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1

ALMENNT
Ný vegalög tóku gildi 1. janúar 2008 og í kjölfarið kom út ný þjóðvegaskrá. Nokkrar breytingar urðu á
vegaskránni vegna nýju laganna t.a.m. féllu nokkrir vegkaflar í þéttbýli niður og teljast þeir nú til gatnakerfis
þéttbýlissvæðanna. Verkefni þetta felst í að meta umferð (ekna km) þessara vegkafla og athuga hversu mikil
umferðin er sem hlutfall af heildarumferð á svæðinu. Enn fremur verða áætlaðar tekjur ríkissjóðs af umferð á
þessum vegköflum.

Greinargerð þessi var unnin í maí 2009 og uppfærð í október 2009.

2

BREYTINGAR Á ÞJÓÐVEGASKRÁ

2.1

Allt landið
Samkvæmt nýrri þjóðvegaskrá, sem gefin var út árið 2008, eru þjóðvegir nokkuð færri en þeir voru í gömlu
þjóðvegaskránni sbr. töfluna hér að neðan.

Tafla 1. Þjóðvegir í Þjóðvegaskrá fyrir og eftir breytingu. 1
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Vegagerðin. [Án útgáfuárs‐a].
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Mynd 1. Flokkun þjóðvega skv. nýrri þjóðvegaskrá.
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Helstu breytingar á nýju þjóðvegaskránni eru taldar á vef Vegagerðarinnar, en þar segir;
„Helstu breytingar frá fyrri vegalögum, hvað þjóðvegaskrá varðar, eru eftirfarandi:

Stofnvegir eru flestir þeir sömu og áður, að viðbættum nokkrum umferðarmiklum vegum,
sem voru í flokki tengivega. Niður falla nokkrir vegkaflar í þéttbýli og teljast þeir nú til
gatnakerfis þeirra. Hins vegar bætast í flokk stofnvega fjórar hálendisleiðir, sem hafa
nokkra sérstöðu og verða í sérhópi um sinn, svokallaðir stofnvegir um hálendi.

Tengivegir eru færri en áður. Auk þeirra sem færast í flokk stofnvega verða margir þeirra
héraðsvegir. Einnig fylla nú þennan flokk vegir innan þjóðgarða og vegir að fjölsóttum
ferðamannastöðum, sem voru landsvegir.

Héraðsvegir hétu áður safnvegir, en auk þeirra fóru margir stuttir tengivegir í þennan
flokk.

Landsvegir eru nú færri en áður. Þeir fá að jafnaði litla og árstíðabundna þjónustu og
viðhald.“

2
3

3

Vegagerðin, 2008.
Vegagerðin, [Án útgáfuárs-b].
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Tafla 2. Lengd þjóðvega á þjóðvegaskrá 2007 og 2008 í Suðvesturkjördæmi og Reykjavíkurkjördæmi (úttekt úr töflu 1).

Útgáfuár

Stofnvegir

Tengivegir

Landsvegir

Aðrir vegir*

Alls

vegaskrár

(km)

(km)

(km)

(km)

(km)

2007

193

107

22

57

379

2008

157

98

0

63

318

Mismunur

36

9

22

-6

61

*(Safnvegir í vegaskrá frá 2007, stofnvegir um hálendi og héraðsvegir skv. nýrri vegaskrá frá 2008, sjá töflu 1)

Eins og fram kemur í töflu 2, hefur lengd vega á þjóðvegaskrá í Suðvesturkjördæmi og Reykjavíkurkjördæmi
(höfuðborgarsvæðinu) styst um 61 km í kjölfar nýju vegalaganna.

2.2

Höfuðborgarsvæðið
Mynd 2 sýnir breytingar á þjóðvegaskrá á höfuðborgarsvæðinu.

