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Samantekt 

Fjallað er um ferðakostnað innanlands, annars vegar fyrir flug og hins vegar fyrir 

akstur. Leitast er við að útskýra við hvaða aðstæður er hagkvæmara að ferðast 

með hvorum ferðamátanum fyrir sig. Skoðuð eru áhrif tímavirðis einstaklinga og 

fjölda samferðafólks. Einnig er fjallað ítarlega um áhrif breytilegs olíuverðs á 

samkeppni flugs og aksturs. Settar eru fram hugmyndir um mögulega framþróun í 

ferðakostnaði sem taka mið af olíuspá Upplýsingamiðstöðvar bandaríska 

orkumálaráðuneytisins (EIA). Helstu niðurstöður eru þær að innanlandsakstur er 

aðeins hagkvæmur þegar fleiri en einn eru í bílnum og tímavirði er mjög lágt og 

að hækkandi olíuverð færir innanlandsflugi bætta samkeppnisstöðu gagnvart 

bílnum. 
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Formáli 

Þessi ritgerð, sem skrifuð er við Háskóla Íslands, er 12 ECTS eininga lokaverkefni 

til B.S. prófs í hagfræði. Fjallað er um ferðakostnað innanlands og áhrif olíuverðs 

á samkeppni innanlandsflugs og aksturs.  

 

Ég fékk áhuga á efninu fyrir mörgum árum síðan, þegar ég starfaði við 

farmiðasölu hjá Flugfélagi Íslands. Þá velti ég því oft fyrir mér hvor ferðamátinn 

væri raunverulega hagkvæmari, flug eða akstur innanlands, en fólk í kringum mig 

virtist hafa mjög ólíkar hugmyndir um það. Nú í haust verða liðin tíu ár síðan ég 

hóf störf hjá flugfélaginu. Ég hef sinnt margvíslegum störfum  innan fyrirtækisins, 

meðal annars bókunum, innritun farþega, auk þess sem ég starfaði sem flugfreyja 

og flugmaður. Því má segja að ég hafi kynnst mörgum hliðum á starfsemi 

fyrirtækisins og að staða þess á markaði sé mér mjög hugleikin. Af þeim ástæðum 

valdi ég að gera rannsókn sem hefur upplýsingagildi fyrir Flugfélagi Íslands og 

önnur samgöngufyrirtæki. 

 

Ritgerðin er unnin undir leiðsögn Ragnars Árnasonar, prófessors við 

hagfræðideild Háskóla Íslands, og kann ég honum bestu þakkir fyrir. Einnig vil ég 

þakka foreldrum mínum, Evu systur og Heiðu vinkonu fyrir yfirlestur og 

gagnlegar athugasemdir. 
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1 Inngangur 

Í þessari ritgerð er fjallað um ferðakostnað innanlands, annars vegar þegar flogið 

er með áætlunarflugi og hins vegar þegar ekið er með einkabifreið. Skoðuð er 

þróun ferðakostnaðar á undanförnum árum og hugmyndir settar fram um þróun á 

komandi árum, sérstaklega með tilliti til hækkandi olíuverðs. Ætlunin er að 

niðurstöðurnar geti reynst gagnlegar samgönguyfirvöldum og ýmsum samgöngu-

fyrirtækjum. Til einföldunar eru aðeins teknar fyrir tvær ferðaleiðir, það er leiðin á 

milli Reykjavíkur og Akureyrar og svo leiðin á milli Reykjavíkur og Egilsstaða. Á 

báðum þessum leiðum er boðið uppá áætlunarflug í talsverðum mæli. Einnig 

liggja góðir vegir til þessara staða sem gera almennum fólksbílum auðveldlega 

kleift að aka á milli staðanna. Leiðirnar eru þær fjölförnustu í innanlandsflugi á 

Íslandi sem gefur til kynna að margir eigi erindi á þessa áfangastaði. Niðurstöður 

rannsóknarinnar ættu því að geta reynst talsvert stórum hópi gagnlegar. 

Margir ólíkir þættir geta haft áhrif á heildarkostnað einstaklinga þegar kemur að 

ferðalögum innanlands. Hægt er að telja til ýmsan óbeinan kostnað sem er mjög 

einstaklingsbundinn og því erfitt að taka með í útreikningana. Hér eru eingöngu 

tveir þættir teknir fyrir, það er tímavirði einstaklinga og svo fjöldi einstaklinga 

sem ferðast saman. Þessir þættir geta báðir haft afgerandi áhrif á hvor ferðamátinn 

reynist vera hagkvæmari.  

Olíuverð er einn stærsti kostnaðarliðurinn þegar kemur að flugi og akstri en 

verðþróunin hefur áhrif á ferðamátana tvo með ólíkum hætti. Hér er fjallað um spá 

Upplýsingamiðstöðvar bandaríska orkumálaráðuneytisins (EIA) sem gefin var út í 

mars 2009. Þessi spá sýnir þrjár mögulegar leiðir fyrir þróun olíuverðs sem allar 

byggja á ólíkum forsendum. Útfrá þessari spá er sett fram ferðakostnaðarspá og 

samanburður á flugkostnaði og aksturskostnaði fyrir leiðirnar þrjár. 

Í þriðja kafla er fjallað um beinan ferðakostnað, bæði fyrir flug og akstur, og 

upphæðirnar eru bornar saman. Í fjórða kafla er tímavirði einstaklinga tekið fyrir, 

heildarferðatími reiknaður fyrir flug og akstur, heildarkostnaður fundinn og borinn 

saman fyrir ferðamátana tvo. Í fimmta kafla er fjallað um hvenær hvor 
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ferðamátinn býður upp á meiri hagkvæmni, annars vegar út frá tímavirði og hins 

vegar út frá fjölda einstaklinga sem ferðast saman. Í sjötta kafla er þróun 

ferðakostnaðar á undanförnum árum sett fram og með hliðsjón af henni er fjallað 

um líklega þróun á komandi árum í kafla sjö. Þróun olíuverðs og áhrif þess á 

þróun ferðakostnaðar eru svo tekin fyrir í kafla átta og niðurstöður má finna í 

kafla níu.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að þegar einstaklingar eru einir á ferð 

er mun hagkvæmara fyrir þá að ferðast með áætlunarflugi, en þegar tveir eða fleiri 

ferðast saman flækist staðan og útkoman veltur á tímavirði einstaklinganna. Þegar 

tímavirði fer svo yfir ákveðin mörk er alltaf hagkvæmara að fljúga. Niðurstöður 

eldsneytisverðspár eru þær að verði meðalhækkun á eldsneytisverði mun 

samkeppnisstaða flugsins fara batnandi á næstu árum. Ef eldsneytisverð hækkar 

mikið mun innanlandsakstur verða mjög óhagkvæmur. Ef eldsneytisverð verður 

lágt mun kostnaður við ferðamátana tvo verða sambærilegur fyrir leiðina til 

Akureyrar en það mun áfram borga sig að fljúga til Egilsstaða. 

 

  



 

 

2 Fræðileg grunnatriði 

Þegar einstaklingur velur sér ferðamáta leitast hann við að lágmarka kostnað sinn, 

enda vill hann hámarka neyslu sína. Skoðum þetta nánar hér. 

 

Setjum fram notagildisfallið U, þar sem neytandi hefur nytjar af flugi, akstri og 

annarri neyslu. Sparnaður er hluti af annarri neyslu. 

 

𝑈 𝑓, 𝑎, 𝑥   

 

u= notagildi 

f = flug 

a = akstur 

x = önnur neysla 

 

Setjum næst fram tekjuband og tímaband sem takmarka notagildi. Samkvæmt 

tekjubandinu eru tekjur jafngildar neyslu. Tekjur ákvarðast af tímavirði og 

vinnutíma og neysla ákvarðast af flugkostnaði, aksturskostnaði og kostnaði við 

aðra neyslu. Samkvæmt tímabandinu er vinnutími allur annar tími en flugtími, 

aksturstími og tími sem fer í aðra neyslu.  

 

𝑤 ∙ 𝑡 = 𝑝𝑓 ∙ 𝑓 + 𝑝𝑎 ∙ 𝑎 + 𝑝𝑥 ∙ 𝑥  tekjuband 

𝑡 = 𝑇 − 𝑡𝑓 ∙ 𝑓 − 𝑡𝑎 ∙ 𝑎 − 𝑡𝑥 ∙ 𝑥  tímaband 

 

w = tímavirði 

t = vinnutími 

p = kostnaður 

 

Við viljum hámarka notagildi með tilliti til tímavirðis og kostnaðar. Við getum 

leyst ofangreind skilyrði saman með því að stinga tímabandinu inn í tekjubandið,  

þá fáum út eftirfarandi jöfnu: 

 

𝑈 𝑓, 𝑎, 𝑥   

𝑤 ∙  𝑇 − 𝑡𝑓 ∙ 𝑓 − 𝑡𝑎 ∙ 𝑎 − 𝑡𝑥 ∙ 𝑥 =  𝑝𝑓 ∙ 𝑓 + 𝑝𝑎 ∙ 𝑎 + 𝑝𝑥 ∙ 𝑥  
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Hér höfum við tekjuband sem tekur tillit til tímabandsins. 

