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Í umsögn um samgönguáætlun til fjögurra ára skoraði 
flutningasvið SVÞ á samgöngunefnd Alþingis að setja í lög 
lágmarksstaðal um breidd vega og burðarþol og að setja í 
sömu áætlun kröfu um framkvæmdaáætlun um að koma 
þessum tveimur þáttum vegakerfisins í lag á tilteknum 
tíma. 

Í könnun sem Vegagerðin lét gera á haustmánuðum kom í 
ljós að 61% þeirra sem svöruðu litu svo á að breiðari vegir 
væru forgangsmál númer eitt. Þannig fer þetta stóra hags
munamál landflutningagreinarinnar og atvinnulífs út um 
land alveg saman við vilja almennings í landinu og ástæða 
til að horfa á þann þátt sérstaklega.

Þrátt fyrir stóraukið fjármagn til vegagerðar á næstu árum 
er ekki gert ráð fyrir að hlutfall til viðhalds vega aukist frá 
því sem verið hefur. Þannig fóru 6,2 milljarðar í viðhald 2007 
og gert er ráð fyrir 6,7 milljörðum 2008, 7,7 milljörðum 2009 
og 8,2 milljörðum 2010. Til samanburðar er gert ráð fyrir að 
heildarfjármagn til vegamála fari úr 18 milljörðum 2007 í 
yfir 30 milljarða árlega 2008 – 2010. 

Viðvarandi þungatakmarkanir meirihluta ársins, og sú stað
reynd að enn eru mörg hundruð kílómetrar vegakerfisins 

undir 6 metrum á breidd (skv. mælingum Vegagerðarinnar 
274 km, skv. mælingum EURORAP 1.106 km), er óásættanleg 
í nútímasamfélagi. Að mati samtakanna er brýnt að vekja 
stjórnvöld til vitundar um þetta og að þarna verði gerð fram
kvæmdaáætlun um úrbætur. 

Breiðari og styrkari vegi!

Dæmi um nýlegan veg af ásættanlegri breidd og annan mun mjórri.
Myndir: Vegagerðin.

Flutningasvið SVÞ biður aðildarfélaga LV að senda upplýsingar 
um netföng. Best er að senda tölvupóst á signy@svth.is með 
upplýsingum um nafn, kennitölu og netfang og verða þær 
upplýsingar skráðar. Netföngin auðvelda aðgang flutninga
sviðsins að aðildarfélögum, auk þess sem SVÞ senda út fréttabréf 
á rafrænu formi á tveggja vikna fresti sem þeir aðilar LV sem 
hafa netföng hefðu þar með aðgang að. Þá er vert að benda 
aðildarfélögum sem hafa aðgang að netinu á að flutningasviðið 
heldur úti heimasíðu á veffanginu: http://www.svth.is/content/
blogcategory/33/84/. Þar geta aðildarfélagar fylgst með um
sögnum flutningasviðsins til Alþingis auk þess sem þar er að 
finna ýmsar upplýsingar og fréttir um það sem efst er á baugi í 
flutningagreininni á hverjum tíma.

Verum tengd!
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Á vegum Evrópusambandsins er nú unnið að reglugerðar
pakka, svokölluðum „roadpakka“ sem væntanlega verður 
innleiddur hér á landi þegar hann hefur tekið gildi í Evrópu. 
Ráðuneytið óskaði nýlega eftir því að samtök hagsmunaaðila 
í landflutningum í Húsi atvinnulífsins; Samtök verslunar og 
þjónustu, Samtök iðnaðarins og Samtök ferðaþjónustunnar, 
ynnu með ráðuneytinu vegna væntanlegrar innleiðingar. 
Flutningasvið SVÞ fagnar þessum vinnubrögðum ráðuneyt
isins enda eitt helsta forgangsmál greinarinnar að fá að koma 
að innleiðingu Evróputilskipana og reglugerða á frumstigum 
vinnslunnar. 

Fyrsti fundur samtakanna með ráðuneytinu vegna málsins 
var haldinn um miðjan maí. Þar kom í ljós að væntanlegar 
reglur snúast um rekstrarleyfi í landflutningagreininni og 
aðgang að greininni almennt. Um er að ræða þrjár reglu
gerðir:

• Um skilyrði fyrir aðgang að starfsstétt flutningsaðila 
á vegum 

• Almennar reglur um aðgang að markaði fyrir fólks
flutninga 

• Almennar reglur um aðgang að markaði fyrir vöru
flutninga

Endurskoðun eitt forgangsmála SVÞ
Það er ljóst að eftir sumarfrí verður þetta verkefni eitt af 
forgangsmálum þess sem flutningasvið SVÞ þarf að takast á 

við. Stofnaður verður hópur aðildarfélaga þar sem farið verð
ur yfir helstu atriði sem boðuð eru í viðkomandi reglugerðum. 
Jafnframt verður lögð áhersla á að fá upp á yfirborðið þau atriði 
sem mest eru gagnrýnd í laga og reglugerðarumhverfinu eins 
og það er nú. 