Mynd 2. Vegir skv. gömlu og nýju vegaskránni. Myndin er ekki í kvarða
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MAT Á EKNUM KÍLÓMETRUM Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Til að meta ekna km var notast við Nýtt umferðarlíkan höfuðborgarsvæðisins, sem VSÓ ráðgjöf vann fyrir
Vegagerðina 2006-2007. Reiknilíkanið skilar m.a. niðurstöðum um VMT (Vehicle Miles of Travel) og þær
niðurstöður er hægt að nota til að meta ekna km á þeim þjóðvegum sem teknir hafa verið af nýju
þjóðvegaskránni (nánar um útreikninga á eknum km, sjá viðauka C).

Keyrð var umferðarspá fyrir grunnárið 2004 í umferðarlíkaninu. Í töflu 3 má sjá sundurliðaðar niðurstöður
reikninganna.

Tafla 3. Eknir km á ári, grunnárið 2004.

Eknir km á ári
Höfuðborgarsvæðið, heild

1.260.000.000

Vegir sem voru á þjóðvegaskrá fyrir breytingu

730.000.000

Vegir sem teknir hafa verið af þjóðvegaskrá

130.000.000

Vegir sem eru á nýju þjóðvegaskránni

600.000.000

Eknir km á vegum sem teknir hafa verið af þjóðvegaskrá eru um 10% af heildarfjölda ekinna km á
höfuðborgarsvæðinu og um 18% af eknum km á vegum sem voru á gömlu þjóðvegaskránni.

Ýmsir óvissuþættir geta haft áhrif á niðurstöður umferðarspáa í umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins. Helstu
óvissuþættir eru tíundaðir í viðauka A.
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TEKJUR RÍKISSJÓÐS AF BÍLAUMFERÐ

4.1

Tekjur ríkissjóðs af bílaumferð – Allt landið
Í viðauka C er skipting tekna ríkissjóðs listuð fyrir árin 1998 – 2008. Ef árið 2007 er skoðað nánar fæst
eftirfarandi :

Tekjur ríkissjóðs af skattlagningu ökutækja og eldsneytis fyrir árið 2007 voru:
•

Vörugjald af ökutækjum

(10.000 m. kr.)

•

Almennt vörugjald af bensíni

( 2.080 m.kr.)

•

Sérstakt vörugjald af bensíni

( 7.350 m.kr.)

•

Olíugjald

( 5.940 m.kr.)

•

Bifreiðagjald

( 4.440 m.kr.)

•

Þungaskattur

( 1.260 m.kr.)

Samtals:

31.070 milljónir kr.

Hér er ótalinn virðisaukaskattur. Hlutfall virðisaukaskatts af heildartekjum ríkisins má áætla út frá töflunni hér
að neðan.

Tafla 5. Skatttekjur ríkisins af bifreiðum.
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Meðalskatttekjur ríkisins af bifreiðum án VSK voru 18.700 millj. kr. á árunum 1998-2003. Meðalskatttekjur
ríkisins af bifreiðum með VSK voru um 26.000 millj. kr. á sama tímabili, eða um 40% hærri en meðalskatttekjur
ríkisins af bifreiðum án VSK. Ef gert er ráð fyrir sama hlutfalli 2007, þá má gera ráð fyrir að heildartekjur ríkis
af bifreiðum með VSK 2007 séu:

31

4

ð

.

1,4

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands. 2005: 25.

6

43

ð

.
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4.2

Þróun umferðar – eknir km
Á mynd 3 má sjá ekna km á þjóðvegum landsins skv. vef Vegagerðarinnar.