Næst einangrum við x og fáum eftirfarandi jöfnu:  

 

𝑈 𝑓, 𝑎, 𝑥   

𝑥 =
𝑤∙ 𝑇−𝑡𝑓 ∙𝑓−𝑡𝑎 ∙𝑎 −𝑝𝑓 ∙𝑓−𝑝𝑎 ∙𝑎

𝑝𝑥 +𝑡𝑥
  

 

Eða með innsetningu í notagildisfallið 

 

𝑈  𝑓, 𝑎,
𝑤∙ 𝑇−𝑡𝑓 ∙𝑓−𝑡𝑎 ∙𝑎 −𝑝𝑓 ∙𝑓−𝑝𝑎 ∙𝑎

𝑝𝑥 +𝑡𝑥
   

 

Neytandinn hámarkar U(.,.) m.t.t. f og a og finnur: 

 

𝑈𝑓 = 𝑈𝑥 ∙  
𝑝𝑓+𝑤∙𝑡𝑓

𝑝𝑥 +𝑤∙𝑡𝑥
   (1) 

𝑈𝑎 = 𝑈𝑥 ∙  
𝑝𝑎 +𝑤∙𝑡𝑎

𝑝𝑥 +𝑤∙𝑡𝑥
   (2) 

 

(1) og (2)  má nota til að finna bestu gildi fyrir f og a. Til að finna beint samband á 

milli Uf og Ua setjum við fram jöfnu (3): 

 

𝑈𝑓 = 𝑈𝑎 ∙  
𝑝𝑓+𝑤∙𝑡𝑓

𝑝𝑎 +𝑤∙𝑡𝑎
   (3) 

 

Allar jöfnurnar (1), (2) og (3) hafa áhugaverða merkingu. Til þess að gera grein 

fyrir notagildisfallinu tökum við eftirfarandi dæmi: Jöfnur (1) og (2) sýna 

hagkvæmasta gildi flugferða f og aksturs a. Með því að leysa þessar jöfnur saman 

er unnt að finna þau gildi á þessum tveimur breytum sem hámarka notagildi. Jafna 

(3) lýsir þeim samsetningum f og a  sem hámarka notagildi. Eins og sjá má eru 
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þær háðar verðum ferðamátanna tveggja, tímavirði og þeim tíma sem hver 

ferðamáti fyrir sig tekur. 

 

Til þess að auðvelda skilning á eðli lausnanna getur verið gagnlegt að skoða 

tiltekið notagildisfall
1
: 

 

𝑈 = 𝛼 ∙ 𝑒𝛽∙𝑓+𝛾∙𝑎𝑥𝛿   

α = fasti 

β = jaðarkostnaður f 

γ = jaðarkostnaður a 

δ =jaðarkostnaður x 

 

 Þar sem β er mælikvarði á jaðarkostnað flugs, γ er mælikvarði á jaðarkostnað 

aksturs og δ er mælikvarði á jaðarkostnað annarrar neyslu. Skoðum nú notagildi 

breytanna með því að diffra m.t.t. hverrar breytu fyrir sig: 

 

𝑈𝑓 = 𝛽 ∙ 𝑈   

𝑈𝑎 = 𝛾 ∙ 𝑈   

𝑈𝑥 =
𝛿∙𝑈 

𝑥
  

 

Stingum þessum jöfnum nú inn í jöfnu (3) og fáum út: 

 

𝛽 ∙ 𝑈 = 𝛾 ∙ 𝑈  
𝑝𝑓 +𝑤∙𝑡𝑓

𝑝𝑎 +𝑤∙𝑡𝑎
   eða 

𝛽 = 𝛾 ∙  
𝑝𝑓+𝑤∙𝑡𝑓

𝑝𝑎 +𝑤∙𝑡𝑎
   eða 

𝛽 ∙  𝑝𝑎 + 𝑤𝑡𝑎  =  𝛾 ∙  𝑝𝑓 + 𝑤 ∙ 𝑡𝑓   (4) 

                                                
1 Ragnar Árnason 2010 
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Niðurstöðurnar eru þá þessar: 

 

ef   
𝛽

𝑝𝑓 +𝑤∙𝑡𝑓
 >  

𝛾

𝑝𝑎 +𝑤∙𝑡𝑎
   , þá er hagkvæmara að fljúga, 

ef   
𝛾

𝑝𝑎 +𝑤∙𝑡𝑎
 >  

𝛽

𝑝𝑓 +𝑤∙𝑡𝑓
   , þá er hagkvæmara að aka. 

 

Þetta má einnig setja fram svona: 

 

ef    𝑝𝑎 + 𝑤 ∙ 𝑡𝑎   >  
𝛾

𝛽
∙  𝑝𝑓 + 𝑤 ∙ 𝑡𝑓    , þá er hagkvæmara að fljúga, 

ef    𝑝𝑓 + 𝑤 ∙ 𝑡𝑓  >  
𝛽

𝛾
∙  𝑝𝑎 + 𝑤 ∙ 𝑡𝑎     , þá er hagkvæmara að aka. 
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3 Beinn ferðakostnaður 

Með beinum ferðakostnaði er átt við kostnað eins og flugfargjald eða bensín á 

bílinn. Hér verður gerður samanburður á beinum ferðakostnaði við flug og akstur 

á leiðinni á milli Reykjavíkur og Akureyrar annars vegar og á milli Reykjavíkur 

og Egilsstaða hins vegar. Beinan kostnað við flug köllum við flugkostnað og 

beinan kostnað við akstur köllum við aksturskostnað. 

 

 

3.1 Flugkostnaður  

Flugfélag
2
 Íslands er eina flugfélagið sem býður upp á áætlunarflug á leiðunum 

Reykjavík-Akureyri og Reykjavík-Egilsstaðir. Ef við skoðum verðskrá 

                                                
2 Mynd 3-1 Hjallaskóli 

 Mynd 3-1
1
 Íslandskort sem sýnir ferðaleiðir til Akureyrar og Egilsstaða. 
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fyrirtækisins fyrir mars 2010
3
 má sjá að fimm ólík fargjöld eru í boði. Berum nú 

saman upphæðirnar fyrir flugleiðirnar tvær. 

Fyrir Akureyri eru upphæðirnar 5.990, 9.130, 10.240, 11.980 og 14.865 krónur
 
en 

innifalið í fargjaldinu eru flugvallaskattar og eldsneytisgjald.
4
 Til að reikna út 

meðalfargjaldið skulum við gefa okkur þær forsendur að jafnmargir farþegar 

ferðist á hverju fargjaldi. Þá er meðalfargjaldið vegið meðaltal af fargjöldunum 

fimm, en það gefur okkur 10.441 krónur. Fyrir Egilsstaði eru upphæðirnar 6.990, 

10.465, 11.550, 13.320 og 16.590 krónur
5
 og vegið meðaltal gefur okkur 11.783 

krónur.  

Meðalflugkostnaður er þá samkvæmt forsendunum 10.441 krónu fyrir flugleiðina 

Reykjavík-Akureyri og 11.783 krónur fyrir flugleiðina Reykjavík-Egilsstaðir.  

 

3.2 Aksturskostnaður  

Þegar aksturskostnaður er skilgreindur þarf að gera grein fyrir því hvaða liðir í 

rekstrarkostnaði bílsins skulu teknir með í reikninginn. Hér verður aðeins litið til 

jaðarkostnaðar, en það eru þeir kostnaðarliðir sem hækka með aukinni notkun 

bílsins. Liðirnir eru eftirfarandi: bensínkostnaður, viðhald, viðgerðir, hjólbarðar, 

bílastæði og þrif. Ef við skoðum heildarrekstrarkostnað bifreiða má sjá að hann er 

tvöfalt til þrefalt hærri en jaðarkostnaðurinn sem við reiknum með hér. Því væri 

skynsamlegt fyrir fyrirtæki og einstaklinga sem ferðast mikið innanlands að skoða 

frekar heildarkostnaðinn við rekstur bílsins.  

Á heimasíðu FÍB (Félags íslenskra bifreiðaeigenda) má finna reiknaðan 

rekstrarkostnað bifreiða fyrir janúar undanfarinna ára.
6
 Þar sem nýjustu tölurnar 

eru frá janúar 2010 eru þær leiðrétta þær fyrir breytingu á vísitölu neysluverðs. 

FÍB hefur flokkað bifreiðar í sex ólíka flokka og reiknað út rekstrarkostnað á 

                                                
3 Flugfélag Íslands 2010, sjá viðauka A og B 

4 Kristín Katrín Guðmundsdóttir, 2010 

5 Sjá viðauka B 

6 Félag íslenskra bifreiðaeigenda 2010, sjá viðauka C 
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hvern kílómetra fyrir alla flokkana. Þegar aðeins er horft á jaðarkostnaðinn eru 

útkomurnar 24,78; 27,68; 28,77; 31,37; 33,05 og 37,97 kr/km. Ef við gerum ráð 

fyrir því að allir bílar geti flokkast í þessa sex flokka og jafnmargir bílar séu í 

hverjum flokki getum við fundið meðalrekstrarkostnaðinn sem er 30,60 kr/km. 

Færum nú þessa tölu til verðlags í mars 2010. Samkvæmt heimasíðu Hagstofu 

Íslands3F

7
 er vísitala neysluverðs 126,4 fyrir janúar 2010 en 128,5 fyrir mars 2010, 

sem gefur okkur stuðulinn 1,0158. Samkvæmt þessu er  meðalkostnaðurinn 31,09 

kr/km í mars 2010. 

 Finna má upplýsingar um vegalengdir fyrir akstur innanlands á heimasíðu 

Vegagerðarinnar.
8
 Þar kemur fram að stysta leiðin á milli Reykjavíkur og 

Akureyrar er 382 km og liggur um Hvalfjarðargöng, Borgarfjarðarbrú, 

Holtavörðuheiði, Svínavatn, Vatnsskarð og Öxnadalsheiði. Við skulum gera ráð 

fyrir því að fólk velji að fara um Hvalfjarðargöngin þar sem langflestir gera það. 

Stysta leiðin á milli Reykjavíkur og Egilsstaða er 561 km en hún er að meirihluta 

ómalbikuð. Næst stysta leiðin er 635 km og liggur um Hellisheiði, Skeiðarársand 

og Öxi en hún er að langmestu leyti malbikuð og verður gert ráð fyrir að fólk velji 

þá leið frekar. 

Til að reikna kostnaðinn við að aka á milli Reykjavíkur og Akureyrar margföldum 

við 31,09 kr/km með 382 km og fáum út 11.875 krónur. Samkvæmt verðskrá 

Spalar eru nokkrir verðflokkar í boði fyrir göngin, en stök ferð kostar 900 krónur 

og að þeim viðbættum fáum við út aksturskostnað uppá 12.775 krónur. Til að 

reikna kostnaðinn við að aka á milli Reykjavíkur og Egilsstaða margföldum við 

31,09 kr/km með 635 km og fáum út aksturskostnað að upphæð 19.740 krónur. 

Meðalaksturskostnaðurinn er þá samkvæmt þessu 12.775 krónur fyrir leiðina 

Reykjavík-Akureyri og 19.740 krónur fyrir leiðina Reykjavík-Egilsstaðir.  

Ferðakostnaður til Akureyrar og Egilsstaða í mars 2010 er tekinn saman í töflu   

3-1. 

