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Samgönguáætlun til 15 ára

2.1. Markmið um greiðar samgöngur.
Stefnt verði að því að samgöngukerfi landsins 

myndi eina samþætta heild sem þjóni íbúum og 
atvinnulífi sem best. Aðgengi fólks að þjónustu og 
vörum verði aukið og hreyfanleiki bættur. 

Búsetugæði verði aukin með því að bæta
samgöngur innan og milli skilgreindra 
vinnusóknarsvæða og stækka þau þar sem hægt 
er. 

Uppbygging og rekstur samgangna stuðli að 
eflingu atvinnulífs innan og milli landshluta. 



Samgönguáætlun til 15 ára

2.2. Markmið um öruggar samgöngur.
Öryggi verði haft til hliðsjónar við allar 

ákvarðanir, áherslur og aðgerðir í samgönguálum 
óháð ferðamáta. Markmið allra öryggisaðgerða er 
að vernda mannslíf og að Ísland standi jafnfætis 
þeim ríkjum er fremst standa í öryggismálum. 



Samgönguáætlun til 15 ára

2.3. Markmið um hagkvæmar samgöngur.
Stefnt verði að því að auka hagkvæmni í 

samgöngum fyrir notendur og samfélagið. Staðið 
verði að framkvæmdum, viðhaldi og þjónustu 
með skilvirkum hætti og fjármunir nýttir með eins 
hagkvæmum hætti og unnt er. 



Samgönguáætlun til 15 ára

2.4. Markmið um umhverfislega sjálfbærar 
samgöngur.

Stefnt skal að því að samgöngur verði 
umhverfislega sjálfbærar og að því að draga úr
hnattrænum, svæðisbundnum og staðbundnum 
umhverfisáhrifum samgangna. Hér birtast 
almennar áherslur, að öðru leyti er vísað í 
aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum. 
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2.5. Markmið um jákvæða byggðaþróun. 
Stefnt verði að því að auka lífsgæði um land 

allt með bættum samgöngum og stuðla að þeim 
grunni sem nauðsynlegur er til að efla fjölbreytta 
atvinnu og bæta samkeppnishæfni, svo sem með 
betri aðgangi að þjónustu. 



Sérstök fjármögnun vegakerfisins

Höfuðborgarsvæðið: Viljayfirlýsing um 
viðræður
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Framlög til Vegagerðarinnar 1990-2023
(með fjáraukalögum; verðlag janúar 2018 – fjárlög 2018 + viðbót, fjármálaáætlun 2020-2023)
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Samgönguáætlun til 15 ára – þrjú 5 ára tímabil
heildarframlög til Vegagerðarinnar eftir tímabilum

144.282
160.696

183.288
193.188

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000



Framlög til nýframkvæmda þjóðvega 
(verðlag janúar 2018 – fjárlög fyrir árið 2018 + viðbót; 2019-23 samgönguáætlun/ríkisfjármálaáætlun)
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Samgönguáætlun til 15 ára – þrjú 5 ára tímabil
framlög til nýframkvæmda eftir tímabilum
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Framlög til Vegagerðarinnar 1968-2017
Sem hlutfall af landsframleiðslu (tölur um landsframleiðslu breytast gjarnan með tímanum eftir að Hagstofan endurreiknar
hana eftir því sem upplýsingar berast, tölur geta því verið breytilegar eftir því hvenær teknar saman, án þess að munurinn sé
afgerandi). Tölur úr árskýrslum Vegagerðarinnar.
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Landeyjahöfn, nýbyggingar og Hafnabótasjóður
á verðlagi janúar 2018; 2019-1023 Samgönguáætlun/ríkisfjármálaáætlun til fimm ára
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Landeyjahöfn, nýbyggingar, Hafnabótasjóður og Herjólfur
á verðlagi janúar 2018
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Takk fyrir !
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