Það er ljóst að tímasetning þess að viðkomandi reglugerðir 
ESB verði innleiddar hér á landi fer saman við beiðni LV 
um nauðsyn þess að núverandi reglur séu skoðaðar ofan í 
kjölinn en á síðasta aðalfundi samtakanna var samþykkt að 
óska eftir því við samgönguráðherra að lög nr. 73/2001 um 
fólks og farmflutninga yrðu felld úr gildi. Það liggur fyrir 
að Landssambandið var eindreginn stuðningsaðili upptöku 
rekstrarleyfa á sínum tíma en lítur svo á að framkvæmd 
laganna og eftirlit með þeim hafi reynst algjörlega ófull
nægjandi. Því sé staðan sú að betra sé að gera engar kröfur 
en að hafa lög sem ekkert eftirlit er með.

Það er mikilvægt að árétta að efnislega liggur ekki fyrir hvað 
þessar nýju reglur þýða fyrir greinina og alls ekkert hægt að 
fullyrða um að nýjar reglur muni falla að óskum Landssambands 
vörubifreiðaeigenda eða landflutningagreinarinnar í heild 
en endurskoðun laganna liggur alla vega fyrir. Hvaða breyt
ingar þessar reglur boða mun væntanlega skýrast á haust
mánuðum þegar rýnt hefur verið í textann sem fyrir liggur. 
ESB hefur heldur ekki afgreitt málið endanlega hjá sér og því 
gætu enn átt eftir að eiga sér stað breytingar.

Endurskoðun á rekstrarleyfum

Í maí síðastliðnum kom út skýrsla nefndar fjármálaráðu
neytisins um heildarstefnumótun um skattlagningu ökutækja 
og eldsneytis. Í tillögum nefndarinnar eru lagðar fram hug
myndir um upptöku sérstaks kolefnisskatts til viðbótar við 
núverandi skattheimtu á eldsneyti. 

Gert er ráð fyrir að upphæð olíugjaldsins verði óbreytt en til 
viðbótar komi 6,45 krónu kolefnisskattur ofan á hvern lítra 
af dísilolíu. Lagt er til að kílómetragjald á ökutæki yfir 10 
tonnum verði óbreytt en lögð áhersla á að flýta sem kostur 
er innheimtu þessa gjalds með GPS eða sambærilegri tækni.

Greitt eftir ástandi vega
Fram kemur í skýrslunni að skynsamlegt sé að haga inn
heimtu skatts á ökutæki þyngri en 10 tonn með þeim hætti 
að greitt gjald fari eftir ástandi vega, umferðarþunga á 
tilteknum tímum dagsins og að gjald miðist við öxulþunga 
en ekki heildarþunga eins og nú er. Gefið er til kynna að með 
þessari tegund skattheimtu sé ástæða til að lækka álögur á 
þeim vegum þar sem ástand þeirra er slæmt.

Markmið í mótsögn
Hlutverk nefndarinnar var annars vegar að gera tillögur til 
að minnka losun á gróðurhúsalofttegundum frá samgöng
um en hins vegar áttu tillögurnar áfram að fjármagna  upp
byggingu og viðhald vegakerfisins og virka sem almenn 

tekjuöflun fyrir ríkissjóð. Hlutverk nefndarinnar var þannig 
ekki öfundsvert þar sem annars vegar var henni gert að 
gera tillögur til breytinga á skattumhverfinu til að minnka 
losun gróðurhúsalofttegunda á sama tíma og þær áttu að 
tryggja ríkinu sömu tekjur frá þessum þáttum  ökutækjum 
og eldsneyti. Niðurstöður nefndarinnar bera með sér að það 
er mótsögn í þessum markmiðum. 

Hvaða áhrif hefur aukin skattheimta?
Margt áhugavert kemur fram í skýrslunni, t.d  að það tíðkast 
hvergi á Norðurlöndunum að skatttekjur af eldsneyti séu 
eyrnamerktar til að fjármagna uppbyggingu og viðhald vega
kerfisins en það er algengt í NorðurAmeríku. 