                                                
7 Hagstofa Íslands 2010 

8 Vegagerðin 2010 
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Tafla 3-1 Ferðakostnaður til Akureyrar og Egilsstaða í mars 2010 

Ferðakostnaður                

í mars 2010 Akureyri Egilsstaðir 

Flug 10.441 11.783 

Akstur 12.775 19.740 

 

 

3.3 Samanburður á flug- og aksturskostnaði  

Berum nú saman niðurstöður okkar. Tökum dæmi þegar einn ferðast og þegar 

tveir ferðast og berum saman kostnaðinn. Hér skal haft í huga að tölurnar sýna 

kostnað á mann. 

Tafla 3-2 Kostnaður á mann við flug og akstur til Akureyrar 

Reykjavík - Akureyri Einn að ferðast Tveir að ferðast 

Flug 10.441 10.441 

Akstur 12.775 6.388 

 

Tafla 3-3 Kostnaður á mann við flug og akstur til Egilsstaða 

Reykjavík - Egilsstaðir Einn að ferðast Tveir að ferðast 

Flug 11.783 11.783 

Akstur 19.740 9.870 

 

Í töflum 3-2 og 3-3 má sjá að það borgar sig í báðum tilfellum að fljúga ef einn er 

að ferðast, aftur á móti er hagkvæmara að aka þegar tveir ferðast saman. 
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4 Tímavirði  

Að verja tíma til hvaða nota sem er hefur hagrænan kostnað í för með sér, þar sem 

tími er takmörkuð gæði6 F

9
  Tímavirði er misjafnt milli einstaklinga og getur aukinn 

ferðatími þannig falið í sér mismikinn aukakostnað. Við munum gera ráð fyrir því 

að samband sé á milli tekna einstaklinga og tímavirðis þeirra. 

Til að fá grófa hugmynd um almennt tímavirði fólks má skoða meðaltekjur 

Íslendinga á heimasíðu Hagstofu Íslands.
10

 Samkvæmt þeirra útreikningum voru 

meðalatvinnutekjur árið 2009 að upphæð 4.392.000 krónur. Þetta er meðaltal 

reglulegra launa á almennum vinnumarkaði hjá fullvinnandi einstaklingum. 

Meðaltímakaup reiknast þannig gróflega til 4.392.000 / (52 x 40) = 2.112 króna. 

Útfrá þessari upphæð má velja nokkrar upphæðir sem stór hópur einstaklinga 

getur miðað sig við. Við skulum nota 1000, 2000 og 3000 króna tímakaup. Í töflu 

4-1 má sjá hvaða mánaðartekjur og árstekjur þetta tímakaup gefur. 

 

Tafla 4-1 Tímakaup, mánaðartekjur og árstekjur 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Hagfræðistofnun Háskóla Íslands 1997 

10 Hagstofa Íslands 2010 

Tímakaup Mánaðartekjur Árstekjur 

1000 kr/klst 173.333 kr/mán 2.080.000 kr/ár 

2000 kr/klst 346.667 kr/mán 4.160.000 kr/ár 

3000 kr/klst 520.000 kr/mán 6.240.000 kr/ár 
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4.1 Heildarflugtími  

Samkvæmt heimasíðu Flugfélags Íslands tekur um 45 mínútur að meðaltali að 

fljúga á milli  Reykjavíkur og Akureyrar og um 60 mínútur að fljúga á milli 

Reykjavíkur og Egilsstaða.
11

 Við þurfum þó að gera ráð fyrir aukatíma sem bætist 

bæði framan og aftan við flugtímann. Gert er ráð fyrir að fólk mæti til flugs 30 

mínútum fyrir brottför og reikna má með að á áfangastað taki um 10 mínútur að 

ganga frá borði, sækja farangur og koma sér út úr flugstöðinni. Þá skulum við gefa 

okkur 10 mínútur aukalega bæði fyrir og eftir flug, en þetta gæti verið sá tími sem 

tekur að koma sér frá miðju brottfararstaðar út á flugvöll og svo frá flugvelli að 

miðju áfangastaðar. Samtals gera þetta 60 mínútur sem við munum bæta við 

flugtímann til að finna heildartímann. Þetta gefur okkur 1,75 klst. á leiðinni milli 

Reykjavíkur og Akureyrar og 2,0 klst. á leiðinni milli Reykjavíkur og Egilsstaða. 

Heildarflugtími er þá 1,75 klst. til Akureyrar og 2,00 klst. á leið til Egilsstaða. 

 

4.2 Heildaraksturstími  

Þegar við skoðum aksturstímann skulum við gera ráð fyrir meðalaksturshraða 

uppá 90 km/klst. en það er hámarkshraði á þjóðvegum landsins. Einnig reiknum 

við með 10 mínútna hvíldartíma fyrir hverja klukkustund sem ekið er. Reiknum 

nú heildaraksturstímann fyrir leiðirnar tvær. Á milli Reykjavíkur og Akureyrar eru 

382 km sem gera 4,24 klst. og að viðbættum hvíldartímanum fáum við út 4,95 

klst. Á milli Reykjavíkur og Egilsstaða eru 635 km sem gera 7,06 klst. og með 

hvíldartíma fáum við út 8,23 klst. 

Heildaraksturstíminn er þá 4,95 klst. til Akureyrar og 8,23 klst. til Egilsstaða. 

 

                                                
11 Flugfélag Íslands 2010, sjá flugfelag.is, sjá einnig viðauka A og B 
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4.3 Heildarferðakostnaður 

Setjum nú fram heildarferðakostnað einstaklinga sem fall af tímalengd ferðar, 

tímavirði einstaklings og beinum ferðakostnaði:
12

 

 

𝐻𝐾 =  𝐹 ( 𝑡 , 𝑤 , 𝑝 )   
 

HK = heildarkostnaður 

t = tímalengd ferðar 

w = tímavirði einstaklings 

p = beinn ferðakostnaður 

 

Þetta má einfalda og fá út:
13

 

 

𝐻𝐾 = 𝑝 + 𝑤 ∙ 𝑡  
 

Til að finna heildarkostnað fyrir akstur og flug má setja jöfnurnar upp með 

eftirfarandi hætti: 

 

Flug: 𝐻𝐾 = 𝑝𝑓 ∙ 𝑖 + 𝑡𝑓 ∙ 𝑤 ∙ 𝑖  

Akstur: 𝐻𝐾 = 𝑝𝑎 + 𝑡𝑎 ∙ 𝑤 ∙ 𝑖  
 

i = fjöldi einstaklinga 

pf = flugkostnaður 

tf = heildarflugtími 

pa = aksturskostnaður 

ta = heildaraksturstími 

 

Tökum nú dæmi fyrir báðar leiðirnar þar sem 3 einstaklingar ferðast saman og 

tímavirði allra þriggja er 1.000 krónur. Samkvæmt töflu 4-2 er hagkvæmara að 

aka til Akureyrar, en samkvæmt töflu 4-3 er hagkvæmara að fljúga til Egilsstaða. 

 

 

                                                
12 Hagfræðistofnun Háskóla Íslands 1997 

13 Hagfræðistofnun Háskóla Íslands 1997 
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Tafla 4-2 Dæmi um heildarkostnað þegar ferðast er til Akureyrar. 

Reykjavík – Akureyri Stingum inn í viðeigandi jöfnu HK 

 
  

Flug: 𝐻𝐾 = 𝑝𝑓 ∙ 𝑖 + 𝑡𝑓 ∙ 𝑤 ∙ 𝑖 

 

10.441 x 3 + 1,75 x 1.000 x 3 36.573 

Akstur: 𝐻𝐾 = 𝑝𝑎 + 𝑡𝑎 ∙ 𝑤 ∙ 𝑖 
 

12.775 + 4,95 x 1.000 x 3 27.625 

 

Tafla 4-3 Dæmi um heildarkostnað þegar ferðast er til Egilsstaða. 

 

4.4 Flug eða akstur?  

Skoðum nú súlurit þar sem fram kemur samanburður á kostnaði við flug og akstur 

við ólík tímavirði einstaklinga. Fyrst skoðum við einstaklinga sem eru einir á ferð, 

en í framhaldinu má sjá tvo, þrjá og fjóra ferðast saman. Í öllum tilfellum eru 

aðskildar myndir fyrir þá sem ferðast á milli Reykjavíkur og Akureyrar 

annarsvegar og þá sem ferðast á milli Reykjavíkur og Egilsstaða hins vegar. Á 

myndunum er notast við styttingar á heitum áfangastaðanna þriggja, AEY fyrir 

Akureyri, EGS fyrir Egilsstaði og REK fyrir Reykjavík.  

  

Reykjavík - Egilsstaðir Stingum inn í viðeigandi jöfnu HK 

 
  

Flug: 𝐻𝐾 = 𝑝𝑓 ∙ 𝑖 + 𝑡𝑓 ∙ 𝑤 ∙ 𝑖  

 

11.783 x 3 + 2,00 x 1.000 x 3 41.349 

Akstur: 𝐻𝐾 = 𝑝𝑎 + 𝑡𝑎 ∙ 𝑤 ∙ 𝑖  
 

19.740 + 8,23 x 1.000 x 3 44.430 
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Mynd 4-1 Heildarkostnaður við ólík 
tímavirði, einn að ferðast til Akureyrar 

Mynd 4-4 Heildarkostnaður við ólík 

tímavirði, fjórir að ferðast til Akureyrar 
Mynd 4-3 Heildarkostnaður við ólík 

tímavirði, þrír að ferðast til Akureyrar 

Mynd 4-2 Heildarkostnaður við ólík 

tímavirði, tveir að ferðast til Akureyrar 
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Mynd 4-5 Heildarkostnaður við ólík 

tímavirði, einn að ferðast til Egilsstaða 

 

Mynd 4-8 Heildarkostnaður við ólík 

tímavirði, fjórir að ferðast til Egilsstaða 

Mynd 4-6 Heildarkostnaður við ólík 

tímavirði, tveir að ferðast til Egilsstaða 

Mynd 4-7 Heildarkostnaður við ólík 

tímavirði, þrír að ferðast til Egilsstaða 
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Lesa má út úr myndum 4-1 til 4-8 að þegar einstaklingar eru einir á ferð borgar sig 

í öllum tilfellum að nota áætlunarflug. Þegar tveir eða fleiri ferðast saman fer það 

eftir tímavirði einstaklinganna hvor ferðamátinn er hagkvæmari. Ef tímavirði 

einstaklinga er 3.000 krónur eða meira borgar það sig í öllum tilfellum að fljúga 

til Akureyrar og ef tímavirði er 2.000 krónur eða meira borgar sig ávallt að fljúga 

til Egilsstaða. Til að fá nákvæmari hugmyndir um hvenær er hagkvæmara að 

fljúga og hvenær að aka verða þessar upplýsingar skoðaðar með öðrum hætti í 

kafla 5. 
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5 Hvenær býður hvor ferðamátinn upp á meiri 

hagkvæmni? 

