugreinanlegar og órekjanlegar til 

þeirra sem taka þátt í rannsókninni. Öll persónueinkenni verða afmáð nema að 

þátttakandi gefi leyfi fyrir að nafn hans komi fram.  

Þátttaka þín er mikilvæg þar sem það er mikilvægur hlekkur í rannsókninni að heyra 

hvaða tilfinningu þeir sem starfa við löggæslu í umdæminu hafa. Um er að ræða litla 

rannsókn sem gæti þó gefið innsýn í umfang og álag sem lögreglumenn á Suðurlandi 

er að takast á við. Um leið og fjölgun erlendra ferðamanna setja mikinn svip á störf 

þeirra.Tekið skal fram að þátttakendum er frjást að hætta þátttöku hvenær sem er í 

rannsóknarferlinu án eftirmála. Einnig gefst þátttakendum kostur á að lesa yfir 

persónulega rannsóknargögn óski þeir þess, gera athugasemdir eða að neita að svara 

einstökum spurningum.  

Rannsóknin verður vistuð hjá Háskólanum á Akuryeri auk þess sem hún verður 

aðgengileg á Skemman.is. Að auki kunna að vera kynninga á rannsóknarefninu innan 

skólans eða á fyrirlestum tengdum málefninu. Þátttakendur geta óskað eftir afriti af 

rannsókninni að henni lokinni óski þeir eftir því.  

Ef þú hefur einhverjar athugasemdir varðand rannsóknina eða framgang rannsakanda 

þá er velkomið að hafa samband við  

Dr. Andrew Paul Hill  

Hug og félagsvísindasviði  

Háskólinn á Akureyri  

600 Akureyri 

Email: andyhill@unak.is 
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Ef þú hefur áhuga á að taka þátt í rannsókninni eða óskar eftir frekari upplýsingum þá 

vinsamlegast hafðu samband í síma 772-4095 eða skrifaðu póst á netfangið 

ha160717@unak.is.  

 

Virðingarfyllst 

27.04.2020 

 

  

_________________________          _______________________      

Hafþór Ingi Þorgrímsson         Andrew Paul Hill  

      Rannsakandi          Leiðbeinandi 
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Viðauki 2 

Upplýst samþykki      
 
 
Samdráttur í löggæslu – fjölgun umferðarslysa. Er tengin á milli sýnileika 
lögreglu og fjölgunar á umferðarslysum. Má koma í veg fyrir slys – sér í lagi á 
erlendum ferðamönnum með aukinni sýnileika löggæslu. 
 

Kæri þátttakandi 

Rannsakandi: Hafþór Ingi Þorgrímsson kt. 270988-2889 BA nemandi í lögreglufræðum 

við Háskólann á Akureyri. Netfang: ha160717@unak.is 

Ábyrgðarmaður og leiðbeinandi: Andrew Paul Hill, PhD prófessor við Hug og 

félagsvísindasvið í Háskólanum á Akureyri. Netfang: andyhill@unak.is 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort tengsl séu á milli sýnileika lögreglumanna 

og fjölgunar á umferðarslysum í umdæmi Lögreglunnar á Suðurlandi. Sér í lagi á 

erlendum ferðamönnum. Til að komast að niðurstöðu verða ýmsar rannóknir sem 

gerðar hafa verið og tengjast rannsóknarefninu. Til að fá dýpri skilning á 

rannsóknarefninu er leitað eftir þátttöku þinni.  

Í rannsókninni mun einn og sami spyrill taka viðtölin. Einungis er tekið eitt viðtal við 

hvern þátttakanda og mun viðtalið taka umþað bil hálfa klukkustund. Vegna Covid 19 

verður notast við fundarforrit svo sem Zoom eða skype. Viðtölin fara fram í lok apríl, 

þar sem ransakandi mun hafa samband við þátttakendur.  

Þátttakendum er fjálst að hafna eða hætta þátttöku hvenær sem er án útskýringar. 