Það veldur ákveðnum vonbrigðum hversu lítil tilraun er gerð 
til þess að varpa sérstöku ljósi á stöðu landflutningagreinar
innar á Íslandi. Flutningasvið SVÞ hefur í hyggju að fylgja 
því máli sérstaklega eftir og skora á stjórnvöld að greina 
og taka út hvað auknar álögur á eldsneyti muni þýða fyrir 
flutningagreinina og um leið samkeppnishæfni atvinnulífs 
út um land. Aukin skattheimta á eldsneyti í núverandi um
hverfi, þar sem eldsneytisverð fer sífellt hækkandi, er stórmál 
fyrir atvinnulífið út um allt land og sjálfsagt að gera þá 
kröfu á stjórnvöld að þau skoði þau áhrif sérstaklega og meti 
afleiðingar þeirra á hinar ýmsu greinar.

Leggja til aukna skattlagningu
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Segja má að allt laga og reglugerðarumhverfi flutninga
greinarinnar á Íslandi komi í dag frá Evrópusambandinu. Því 
veitir ekki af að fylgjast með og forstöðumaður flutningasviðs 
SVÞ hefur sótt reglulega fundi í Brussel með samgönguhópi 
innan Samtaka atvinnulífsins í Evrópu. Á þessum fundum 
gefst tækifæri til að fylgjast með hvað er efst á baugi og 
væntanlegt frá Evrópusambandinu á hverjum tíma og 
snertir flutningagreinina sérstaklega. Á þessum vettvangi 
eiga Samtök atvinnulífsins á Íslandi möguleika á að hafa 
bein áhrif á gagnrýni og umsagnir viðkomandi samtaka til 
framkvæmdastjórnarinnar til jafns við aðildarþjóðir Evrópu
sambandsins. 

Einn af fimm árlegum fundum hópsins var haldinn á Íslandi í ár 
undir yfirskriftinni „Samgöngur og loftslagsbreytingar“. Það 
var gert í ljósi þess að í umræðunni innan Evrópusambandsins 
er þetta mál málanna. Nánast er sama hvar borið er niður 
í stjórnmálaumræðunni, loftlagsmálin eru heitasta um
ræðuefnið og samgöngur eru þar mjög ofarlega í huga 
stjórnmálamanna. Þetta þarf í sjálfu sér ekki að koma á óvart 
þar sem flutningatæki sem notuð eru til samgangna nýta 
fyrst og fremst jarðefnaeldsneyti og flutningar eru í miklum 
vexti og hafa verið um langa hríð. 

Umhverfisráðherra kynnti kolefnishlutlaust Ísland
Til fundarins var boðið forsvarsmönnum hins opinbera sem 
um þessi mál fjalla, ásamt erlendum gestum samgöngu
hópsins. Meðal þeirra sem sátu fundinn voru vegamálastjóri, 
siglingamálastjóri, fulltrúi flugmálastjóra, forstjóri Umferðar
stofu auk fulltrúa frá samgöngu og umhverfisráðuneyti. 
Fundarstjóri var Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri 
Samtaka atvinnulífsins. Framsögumenn voru Þórunn Svein
bjarnardóttir umhverfisráðherra sem kynnti hugmyndir 
sínar um að Ísland verði kolefnishlutlaust land, Sigurður 
Ingi Friðleifsson frá Orkusetrinu á Akureyri sem talaði um 
útblástur frá samgöngum á Íslandi, Jón Bernódusson frá 
Siglingastofnun sem kynnti tilraunir stofnunarinnar til að 
ná samdrætti í útblæstri gróðurhúsalofttegunda frá skipum 
og að síðustu Sveinn V. Ólafsson frá Flugmálastjórn sem fór 
yfir hvaða áhrif það getur haft á flug til og frá Íslandi ef 
flugfélögin fara undir mengunarkvóta Evrópusambandsins 
eins og boðað hefur verið.

Það virðist ljóst að þetta verður eitt helsta viðfangsefni 
greinarinnar til framtíðar litið. Þannig eru boðaðar hug
myndir ráðgefandi nefndar íslenskra stjórnvalda um kol
efnisskatt einn angi af þessu máli.