 

Nú munum við skoða aftur jöfnurnar fyrir heildarkostnað.  

Flug: 𝐻𝐾 = 𝑝𝑓 ∙ 𝑖 + 𝑡𝑓 ∙ 𝑤 ∙ 𝑖  

Akstur: 𝐻𝐾 = 𝑝𝑎 + 𝑡𝑎 ∙ 𝑤 ∙ 𝑖  
 

Til að fá nákvæmari upplýsingar um hegðun jafnanna má setja þær upp í gröf og 

finna skurðpunkt þeirra við ólíkar aðstæður. Til að finna skurðpunkt ferlanna 

þurfum við að komast að því hvenær mismunur þeirra er núll. Byrjum á því að 

draga aðra jöfnuna frá hinni og setjum svo niðurstöðuna jafnt og núll.  

𝑝𝑓 ∙ 𝑖 + 𝑡𝑓 ∙ 𝑤 ∙ 𝑖 − 𝑝𝑎 + 𝑡𝑎 ∙ 𝑤 ∙ 𝑖 = 0  eða 

 𝑝𝑓 ∙ 𝑖 − 𝑝𝑎 + 𝑡𝑓 ∙ 𝑤 ∙ 𝑖 −  𝑡𝑎 ∙ 𝑤 ∙ 𝑖 = 0  

 

Nú ættum við að geta fundið út annars vegar við hvaða tímavirði ferlarnir skerast 

og hins vegar við hvaða fjölda einstaklinga þeir skerast. 

 

5.1  Við hvaða tímavirði skal skipta um ferðamáta?  

Til að hámarka notagildi skiptum við um ferðamáta við skurðpunkt ferlanna. Til 

að komast að því við hvaða tímavirði ferlarnir skerast verðum við að setja fjölda 

einstaklinga sem fasta stærð. Aftur skoðum við tilfelli þar sem einn, tveir, þrír og 

fjórir einstaklingar ferðast saman. Ferlana má sjá á myndum í viðauka D. Þar 

kemur fram að þegar einn ferðast skerast ferlarnir ekki, enda er þá í öllum 

tilfellum ódýrara að nota flug. Ef tveir ferðast saman skerast ferlarnir í 1.266 

krónum fyrir Akureyri og 307 krónum fyrir Egilsstaði. Þetta segir okkur að þegar 

tímavirði einstaklinganna er 1.266 krónur er jafn dýrt fyrir þá að fljúga og aka til 

Akureyrar, ef tímavirði þeirra er hærra er ódýrara fyrir þá að fljúga, en ef 

tímavirðið er lægra er ódýrara fyrir þá að aka. Það sama gildir um 626 krónur fyrir 

Egilsstaði. Ef við skoðum niðurstöðurnar þegar þrír ferðast saman, má sjá að 
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ferlarnir skerast í 1.932 krónum fyrir Akureyri og 835 krónum fyrir Egilsstaði. 

Þegar fjórir ferðast saman eru skurðpunktarnir í 2.265 krónum fyrir Akureyri og 

1.099 krónum fyrir Egilsstaði. 

 

5.2 Við hvaða fjölda skal skipta um ferðamáta?  

Til að komast að því við hvaða fjölda einstaklinga ferlarnir skerast verðum við að 

setja tímavirði sem fasta. Hér hámörkum við einnig notagildi með því að skipta 

um ferðamáta við skurðpunktinn. Aftur skoðum við tilfelli þar sem einn, tveir, þrír 

og fjórir einstaklingar ferðast saman. Ferlana má sjá á myndum í viðauka D. Þar 

kemur fram að þegar tímavirði er 0 krónur skerast ferlarnir í 1,22 farþegum fyrir 

Akureyri, sem segir okkur að þegar einn er að ferðast borgar sig að nota flugið, en 

þegar tveir eða fleiri ferðast borgar sig að aka. Fyrir Egilsstaði skerast ferlarnir í 

1,68 ferþegum og þá er niðurstaðan sú sama og fyrir Akureyri, það er ódýrara að 

fljúga þegar einn er á ferð en fyrir tvo eða fleiri er ódýrara að aka. Skoðum nú 

niðurstöðurnar þegar tímavirði er 1.000 krónur, þá skerast ferlarnir í 1,76 fyrir 

Akureyri sem gefur sömu útkomu og þegar tímavirði er 0 krónur. Ef tímavirði er 

1.000 krónur á leið til Egilsstaða er skurðpunkturinn í 3,55 einstaklingum og því 

ættu þrír eða færri samferðamenn að fljúga, en fjórir ættu að aka. Næst lítum við á 

útkomuna þegar tímavirði er 2.000 krónur, þar skerast ferlarnir í 3,16 fyrir leiðina 

til Akureyrar og þá borgar sig að fljúga þegar þrír eða færri ferðast saman, en 

fjórir saman ættu að aka. Ef við skoðum Egilsstaði sjáum við að þegar tímavirði er 

2.000 eða 3.000 krónur skerast ferlarnir ekki, þá er í öllum tilfellum ódýrast að 

nota flugið. Það sama gildir um Akureyri þegar tímavirði er 3.000 krónur, þá er 

enginn skurðpunktur og því alltaf hagkvæmast að fljúga. 
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6 Hver hefur þróun ferðakostnaðar verið? 

Hér er skoðað hver þróun ferðakostnaðar hefur verið á undanförnum árum. 

Kannað er hvernig samanburður á hagkvæmni flugs og aksturs hefur þróast, en 

niðurstaðan ætti að gefa ákveðnar hugmyndir um líklega áframhaldandi þróun á  

komandi árum. Hér er gert ráð fyrir að einn einstaklingur sé að ferðast og að 

tímavirði hans sé núll krónur. 

 

6.1 Þróun flugkostnaðar á undanförnum árum 

Samkvæmt Árna Gunnarssyni, framkvæmdarstjóra Flugfélags Íslands, hafa 

meðalfargjöld á þessum tveimur leiðum breyst mjög lítið, og minna en almenn 

verðlagsþróun  gefur til kynna, á 

undanförnum 10 árum.
14

  Aftur á móti 

hafa ýmis gjöld verið breytileg, eins 

og flugvallarskattur, tryggingargjald 

og eldsneytisgjald. Þessum gjöldum 

er haldið aðskildum frá fargjaldinu 

sjálfu til að einfalda útreikninga 

fyrirtækisins, en í allri 

markaðssetningu er ávallt notað 

heildargjald til viðskiptavinarins með 

öllum gjöldum og sköttum.
15

 

Flugvallarskattur hefur hækkað úr 165 

krónum í 382 krónur og frá nóvember 

2005 hefur svokallað eldsneytisgjald 

verið til staðar, sem byrjaði í 300 krónum en stendur nú í 798 krónum. Árið 2001, 

í kjölfar hryðjuverkaárásanna í Bandaríkjunum þann 11. september, voru 

                                                
14 Árna Gunnarsson 2010 

15 Árni Gunnarsson 2010 

Mynd 6-1 Verðþróun flugkostnaðar undanfarin 

10 ár, á verðlagi mars 2010 
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tryggingar á flugfélög hækkaðar verulega og því var sett tryggingargjald á 

fargjöld en það var fellt niður árið 2007.
16

  

 Samkvæmt Árna Gunnarssyni er launakostnaður langstærsti kostnaðarliður 

fyrirtækisins en viðhaldskostnaður og eldsneytiskostnaður eru einnig mjög stórir 

liðir. Launakostnaður hefur haldist nokkuð stöðugur en viðhaldskostnaður hefur 

hækkað vegna gengisbreytinga. Eldsneytiskostnaður hefur einnig hækkað mikið, 

bæði vegna almennra verðhækkana og gengisbreytinga.
17

  

Stjórnendur Flugfélag Íslands vilja ekki gefa upp meðalfargjöldin sín, enda telja 

þeir slíkt skaða stöðu sína gagnvart mögulegum samkeppnisaðilum í 

innanlandsflugi. Þeir voru aftur á móti tilbúnir til að láta frá sér upplýsingar um 

dýrasta fargjaldið sitt, auk annarra gjalda, þann 1. janúar undanfarin 10 ár, með 

fyrirvara um mögulegar smávægilegar skekkjur. Meðalfargjaldið sem reiknað var 

út fyrir mars 2010 í kafla 3, var um 70% af mesta heildarkostnaði á þeim tíma
18

. 

Við munum því nota það til viðmiðunar og gefa okkur meðalfargjöld fyrir 

síðastliðin 10 ár með því að draga 30% frá heildarkostnaði. Mynd 6-1 sýnir þróun 

flugfargjalda Flugfélags Íslands undanfarin 10 ár miðað við þessar forsendur. 

Annars vegar kemur fram fargjaldið eingöngu en hins vegar öll gjöldin 

samanlögð. Útreikningarnir koma fram í töflu 6-1 fyrir Akureyri og töflu 6-2 fyrir 

Egilsstaði. Það sést vel að þótt bæði fargjöldin og önnur gjöld hafi farið stöðugt 

hækkandi í krónutölum á báðum leiðum, þá er heildarkostnaðurinn lægstur núna 

þegar tölurnar hafa verið færðar til verðlags  2010. Verðbreytingarnar hafa þó 

verið mjög litlar, eða mest 7% frá því sem var árið 2001, og á það við um báða 

áfangastaðina. Dæmið gerir ráð fyrir einstaklingi með tímavirði 0 krónur sem 

ferðast einn.  

 

                                                
16 Kristín Katrín Guðmundsdótttir 2010 

17 Árni Gunnarsson 2010 

18 Sjá bls. 13, eða sjá flugfelag.is, eða sjá viðauka A 
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Tafla 6-1 Þróun flugkostnaðar til Akureyrar, 2001 – 2010.  