Einnig hefur þátttakandi fullan rétt til að neita að svara einstökum spurningum eða 

ræða einstök efnisatriði. Fullum trúnaði er heitið. Gögnum mun verða eytt a lokinni 

úrvinnslu eigi síðar en í 30. júní 2020.  

Með undirskrift samþykkir þátttakandi eftirfarandi:  

• Að hann hafi lesið og skilið það sem fram kemur í bréfi þessu ásamt 

kynningarbréfinu sem þátttakandi fékk sent. Þar var tilgangur og tilurð 

rannsóknar rakin og með hvaða hætti rannsóknin er unninn. Einnig að 
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þátttakandi hafi haft tækifæri til að spyrja og fengið fullnægjandi svör við 

fyrirspurnum sínum ef einhverjar voru.  

• Að hann skilji að þátttaka hans í rannsókninni er valkvæð, hann hafi rétt til að 

segja sig frá henni eða neita að svara einstökum efnisþáttum eða spurningum 

án eftirmála eða útskýringar.  

• Að viðtölin séu hljóðrituð, að farið sé eftir persónuverndarlögum um notkun og 

eyðingu persónulegra gagna.  

• Að heimila að leiðbeinandinn Andrew Paul Hill prófessor við Háskólann á 

Akureyrir fái aðgang að gögnum á meðan á rannsóknartímabilinu stendur.  

Með undirskrift minni samþykki ég að taka þátt í ofangreindri rannókn og að hafa lesið 

þau skilyrð sem fram koma hér að ofan.  

 

 

      

 

_______________________   _____________________ 

Undirskrift þátttakanda   staður og dagsetning 

 

 

 

 

_______________________   _____________________ 

Undirskrift rannsakanda   staður og dagsetning 
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Viðauki 3  

 Viðtalsvísir                
 

Hversu lengi hefurðu starfað í lögreglunni?  

 

Hversu lengi hefurðu starfað hjá lögreglunni á Suðurlandi? 

 

Hver er núverandi staða innan lögreglunnar?  

 

Hvernig var lögreglustarfið frábrugðið því sem það er núna áður en þessi mikla 

aukning varð á ferðamönnum til suðurlandsins?  

 

Hverjar eru helstu áskoranirnar fyrir lögreglumenn sem fylgja þessum aukna 

ferðamannastraumi?  

 

Hverjar eru að þínu mati helstu orsakir umferðarslysa á Suðurlandi?  

 

Hverjar eru að þínu mati helstu orsakir umferðarslysa meðal erlendra ferðamanna á 

Suðurlandi? (Vegakerfi?) 

 

Hvað myndir þú telja hægt væri að gera til að fækka umferðarslysum?  

 

Hverjir aðrir gætu hjálpað til við að fækka slysum og þá með hvaða hætti? (T.d. 

bilaleigur, tryggingafélög, vegagerðin, ríkislögreglustjóri lögreglustjórinn á Suðurlandi, 

vegagerðin, ferðaskrifstofur) 

 

Hvaða áhrif hefur sýnileg löggæsla á umferðarmenningu og umferðarslys og hefur 

hún mismunandi áhrif á íslendinga og erlendaferðamenn? 

 

Hvað myndir þú telja væri helsti ávinningurinn af aukinni sýnilegri löggæslu? 
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Hvernig hefur þróun fjölda lögreglumanna á Suðurlandi verið í tengslum við þessa 

mikla aukningu ferðamanna?  

 

Hvernig væri hægt að bæta vinnuaðstæður lögreglumanna hvað þetta varðar? 

 

Hvernig og hvaða áhrif hefur nátturan( veðurfar, jarðskjálftar, eldgos eða önnur 

nátturuvá ) haft á lögregluna og getu hennar til að sinna umferðarlöggæslu?  

 

Hvaða jákvæðu áhrif(ef einhver) hefur þessi mikla aukning ferðamanna um 

Suðurland haft fyrir lögregluna á Suðurlandi? 

 

Eru einhverjar spurningar sem þú bjóst við að ég myndi spyrja en ég gerði ekki ?  

 

Er eitthvað annað sem þú myndir vilja segja mér frá þessu tengt?  

 

 

 