 Fundur um samgöngumál og loftslagsbreytingar

Fundarmenn fylgdust með af áhuga eins og stóra myndin sýnir. 
Á innfelldu myndinni sést Þórunn Sveinbjarnardóttir umhverfis
ráðherra í pontu.
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Mörg og brýn málefni hafa komið til umræðu í nýstofnuðu 
Landflutningaráði sem fjallað var um í LV fréttum í fyrra
sumar. Ráðið er samstarfsvettvangur hagsmunaaðila í land
flutningum, samgönguráðuneytis og ríkisstofnana sem hafa 
með málefni landflutninga að gera. Fulltrúa í ráðinu eiga 
SVÞ, SA og SAF, ASÍ er með tvo fulltrúa, Umferðarstofa, 
Vegagerðin og samgönguráðuneytið einn fulltrúa. Einar Már 
Sigurðarson, alþingismaður er formaður. 

Meðal mikilvægari mála sem rædd hafa verið innan ráðsins 
er undanþágubeiðni frá aksturs og hvíldartímareglum en 
það mál var komið á lokastig þegar fyrsti fundur ráðsins var 
haldinn í okt. 2007. Samgönguráðuneytið setti sem skilyrði 
fyrir því að fara fram á undanþágur frá ítrustu kröfum 
reglnanna til Eftirlitsstofnunar EFTA að samtök atvinnulífsins 
og launþegasamtökin kæmu sér saman um endanlegar til
lögur. Sú vinna var langt komin þegar Landflutningaráðið 
hóf störf og því kom ekki til þess að ráðið hefði afgerandi 
áhrif á undanþágubeiðnina en það hefur fylgst vel með ferl
inu og málið hefur oft verið tekið til umræðu í ráðinu síðan 
og frá ýmsum hliðum.

Krafa um að áhrif hvíldartímareglna verði könnuð
Ágúst Mogensen forstöðumaður rannsóknarnefndar 
umferðarslysa kom fyrir ráðið til að ræða ummæli sín í 
fjölmiðlum um tengsl umferðarslysa og þreytu. Þar gafst 
tækifæri til að ítreka þá skoðun hagsmunaaðila í flutningum 
að enginn ágreiningur sé um að þreyta sé ein meginorsök 
umferðarslysa. Aftur á móti er deilt um það hvað verði til 
þess að menn hvílist. SVÞ hefur margítrekað beiðni sína 
um að gerð sé könnun á starfsumhverfi atvinnubílstjóra 
í landflutningum og kannað hvort hugsanlega sé fram
kvæmd eftirlits og sekta vegna brota á aksturs og hvíldar
tímareglum í raun streituvaldur fyrir bílstjóra á íslenskum 
vegum. Full ástæða er fyrir stjórnvöld, samtök atvinnulífs og 
launþega að sameinast um slíka könnun og leitast þannig við 

að upplýsa hvaða raunverulegu áhrif framkvæmd þessara 
mjög svo umdeildu reglna hefur á atvinnubílstjóra í akstri. 
Slík könnun gæti gefið vísbendingar sem vektu athygli 
langt út fyrir landsteinana því það er ljóst að þessar reglur 
og framkvæmd þeirra eru mjög umdeildar innan Evrópu
sambandsríkjanna.
 
Margir ætlaðir hvíldarstaðir aðeins fyrir fólks
bíla
Mörg önnur brýn hagsmunamál landflutningagreinarinnar 
hafa komið til umræðu innan ráðsins. Má þar m.a. nefna 
breidd og styrk vegakerfisins og það fjármagn sem stjórnvöld 
ætla til að bæta þessa þætti sérstaklega í vegaáætlun. 
Áningarstaðir fyrir atvinnubílstjóra og keðjuplön hafa 
verið til umræðu en fulltrúi Vegagerðarinnar innan ráðsins 
lagði á einum fundinum fram kort um hvar þessa staði 
væri að finna. Fulltrúi flutningasviðs SVÞ lét koma fram 
að nauðsynlegt væri að skilgreina annars vegar hvað gætu 
talist áningastaðir og hins vegar hvað væri ásættanleg 
skilgreining fyrir keðjuplan. Ljóst var að kortið sem lagt var 
fram af Vegagerðinni sýndi marga staði þar sem einungis 
fólksbílar eiga möguleika á að stöðva og kortið því marklaust 
sem slíkt fyrir flutningabifreiðar með tengivagn. 

Allt of langt mál yrði að telja upp öll þau mál sem tekin hafa 
verið til umræðu í ráðinu en það hefur sýnt sig í þann stutta 
tíma sem ráðið hefur starfað að brýnt var að búa til vettvang 
hagsmunaaðila og hins opinbera um málefni landflutninga. 

Streituvaldur fyrir bílstjóra?
Skyldu ökumenn þessara flutningabíla vera á nálum yfir því hvort þeir séu nægilega hvíldir? Mynd: Uppheimar.
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