Ártal                             

-     

Hæsta     

fargjald     

Önnur           

gjöld

Heildar- 

kostnaður

(70%) Meðal-

kostnaður

Á verðlagi 

janúar 2010

2001 8.800 kr.        165 kr.            8.965 kr.        6.276 kr.        11.063 kr.

2002 9.500 kr.        415 kr.            9.915 kr.        6.941 kr.        11.180 kr.

2003 9.500 kr.        415 kr.            9.915 kr.        6.941 kr.        11.021 kr.

2004 10.035 kr.      415 kr.            10.450 kr.      7.315 kr.        11.343 kr.

2005 10.035 kr.      630 kr.            10.665 kr.      7.466 kr.        11.136 kr.

2006 10.565 kr.      930 kr.            11.495 kr.      8.047 kr.        11.498 kr.

2007 11.250 kr.      680 kr.            11.930 kr.      8.351 kr.        11.164 kr.

2008 11.950 kr.      882 kr.            12.832 kr.      8.982 kr.        11.353 kr.

2009 12.910 kr.      1.180 kr.        14.090 kr.      9.863 kr.        10.511 kr.

2010 13.685 kr.      1.180 kr.        14.865 kr.      10.406 kr.      10.406 kr.

Flug Reykjavík - Akureyri

 

 

Tafla 6-2 Þróun flugkostnaðar til Egilsstaða, 2001 – 2010.  

Ártal                             

-     

Hæsta     

fargjald     

Önnur        

gjöld

Heildar- 

kostnaður

(70%) Meðal-

kostnaður

Á verðlagi 

janúar 2010

2001 10.000 kr.      165 kr.            10.165 kr.      7.116 kr.        12.544 kr.

2002 10.800 kr.      415 kr.            11.215 kr.      7.851 kr.        12.646 kr.

2003 10.800 kr.      415 kr.            11.215 kr.      7.851 kr.        12.466 kr.

2004 10.800 kr.      415 kr.            11.215 kr.      7.851 kr.        12.173 kr.

2005 11.375 kr.      630 kr.            12.005 kr.      8.404 kr.        12.535 kr.

2006 11.975 kr.      930 kr.            12.905 kr.      9.034 kr.        12.908 kr.

2007 12.710 kr.      680 kr.            13.390 kr.      9.373 kr.        12.530 kr.

2008 13.460 kr.      882 kr.            14.342 kr.      10.039 kr.      12.689 kr.

2009 14.540 kr.      1.180 kr.        15.720 kr.      11.004 kr.      11.727 kr.

2010 15.410 kr.      1.180 kr.        16.590 kr.      11.613 kr.      11.613 kr.

Flug Reykjavík - Egilsstaðir
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6.2 Þróun aksturskostnaðar á undanförnum árum  

   Aksturskostnaður hefur breyst lítið á undanförnum 10 árum þegar leiðrétt hefur 

verið fyrir vísitölubreytingum. Samkvæmt Runólfi Ólafssyni, framkvæmdarstjóra 

FÍB, hafa tækniframfarir leitt af sér 

sparneytnari bíla en þar hefur mest 

áhrif betri nýting eldsneytis með 

tölvustýringu. Það sem hefur unnið á 

móti hagkvæmni þessarar þróunar er 

að samsetning bílaflotans hefur 

breyst á þann veg að hlutfall stórra og 

neyslufrekra bíla hefur farið vaxandi 

vegna aukinna vinsælda, auk þess 

sem olíuverð hefur hækkað. Útkoman 

er sú að eldsneytiskostnaður hefur 

breyst lítið og hlutfall 

eldsneytiskostnaðar hefur haldist í 

kringum 60% af aksturskostnaði, það 

er jaðarkostnaði.
19

 Nýlega greindi þó Özur Lárusson hjá Bílgreinasambandinu frá 

því í fjölmiðlum að Íslendingar kaupi nú öðruvísi bíla en þeir gerðu fyrir tveimur 

árum, en kaupendur hafi nú meiri áhuga á sparneytnari bílum.
20

  

 Samkvæmt Jóhannesi Tómassyni, upplýsingafulltrúa Samgönguráðuneytisins, 

hafa engar verulegar breytingar orðið á akstursleiðunum tveimur á síðastliðnum 

tíu árum sem hafa marktæk áhrif á ferðatímann. Það var einmitt fyrir tæpum 12 

árum sem Hvalfjarðargöngin voru opnuð, þann 11. júlí 1998, en það var síðasta 

raunverulega styttingin á leiðinni til Akureyrar. Ýmsar umbætur og lagfæringar 

hafa verið gerðar á  vegum síðan sem gera leiðina greiðari, til að mynda náðist 

það markmið haustið 2008 að engin einbreið brú er lengur á leiðinni til Akureyrar.  

                                                
19 Runólfur Ólafsson 2008 

20 Özur Lárusson 2010 

Mynd 6-2 Verðþróun aksturskostnaðar á 

undanförnum 10 árum. 
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Mynd 6-2 sýnir verðþróun aksturskostnaðar á undanförnum 10 árum, en í 

útreikningunum er gert ráð fyrir sama ferðatíma öll árin. Það má lesa út úr 

myndinni að aksturskostnaður hefur hækkað lítillega á báðum leiðunum. 

Útreikningana má finna í töflu 6-3 fyrir Akureyri og töflu 6-4 fyrir Egilsstaði. Þar 

kemur fram að aksturskostnaður hefur ekki verið hærri en nú á undanförnum 10 

árum en verðbreytingar hafa mest verið 11% frá því sem var árið 2001. 

 
Tafla 6-3 Þróun aksturskostnaðar til Akureyrar, 2001-2010. 

Ártal                             

-     

Vegalengd 

km

Kostnaður á 

km

Heildar- 

kostnaður

Hvalfjarðar- 

göngin

Á verðlagi 

janúar 2010

2001 382 15,62 kr. 5.969 kr. 900 kr. 11.422 kr.

2002 382 16,81 kr. 6.420 kr. 900 kr. 11.242 kr.

2003 382 17,99 kr. 6.871 kr. 900 kr. 11.811 kr.

2004 382 17,18 kr. 6.564 kr. 900 kr. 11.078 kr.

2005 382 18,03 kr. 6.888 kr. 900 kr. 11.174 kr.

2006 382 20,70 kr. 7.905 kr. 900 kr. 12.196 kr.

2007 382 20,00 kr. 7.641 kr. 900 kr. 11.114 kr.

2008 382 22,38 kr. 8.550 kr. 900 kr. 11.707 kr.

2009 382 24,56 kr. 9.383 kr. 900 kr. 10.899 kr.

2010 382 30,60 kr. 11.690 kr. 900 kr. 12.590 kr.

Akstur Reykjavík - Akureyri

 

 

Tafla 6-4 Þróun aksturskostnaðar til Egilsstaða, 2001 – 2010. 

Ártal                             

-     

Vegalengd 

km

Kostnaður á 

km

Heildar- 

kostnaður

Hvalfjarðar- 

göngin

Á verðlagi 

janúar 2010

2001 635 15,62 kr. 9.921 kr. 0 kr. 17.490 kr.

2002 635 16,81 kr. 10.672 kr. 0 kr. 17.191 kr.

2003 635 17,99 kr. 11.423 kr. 0 kr. 18.138 kr.

2004 635 17,18 kr. 10.911 kr. 0 kr. 16.919 kr.

2005 635 18,03 kr. 11.449 kr. 0 kr. 17.078 kr.

2006 635 20,70 kr. 13.141 kr. 0 kr. 18.778 kr.

2007 635 20,00 kr. 12.701 kr. 0 kr. 16.979 kr.

2008 635 22,38 kr. 14.213 kr. 0 kr. 17.964 kr.

2009 635 24,56 kr. 15.597 kr. 0 kr. 16.622 kr.

2010 635 30,60 kr. 19.433 kr. 0 kr. 19.433 kr.

Akstur Reykjavík - Egilsstaði
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6.3 Samanburður á þróun ferðakostnaðar á undanförnum árum 

 Berum nú saman þróun kostnaðar 

við flug og akstur fyrir hvora leiðina 

fyrir sig. Samanburður fyrir Akureyri 

kemur fram á mynd 6-3 og þar kemur 

fram að oft hefur lítill sem enginn 

kostnaðarmunur verið á 

ferðamátunum tveimur. Þó hefur 

aksturskostnaður verið hærri annað 

slagið, meðal annars núna, þegar 

munurinn er um 17%. Samanburð 

fyrir Egilsstaði má finna á mynd 6-4 

og þar sést að talsverður munur hefur 

lengi verið á kostnaði við flug og 

akstur, eða allt frá 28% upp í 40%, 

eins og munurinn er í dag. Í báðum 

tilfellum hefur kostnaðurinn ekki 

verið hærri en hann er í dag á 

undanförnum 10 árum.  Dæmið gerir 

ráð fyrir einstaklingi með tímavirði 0 

krónur sem ferðast einn. 

  

 

 

 

Mynd 6-3 Verðþróun á ferðakostnaði til 

Akureyrar 

 

Mynd 6-4 Verðþróun á ferðakostnaði til 

Egilsstaða 
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7 Hver mun þróun ferðakostnaðar verða?  

Hér eru settar fram upplýsingar um ýmsa þætti sem líklegt er að hafi áhrif á 

ferðakostnað á 

næstu tíu árum. Auk þess eru settar fram myndir sem sýna leitnilínur 

ferðakostnaðar undanfarinna ára og hugmyndir um áframhaldandi þróun með því 

að framlengja leitnilínurnar. Hér er einnig gert ráð fyrir að einn einstaklingur sé að 

ferðast og að tímavirði hans sé núll krónur. 

 

7.1 Þróun flugkostnaðar á komandi árum  

 Árni Gunnarsson, framkvæmdarstjóri Flugfélags Íslands, á ekki von á miklum 

breytingum á fargjöldum á næstunni. Honum finnst líklegt að þau muni fylgja 

verðlagsþróun 

á næstu tíu 

árum og 

óvæntar 

breytingar á 

utanaðkomandi 

kostnaðar-

liðum verði 

sennilega 

settar fram í 

formi 

aukagjalda. 