Mynd 3. Heildarakstur 1975-2007.
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Umferð á þjóðvegum hefur aukist um ca. 18 % milli áranna 2004 og 2007. Akstur á þjóðvegum sem teknir
hafa verið af vegaskrá á höfuðborgarsvæðinu var áætlaður um 130.000.000 km í kafla 3. Ef gert er ráð fyrir
að akstur á þessum vegum hafi hlutfallslega aukist jafnt og akstur á þjóðvegum í heild, fæst:

Akstur á þjóðvegum sem teknir hafa verið af vegaskrá á höfuðborgarsvæðinu, árið 2007

1,18 · 130

ó

150

ó

Ef gert er ráð fyrir að heildarakstur (allir vegir og götur) á höfuðborgarsvæðinu hafi aukist með sama hætti og á þjóðvegum,
fæst:
Heildarakstur á höfuðborgarsvæðinu, árið 2007

1,18 · 1.260

5

ó

1.500

Vegagerðin, 2009.
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Á vefsíðu Hagstofunnar má finna upplýsingar um fjölda skrásettra ökutækja á Íslandi. Þar kemur fram að
fólksbílar voru 207.513, hópbílar 1.943 og vöru- og sendibílar 31.095 árið 2007. 6

Samkvæmt upplýsingum sem fram koma í greinargerð Alta ehf. um áætlaða losun gróðurhúsalofttegunda frá
bílaumferð í Reykjavík má reikna með að meðalakstur fólksbifreiðar sé um 13.000 km á ári.
meðalakstur flutningabíla árið 2004 var 17.800 km.

7

Áætlaður

8

Ef miðað er við framangreindar forsendur má áætla meðalakstur ökutækja á Íslandi á ári:

31.095

1.943 ö

æ

· 17.800

á

207.513 ö

æ

· 13.000

á

3,3 · 10

á

Hér er gert ráð fyrir að akstur hópbíla sé jafn mikill og akstur flutningabíla.

4.3

Vegir sem teknir hafa verið af þjóðvegaskrá á höfuðborgarsvæðinu
Tekjur ríkisins árið 2007 af akstri á þeim þjóðvegum sem teknir voru af þjóðvegaskrá á höfuðborgarsvæðinu
má gróflega áætla með eftirfarandi hætti:

Meðaltekjur ríkisins á hvern ekinn km árið 2007 voru:

43 · 10
3,3 · 10

13,0

/

Af þessu má draga þá ályktun að 150.000.000 eknir km á þjóðvegum sem teknir hafa
verið af þjóðvegaskrá samsvari um 1.900 – 2.000 milljóna króna tekjum fyrir ríkissjóð
á ári (miðað við ekna km og verðlag ársins 2007).

Með sama hætti má áætla að heildarakstur á höfuðborgarsvæðinu, 1.500.000.000 km
á ári, samsvari um 19-20 milljarða króna tekjum fyrir ríkissjóð á ári.

6
7
8

Hagstofa Íslands. [Án útgáfuárs].
Alta ehf, 2008.
Orkuspárnefnd, 2005: 11.
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SAMANTEKT OG SAMANBURÐUR
Á vegum sem fallið hafa af þjóðvegaskrá eru eknir um 130.000.000 km á ári skv. umferðarlíkani á
höfuðborgarsvæðinu, ef miðað er við grunnárið 2004. Eknir km á vegum sem teknir hafa verið af vegaskránni,
á höfuðborgarsvæðinu, eru um 10% af heildarfjölda ekinna km á höfuðborgarsvæðinu og um 18% af eknum
km á vegum sem voru á gömlu vegaskránni.

Gera má ráð fyrir um 18% vexti umferðar á vegum sem teknir hafa verið af vegaskrá milli áranna 2004 og
2007. Eknir km á vegum sem teknir hafa verið af vegaskrá eru áætlaðir um 150.000.000 árið 2007.

Ætla má að tekjur ríkisins af þeim þjóðvegum á höfuðborgarsvæðinu sem teknir voru af þjóðvegaskránni hafi
verið á bilinu 1.900 – 2.000 milljónir króna árið 2007.

Tekjur ríkissjóðs af öllum akstri á höfuðborgarsvæðinu eru áætlaðar um 19-20 milljarðar króna á
ári.

Reykjavík, 30. október 2009

__________________________________________
Þórarinn Hjaltason
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VIÐAUKI A – HELSTU ÓVISSUÞÆTTIR Í MATI Á EKNUM KM
Eftirfarandi eru helstu óvissuþættir í mati á eknum km:

1.