Launakostnaður 

er um 40% af rekstrarkostnaði fyrir-tækisins og því geta breyttar launakröfur haft 

mikil áhrif á fargjöldin. Viðhaldskostnaður er annar stór kostnaðarliður, en ekkert 

bendir til þess að hann muni taka miklum breytingum nema þá helst vegna 

gengisbreytinga. Eldsneytiskostnaður er þriðji stóri kostnaðarliðurinn og hefur 

hækkað á  undanförnum árum, en sé litið tíu ár aftur í tímann var hann á bilinu 6-

Mynd 7-1 Flugkostnaður á árunum 2001-2020. 
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9% af rekstrarkostnaði framan af, en er nú kominn í um 15%.
21

 Samkvæmt Árna 

má segja að ef eldsneytiskostnaður er um 15% af rekstrarkostnaði fyrirtækisins, þá 

sé hann einnig mjög nálægt 15% af fargjaldinu.  

Árni á ekki von á neinum marktækum breytingum á flugtímanum, jafnvel þótt 

aðrar flugvélategundir yrðu teknar í notkun yrðu þær innan þess flokks flugvéla 

sem hafa sambærilegan flugtíma á leiðum sem þessum. Ef innanlandsflugið 

verður fært til Keflavíkur mun flugtíminn lengjast á báðum þessum leiðum og 

ferðatími frá Reykjavík lengjast talsvert með akstri til Keflavíkurflugvallar, en 

hann á ekki von á því á næstu tíu árin. 

Á mynd 7-1 má sjá verðþróun flugkostnaðar á árunum 2001-2010 þegar einn 

einstaklingur ferðast á núll króna tímavirði. Þá hefur leitnilínu verið bætt inn á 

myndina og hún framlengd til ársins 2020, en línan gefur ákveðna hugmynd um 

líklega þróun flugkostnaðar á næstu tíu árum. Hér er gert ráð fyrir að þróun 

fargjalda verði með sambærilegum hætti og á undanförnum árum og reiknað með 

sama flugtíma. Samkvæmt myndinni má vænta lítilsháttar lækkunar á 

flugkostnaði á næstu árum.  

 

7.2 Þróun aksturskostnaðar á komandi árum  

Samkvæmt Runólfi Ólafssyni, framkvæmdarstjóra FÍB, má gera ráð fyrir auknu 

hlutfall bíla sem ganga fyrir öðrum orkugjöfum en olíu á næstu árum, sérstaklega í 

ljósi mikillar sveiflu í olíuverði að undanförnu. Reynslan segir okkur að 

olíukreppur örva framþróun á sviði annarra orkugjafa, en skattlagning íslenskra 

stjórnvalda og mengunarkvótar munu einnig hafa mikil áhrif á þessa þróun á 

Íslandi. Þó má gera ráð fyrir framþróun í hagkvæmni bensínbíla, bæði með betri 

nýtingu á eldsneyti og minna viðnámi sem næst með léttari og straumlínulaga 

bílum.
 22

  

                                                
21 Árni Gunnarsson 2010 

22 Runólfur Ólafsson 2008 
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Í dag ganga nánast allar fólksbifreiðar fyrir olíu, um 80% fyrir bensíni og um 20% 

fyrir dísilolíu, en bílar sem nota aðra orkugjafa eru innan við 1%.
23

 Aðrir 

orkugjafar eru helst rafmagn, metan og vetni, en samkvæmt Runólfi Ólafssyni er 

mest athygli nú á rafbílnum, og bílaframleiðendur keppast við að koma þeim á 

götuna. Bæði General Motors og Toyota hyggjast setja svokallaða tengiltvinnbíla 

á almennan markað á árunum 2010 og 2011.
24

 Í tengiltvinnbílum er sjálf drifvélin 

rafmótor, en rafstöðin er annarsvegar hlaðin í gegnum innstungu og hinsvegar 

knúin með sprengihreyfli.
25

 Hreinir rafbílar nota eingöngu rafmagn og eru óháðir 

sprengihreyfli, en mikil framþróun hefur átt sér stað á því sviði og eru bættar 

útgáfur slíkra bíla væntanlegar á almennan markað á árunum 2011 og 2012.
26 

Þessir bílar þurfa orkustöðvar um landið til að skipta út tómum rafhlöðum fyrir 

hlaðnar, en þar sem bensínstöðvar mynda nú þegar þjónustunet um allt land er 

mögulegt að þær muni veita þessa þjónustu.
27

 

Runólfur hefur trú á því að rafbílar séu framtíðin á Íslandi, enda er hér bæði ódýr 

og aðgengileg raforka. Rafhlöðurnar hafa þróast mikið undanfarið og þær sem eru 

í framleiðslu nú eru öflugri og mun léttari en áður. Rafbílar bjóða nú uppá öll 

sömu þægindi og bensínbílar og hafa það framyfir að vera hljóðlátari og ódýrari í 

rekstri, en stofnkostnaður er talsvert hærri. Aðspurður segist Runólfur sjá fyrir sér 

að þróun fólksbifreiðaflotans á Íslandi á næstu 10 árum verði með þeim hætti að 

hlutfall bensínbíla verði um 60%, dísilbílar um 15%, og rafbílar um 25%, en bílar 

sem nota aðra orkugjafa verði áfram mjög fáir. Af rafbílunum verði um 

fjórðungur hreinir rafbílar en þrírfjórðu tengiltvinnbílar og til enn lengri tíma 

muni hreinir rafbílar auka hlutfall sitt og taka svo við. Bensínbílar hafa um tíu ára 

meðallíftíma og miðað við núverandi þróun er nokkuð víst að þeir verði í 

meirihluta næstu tíu árin.
28

   

                                                
23 Runólfur Ólafsson 2008 

24 Runólfur Ólafsson 2008 

25 Þorkell Helgason 2008 

26 Runólfur Ólafsson 2008 

27 Runólfur Ólafsson 2008 

28 Runólfur Ólafsson 2008 
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Samkvæmt Jóhannesi Tómassyni, upplýsingafulltrúa Samgönguráðuneytisins, eru 

engar styttingar í bígerð á akstursleiðinni milli Reykjavíkur og Egilsstaða. Aftur á 

móti eru uppi nokkrar hugmyndir um styttingu milli Reykjavíkur og Akureyrar. 

Ein hugmyndin er svokölluð Svínavatnsleið sem er til í þremur útfærslum, en allar 

sneiða þær framhjá Blönduósi og stytta leiðina um 12,6–14,6 km eftir veglínu.
29

 

Þessi hugmynd er þó ennþá á hugmyndastigi og ekki ljóst hvaða afstöðu 

viðkomandi sveitarfélög hafa til þessarar breytingar og óljóst er einnig með 

fjármagn samkvæmt samgönguáætlun.
30

 Önnur hugmynd er stytting í Skagafirði 

og sú þriðja er uppbyggður Kjalvegur sem heilsársvegur en Jóhannes telur mjög 

ólíklegt að þær 

fari í 

framkvæmd á 

næstu tíu til 

tuttugu árum. 

Það er margt 

sem þarf að taka 

með í 

reikninginn 

þegar kemur að 

lagningu nýrra 

vega, svo sem 

kostnaður, 

byggðarlag, 

náttúruáhrif, greiðfærni og öryggi. Náttúruverndarsjónarmið verða meira áberandi 

með árunum en þau ganga oft gegn styttingu vega. 

Markmið samgönguáætlunar er nú að allir landsmenn í byggð komist til 

Reykjavíkur innan þriggja klukkustunda en þessi tími var nýlega styttur úr þremur 

og hálfri klukkustund. Jóhannes á þó ekki von á því að hámarkshraði á leiðunum 

REK-AEY og REK-EGS verði hækkaður á komandi tíu árum. Hugmyndir hafa 

verið uppi um hærri hámarkshraða á Suðurlandsvegi sem er mun fullkomnari 

                                                
29 Leið ehf 2008  

30 Jóhannes Tómasson 2010 

Mynd 7-2 Aksturskostnaður á árunum 2001-2020. 
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vegur og þrátt fyrir að hafa verið tvöfaldaður þarfnast hann talsverðra umbóta til 

að uppfylla skilyrði um slíkt.  

Á mynd 7-2 má sjá verðþróun aksturs-kostnaðar á árunum 2001-2010 þegar einn 

einstaklingur ferðast á núll króna tímavirði. Þá hefur leitnilínum verið bætt inn 

 á myndina og þær framlengdar til ársins 2020 en línurnar gefa ákveðna hugmynd 

um líklega þróun flugkostnaðar á næstu tíu árum. Hér er eingöngu tekið tillit til 

bensínbíla, ekki er gert ráð fyrir mögulegum tækniframförum bíla, styttri 

vegalendum eða hærri hámarkshraða. Samkvæmt myndinni má vænta lítilsháttar 

hækkunar á aksturskostnaði á næstu árum. Dæmið gerir ráð fyrir einstaklingi með 

tímavirði 0 krónur sem ferðast einn.  

 

7.3 Samanburður á þróun ferðakostnaðar á komandi árum 

 Á mynd 7-3 má sjá samanburð á flugkostnaði og aksturskostnaði fyrir leiðina til 

Akureyrar. Leitnilínur hafa verið framlengdar til að gefa hugmynd um mögulega 

áframhaldandi þróun. Samkvæmt myndinni mun bilið halda áfram að breikka og 

hagkvæmni flugs mun halda áfram að aukast umfram hagkvæmni aksturs. Dæmið 

gerir ráð fyrir einstaklingi með tímavirði 0 krónur sem ferðast einn.  

Á mynd 7-4 er samskonar samanburður fyrir leiðina til Egilsstaða með 

framlengdum leitnilínum. Hér er einnig bilið á milli línanna að breikka, sem 

bendir til þess að flugið verið áfram hagkvæmari kostur. Dæmið gerir ráð fyrir 

einstaklingi með tímavirði 0 krónur sem ferðast einn. 
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Mynd 7-3 Ferðakostnaður til Akureyrar á árunum 2001-2020. 

Mynd 7-4 Ferðakostnaður til Egilsstaða á árunum 2001-2020. 
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8 Áhrif breytilegs olíuverðs á þróun ferðakostnaðar 

Olíuverð hefur verið sveiflukennt í gegnum árin og slíkt hefur í för með sér með 

mikinn óstöðugleika um allan heim, sem hefur aftur slæm áhrif á þætti eins og 

atvinnustig og verðbólgu. Olíuverð hefur nú hækkað verulega á síðustu misserum 

og hafa áhrifin hlotið mikla umfjöllun. Hér er skoðuð þróun olíuverðs á 

undanförnum árum og hugmyndir um áframhaldandi þróun settar fram. Þá verður 

kannað hvaða áhrif olíuverð mun hafa á ferðakostnað í framtíðinni. Þó að 

framtíðin bjóði upp á ýmsa aðra orkugjafa má gera ráð fyrir mikilli áframhaldandi 

notkun á olíu á Íslandi á komandi árum samkvæmt mynd 8-1.
31

 

                                                
31 Mynd 8-1 Orkustofnun 2005, spá um notkun olíu eftir tegundum tímabilið 2005-2030 ásamt 

rauntölum áranna 1982-2004, notkun landsmanna alls. 

Mynd 8-1
31

 Notkun olíu eftir tegundum á tímabilnu 1982-2030. 
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8.1 Þróun olíuverðs á undanförnum árum 

Flugvélar Flugfélags Íslands ganga fyrir flugsteinolíu (JET-A1) og flestar 

einkabifreiðar nota 95 oktana bensín. Verð á flugsteinolíu og bensíni hefur þróast 

með sambærilegum hætti á undanförnum árum, enda eru eldsneytin bæði unnin úr 

hráolíu og verðlag þeirra því háð sveiflum hráolíuverðs. Á mynd 8-2 má sjá 

verðþróunina á undanförnum árum, en gögnin koma frá Skeljungi og eru sett fram 

á verðlagi október 2008.
32

 Þar kemur fram að þróunin er mjög sambærileg fyrir 

bílabensín og þotueldsneyti og sennilega er óhætt að gera ráð fyrir aðsvo verði 

áfram. Tekið skal fram að hér eru tölurnar í tonnum sem er þyngdareining, en þar 

sem flugsteinolía hefur meiri eðlisþyngd en bensín væri samanburðurinn ólíkur ef 

magnið væri sett fram í rúmmálseiningu eins og lítrum. Olíufélögin á Íslandi 

kaupa ekki hráolíu beint heldur kaupa þau bensín eða flugsteinolíu sem búið er að 

vinna í olíuhreinsistöðvum.
33

 

Eins og fram kom í köflum 6-1 og 6-2 hefur eldsneytisverð á undanförnum árum 

verið um 15% af beinum flugkostnaði og um 60% af beinum aksturskostnaði. 

 

                                                
32 Skeljungur, Már Erlingsson 

33
 Magnús Ásgeirsson 2008   
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8.2 Áhrif olíuverðs á komandi árum  

Reynslan sýnir að varasamt er að spá fyrir um olíuverð. Upplýsingamiðstöð 

bandaríska orkumálaráðuneytisins (Energy Information Administration, EIA) 

sendi frá sér í mars 2009 nýja útgáfu af verðsspá fyrir hráolíu í þremur útfærslum, 

fyrir meðalverð, lægra verð og hærra verð, en spáin er byggð á olíuframleiðslu 

OPEC landanna. Mynd 8-3 er gerð með upplýsingum úr þessum gögnum. Spáin 

fyrir meðalverð byggir á áframhaldandi agaðri framleiðslu, spáin fyrir lægra verð 

miðast við meiri samkeppni og grósku á markaði og spáin fyrir hærra verð gerir 

ráð fyrir ákveðnum samhangandi markaði sem hefur það að markmiði að halda 

markaðshlutdeild.
34

 Myndin gefur upplýsingar í USD, en þar sem gengi krónunnar 

hefur breyst mjög mikið gagnvart USD á undanförnum árum, endurspeglar 

ferillinn ekki kostnað eldsneytis á íslenskum markaði. 

 

Mynd 8-3 Verðspá fyrir hráolíu sem er gefin út af EIA.35 

 

                                                
34 EIA 2010 

35 EIA 2010 
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Spáin byggir á verðspá EIA fyrir hráolíu, hún tekur einungis mið af 

verðbreytingum eldsneytis og öllum öðrum breytum er haldið föstum. Ekki verður 

tekið tillit til mögulegra gengisbreytinga. Til einföldunar er gert ráð fyrir því að 

þotueldsneyti og bílabensín kosti það sama og að verð þeirra þróist í hlutfallslegu 

samhengi við breytingar á hráolíuverði. Í spálíkaninu er aðeins gefið eitt verðgildi 

fyrir allar þrjár leiðirnar  árið 2009, en árið 2010 býður upp á þrjú ólík gildi. Hér 

eru kostnaðartölurnar í töflu 8-1 settar sem meðalverð 2010 og hátt og lágt verð 

ársins 2010 er reiknað út í hlutfalli við upplýsingarnar í líkaninu. Svo eru gildin 

fyrir árið 2011 reiknuð út frá þessum gildum samkvæmt jöfnum (5) og (6) og svo 

koll af kolli. Hér er til grundvallar að eldsneytiskostnaður verði áfram 15% af 

flugkostnaði og 60% af aksturskostnaði.  

 

Tafla 8-1 Ferðakostnaður til Akureyrar og Egilsstaða í mars 2010 

Ferðakostnaður                

í mars 2010 Akureyri Egilsstaðir 

Flug 10.441 11.783 

Akstur 12.775 19.740 

 

Jöfnurnar sem við notum líta svona út: 

𝐹𝐾1  =  0,85 ∗  𝐹𝐾0  +  0,15 ∗  𝐹𝐾0  ∗  𝑆𝐿1/𝑆𝐿0  (5)  

𝐴𝐾1 =  0,40 ∗  𝐴𝐾0  +  0,60 ∗  𝐴𝐾0 ∗  𝑆𝐿1/𝑆𝐿0  (6)  

þar sem: 

FK1 = ferðakostnaður fyrir tiltekið ártal 

FK0 = ferðakostnaður árið 2010, samkvæmt  

SL1 = kostnaður í spálíkani fyrir tiltetið ár 

SL0 = kostnaður í spálíkani árið 2010 
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8.3  Áhrif olíuverðs á þróun flugkostnaðar á komandi árum 

Mynd 8-4 sýnir niðurstöður líkansins fyrir flugkostnað til Akureyrar og mynd 8-5 

sýnir niðurstöður fyrir flugkostnað til Egilsstaða. Þar sem eldsneytiskostnaður er 

aðeins 15% af flugkostnaði eru ferlarnir þrír ekki svo ólíkir hvor öðrum. 

  

 
 

 

 

 

  

Mynd 8-5 Kostnaðarspá fyrir flugkostnað 

til Egilsstaða 
Mynd 8-4 Kostnaðarspá fyrir flugkostnað 

til Akureyrar 
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8.4 Áhrif olíuverðs á þróun aksturskostnaðar á komandi árum 

 Mynd 8-6 sýnir niðurstöður líkansins fyrir aksturskostnað til Akureyrar og mynd 

8-7 sýnir niðurstöður fyrir aksturskostnað til Egilsstaða. Hér eru ferlarnir þrír 

mjög vel aðskildir, enda er eldsneytiskostnaður um 60% af aksturskostnaði og 

hefur því mun skýrari áhrif. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 8-7 Kostnaðarspá fyrir aksturskostnað 

til Egilsstaða 
Mynd 8-6 Kostnaðarspá fyrir aksturskostnað 

til Akureyrar 
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20
09

20
13

20
17

20
21

20
25

20
29

Meðalkostnaður AEY

Flug - meðalkostnaður

Akstur - meðalkostnaður

8.000 kr.

13.000 kr.

18.000 kr.

23.000 kr.

28.000 kr.

33.000 kr.

38.000 kr.

20
01

20
05

20
09

20
13

20
17

20
21

20
25

20
29

Hár kostnaður AEY

Flug - hár kostnaður

Akstur - hár kostnaður

8.000 kr.

13.000 kr.

18.000 kr.

23.000 kr.

28.000 kr.

33.000 kr.

38.000 kr.

20
01

20
05

20
09

20
13

20
17

20
21

20
25

20
29

Lágur kostnaður AEY

Flug - lágur kostnaður

Akstur - lágur kostnaður

8.5 Áhrif olíuverðs á samanburð flug- og aksturskostnaðar  

Hér er hver af leiðunum þremur, sem 

líkanið býður upp á, skoðuð út af fyrir sig. 

Við byrjum á að bera saman meðalverð 

fyrir flug og akstur til Akureyrar. Næst 

gerum við það sama fyrir hátt verð og lágt 

verð. Niðurstöðurnar má sjá á myndum 8-

8, 8-9 og 8-10. Þegar verðið er meðalhátt 

eða hátt er mun hagkvæmara að fljúga, en 

ef verðið er lágt er kostnaðurinn 

sambærilegur fyrir flug og akstur.  

 

 

 

 

  

Mynd 8-8 Kostnaðarspá fyrir meðalkostnað 

til Akureyrar 

Mynd 8-9 Kostnaðarspá fyrir háan kostnað 

til Akureyrar 
Mynd 8-10 Kostnaðarspá fyrir lágan 

kostnað til Akureyrar 
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8.000 kr.

13.000 kr.

18.000 kr.

23.000 kr.

28.000 kr.

33.000 kr.

38.000 kr.

20
01

20
05

20
09

20
13

20
17

20
21

20
25

20
29

Meðalkostnaður EGS

Flug - meðalkostnaður

Akstur - meðalkostnaður

8.000 kr.

13.000 kr.

18.000 kr.

23.000 kr.

28.000 kr.

33.000 kr.

38.000 kr.

20
01

20
05

20
09

20
13

20
17

20
21

20
25

20
29

Hár kostnaður EGS

Flug - hár kostnaður

Akstur - hár kostnaður

8.000 kr.

13.000 kr.

18.000 kr.

23.000 kr.

28.000 kr.

33.000 kr.

38.000 kr.

20
01

20
05

20
09

20
13

20
17

20
21

20
25

20
29

Lágur kostnaður EGS

Flug - lágur kostnaður

Akstur - lágur kostnaður

 Að lokum gerum við það sama fyrir 

leiðina til Egilsstaða og niðurstöðurnar 

má finna á myndum 8-11, 8-12 og 8-13. 

Niðurstaðan er sú að það er sama hvernig 

olíverð þróast, í öllum tilfellum mun 

halda áfram að vera hagkvæmara að 

fljúga en aka til Egilsstaða. Til að fá meiri 

fjölbreytni í niðurstöðurnar þyrfti að gera 

samanburðinn á þeim forsendum að tveir 

eða þrír væru að ferðast saman með 

tímavirði 0. 