Frávik milli útreikninga í reiknilíkaninu annars vegar og umferðartalninga hins vegar er að meðaltali
rúmlega 8 %. Reiknilíkanið er stillt þannig að meðalfrávikið er nálægt því að vera 0, þannig að þessi
óvissa ætti ekki að breyta miklu um hlutfall umferðar á þjóðvegum á höfuðborgarsvæðinu af
heildarumferð.

2.

Í reiknilíkaninu er raunveruleikinn einfaldaður með því að sleppa umferðarminnstu götunum.
Höfuðborgarsvæðinu er skipt upp í 242 reiti, þar sem reitamiðjan er tengd með ímyndaðri götu
(reitatenging) við gatnakerfi reiknilíkansins. Myndin hér á eftir sýnir bæði götur og reitatengingar
reiknilíkansins. Lengd reitatengingar er ekki sú sama og meðallengd ferðar frá upphafsstað í reit að
gatnakerfinu, auk þess sem hver reitur er aðeins tengdur á einum stað við gatnakerfi reiknilíkansins.
Ljóst má vera að reiknilíkanið gefur ekki gott mat á eknum km innan reita. Það skiptir þó litlu máli þar
sem mestur hluti umferðar fer fram á þeim götum sem skilgreindar eru í reiknilíkaninu.
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Mynd 1. Gatnanet og götuflokkar í umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins fyrir árið 2004. (VSÓ Ráðgjöf, 2006)
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3.

Hafa ber í huga hvernig reiknilíkanið skilgreinir höfuðborgarsvæðið. Gatnanet reiknilíkansins má sjá á
myndinni hér að neðan (mynd 2). Í niðurstöðum um ekna km var stærð höfuðborgarsvæðisins miðuð
við það svæði sem gatnanet reiknilíkansins nær yfir (sjá mynd 3).

Mynd 2. Gatnanet í reiknilíkani. Rauðar línur tákna þær götur sem kveikt er á í umferðarspám. Myndin er ekki í kvarða.

Mynd 3. Rauðar og bláar línur tákna vegi á vegaskrá fyrir og eftir breytingu. Græna svæðið sýnir það svæði sem gatnanet
reiknilíkansins nær yfir. Myndin er ekki í kvarða.
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VIÐAUKI B – EKNIR KM, ÚTREIKNINGAR OG FORSENDUR
Eknir kílómetrar á höfuðborgarsvæðinu voru í grófum dráttum reiknaðir þannig:

1.

Grunnspá var keyrð í umferðarlíkani höfuðborgarsvæðisins fyrir grunnárið 2004.

2.

Umferðarlíkanið skilar m.a. niðurstöðum um VMT (Vehicle Miles of Travel).

3.

Þar sem reiknilíkanið skilar niðurstöðum um akstur (VMT) í mílum var margfaldað með 1,6093 til að
fá ekna km/sólarhring.

4.

Umferðarlíkanið reiknar svokallaða hversdagsumferð (HVDU), meðalumferð á virkum dögum. Til að
finna ekna km á heilu ári þurfti að breyta HVDU í ÁDU (ársdagsumferð, meðalumferð á dag yfir árið),
Samkvæmt skýrslunni Stofnvegakerfi höfuðborgarsvæðisins 2007, úttekt á núverandi ástandi og
framtíðarhorfur 2050+ er hversdagsumferð yfirleitt 5-10% hærri en ársdagsumferð. Hér var reiknað
með 7,5% mun þegar HVDU var breytt í ÁDU.

5.

Niðurstöður voru margfaldaðar með 365 til að fá ekna km yfir árið.
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VIÐAUKI C – SKIPTING TEKNA RÍKISSJÓÐS
Taflan sýnir skiptingu tekna ríkissjóðs á árabilinu 1998-2008. (Heimild: Fjármálaráðuneytið. [Án útgáfuárs].
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