 

 

  

 

 

  

Mynd 8-11 Kostnaðarspá fyrir 

meðalkostnað til Egilsstaða 

Mynd 8-12 Kostnaðarspá  fyrir háan 

kostnað til Egilsstaða 
Mynd 8-13 Kostnaðarspá fyrir lágan 

kostnað til Egilsstaða 
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9 Niðurstöður 

Þegar velja skal á milli innanlandsflugs og innanlandsaksturs eru tveir mælanlegir 

þættir í hegðun einstaklinga sem hafa afgerandi áhrif á hagkvæmni ferðamátanna, 

það er tímavirði þeirra og fjöldi samferðafólks. Þegar einstaklingur er einn á ferð 

og tímavirði hans er 0 krónur, kostar það hann 10.441 krónur að fljúga og 12.775 

krónur að aka til Akureyrar. Með sama hætti kostar það hann 11.783 krónur að 

fljúga og 19.740 krónur að aka til Egilsstaða. Ef einstaklingar eru einir á ferð 

borgar sig í öllum tilfellum fyrir þá að nota áætlunarflug, en þegar tveir eða fleiri 

ferðast saman veltur útkoman á tímavirði einstaklinganna. Ef tveir ferðast til 

Akureyrar er kostnaðurinn sá sami við báða ferðamátana ef tímavirði 

einstaklinganna er 1.266 krónur. Ef tímavirði er minna er hagkvæmara að aka, en 

ef tímavirði er meira borgar sig að fljúga. Ef þrír ferðast til Akureyrar verður 

breytingin í 1.932 króna tímavirði og þegar fjórir ferðast saman verður hún í 2.265 

króna tímavirði. Á leiðinni til Egilsstaða verður breytingin við lægri gildi á 

tímavirði, enda er leiðin til Egilsstaða talsvert lengri en til Akureyrar og því er 

meiri ferðatímamunur á flugi og akstri. Ef tveir ferðast til Egilsstaða verður 

breytingin í 307 krónum, ef þrír ferðast saman verður hún í 835 krónum, og þegar 

fjórir eru saman í 1.099 krónum.  

Þegar litið er tíu ár aftur í tímann hafa litlar breytingar orðið á flugkostnaði og 

aksturskostnaði. flugkostnaður hefur þó farið örlítið lækkandi en aksturskostnaður 

hefur hækkað óverulega. Sá þáttur sem mest áhrif hefur á aksturskostnað er 

eldsneytisverð, enda er eldsneytiskostnaður um 60% af aksturskostnaði. En þar 

sem eldsneytiskostnaður er aðeins 15% af flugkostnaði eru afdrif verðbreytinga á 

eldsneyti ekki eins afdrifaríkar. Þær miklu hækkanir sem orðið hafa á 

eldsneytisverði á undanförnum misserum hafa því gefið innanlandsflugi talsvert 

forskot í samkeppninni við bílinn. Ef marka má olíuverðspá EIA má gera ráð fyrir 

áframhaldandi háu olíuverði á komandi árum sem skapar góða markaðsstöðu fyrir 

flugrekstur, að öðru óbreyttu. 
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11 Viðaukar 
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11.1 Viðauki A 

 

 

Upplýsingar teknar af vef Flugfélags Íslands í apríl 2010, 
flugfelag.is. 

  
                              

Upplýsingar um flug -  
                    

  
Brottfaraupplýsingar 

Flugvöllur  

Brottfaratími  

  
Komuupplýsingar 

Flugvöllur  

Komutími  

  
                    

  
Tegund 

Dags flogið 

  

Flug í boði  (Reykjavík - Akureyri) 

Sjá fleiri flug í boði 

Dags Brottför Koma Flugtími Flugnúmer Forgangur Ferðasæti Sparsæti Bónussæti Nettilboð 

22.3.2010 07:15 08:00 00:45 NY-112  

14.865 
ISK 

11.980 
ISK 

10.240 
ISK 9.130 ISK  5.990 ISK 

22.3.2010 08:30 09:15 00:45 NY-118  

14.865 
ISK 

11.980 
ISK 

10.240 
ISK 9.130 ISK  5.990 ISK 

22.3.2010 11:30 12:15 00:45 NY-132  

14.865 
ISK 

11.980 
ISK 

10.240 
ISK 9.130 ISK  5.990 ISK 

22.3.2010 14:00 14:45 00:45 NY-142  

14.865 
ISK 

11.980 
ISK 

10.240 
ISK 9.130 ISK  5.990 ISK 

Skilmálar 

                    

Fleiri flug fyrir  (Akureyri - Reykjavík) 

Sjá fleiri flug í boði 

Dags Brottför Koma Flugtími Flugnúmer Forgangur Ferðasæti Sparsæti Bónussæti Nettilboð 

22.3.2010 08:25 09:10 00:45 NY-113  

14.865 
ISK 

11.980 
ISK 

10.240 
ISK 9.130 ISK  5.990 ISK 

22.3.2010 09:40 10:25 00:45 NY-119  

14.865 
ISK 

11.980 
ISK 

10.240 
ISK 9.130 ISK  5.990 ISK 

22.3.2010 12:40 13:25 00:45 NY-133  

14.865 
ISK 

11.980 
ISK 

10.240 
ISK 9.130 ISK  5.990 ISK 

22.3.2010 15:10 15:55 00:45 NY-143  

14.865 
ISK 

11.980 
ISK 

10.240 
ISK 9.130 ISK  5.990 ISK 

Skilmálar 
Skattar eru innifaldir og verð miðast við fullorðinn farþega. 
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11.2 Viðauki B 

 

 

Upplýsingar teknar af vef Flugfélags Íslands í apríl 2010, 
flugfelag.is. 

  

                              
Upplýsingar um flug -  

                    

  
Brottfaraupplýsingar 

Flugvöllur  

Brottfaratími  

  
Komuupplýsingar 

Flugvöllur  

Komutími  

  
                    

  
Tegund 

Dags flogið 

  

Flug í boði  (Reykjavík - Egilsstaðir) 

Sjá fleiri flug í boði 

Dags Brottför Koma Flugtími Flugnúmer Forgangur Ferðasæti Sparsæti Bónussæti Nettilboð 

22.3.2010 07:30 08:30 01:00 NY-326  16.590 ISK 13.320 ISK 11.550 ISK 
10.465 

ISK  6.990 ISK 

22.3.2010 11:00 12:00 01:00 NY-330  16.590 ISK 13.320 ISK 11.550 ISK 
10.465 

ISK  6.990 ISK 

22.3.2010 15:00 16:00 01:00 NY-336  16.590 ISK 13.320 ISK 11.550 ISK 
10.465 

ISK  6.990 ISK 

22.3.2010 18:00 19:00 01:00 NY-354  16.590 ISK 13.320 ISK 11.550 ISK 
10.465 

ISK  6.990 ISK 

Skilmálar 

                    

Fleiri flug fyrir  (Egilsstaðir - Reykjavík) 

Sjá fleiri flug í boði 

Dags Brottför Koma Flugtími Flugnúmer Forgangur Ferðasæti Sparsæti Bónussæti Nettilboð 

22.3.2010 08:55 09:55 01:00 NY-327  16.590 ISK 13.320 ISK 11.550 ISK 
10.465 

ISK  6.990 ISK 

22.3.2010 12:25 13:25 01:00 NY-331  16.590 ISK 13.320 ISK 11.550 ISK 
10.465 

ISK  6.990 ISK 

22.3.2010 16:25 17:25 01:00 NY-337  16.590 ISK 13.320 ISK 11.550 ISK 
10.465 

ISK  6.990 ISK 

22.3.2010 19:25 20:25 01:00 NY-355  16.590 ISK 13.320 ISK 11.550 ISK 
10.465 

ISK  6.990 ISK 

Skilmálar 

Skattar eru innifaldir og verð miðast við fullorðinn farþega. 
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11.3 Viðauki C 

 
 
Upplýsingar teknar af vef Félags íslenskra bifreiðaeigenda í apríl 2010, fib.is. 

         

 
 

       
        
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        A: Kostnaður vegna notkunar 26,80 23,63 29,40 26,53 36,00 31,90 

C: Bílastæði og þrif 1,97 1,15 1,97 1,15 1,97 1,15 

A + C : Samtals 28,77 24,78 31,37 27,68 37,97 33,05 
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11.4 Viðauki D 

 

 

Mynd 11-2 Tímavirði þegar tveir ferðast til 

Akureyrar 

 

Mynd 11-4 Tímavirði þegar fjórir ferðast til 
Akureyrar 

 

Mynd 11-3 Tímavirði þegar þrír ferðast til 
Akureyrar 

 

Mynd 11-1 Tímavirði þegar einn ferðast til 

Akureyrar 
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Mynd 11-7 Tímavirði þegar þrír ferðast til 

Egilsstaða 

 

Mynd 11-8 Tímavirði þegar fjórir ferðast til 

Egilsstaða 

 

Mynd 11-5 Tímavirði þegar einn ferðast til 

Egilsstaða 
Mynd 11-6 Tímavirði þegar tveir ferðast til 

Egilsstaða 
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Mynd 11-12 Fjöldi þegar tímavirði er 3.000 

krónur, ferðast til Akureyrar 
Mynd 11-11 Fjöldi þegar tímavirði er 2.000 

krónur, ferðast til Akureyrar 

Mynd 11-9 Fjöldi þegar tímavirði er 0 

krónur, ferðast til Akureyrar 

 

Mynd 11-10 Fjöldi þegar tímavirði er 1.000 

krónur, ferðast til Akureyrar 
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EGS - tímavirði 3000
Ferlar skerast ekki

Akstur Flug

  

 

Mynd 11-14 Fjöldi þegar tímavirði er 

1.000 krónur, ferðast til Egilsstaða 

 

Mynd 11-15 Fjöldi þegar tímavirði er 2.000 

krónur, ferðast til Egilsstaða 

 

Mynd 11-13 Fjöldi þegar tímavirði er 0 
krónur, ferðast til Egilsstaða 

Mynd 11-16 Fjöldi þegar tímavirði er 3.000 

krónur, ferðast til Egilsstaða 

 


