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Framtíðarhópur – Samgöngur árið 2050 

• Umræðuhópur um mögulegar sviðsmyndir af samgöngum framtíðar 
• Sviðsmynd 1:  Sagan segir til um framtíð 
• Sviðsmynd 2:  Tækninýjungar hafa áhrif á þróun samgangna 
• Sviðsmynd 3:   Bylting í samgöngum 

 

• Ekki hávísindaleg greining heldur samtal einstaklinga með sérþekkingu 
á ýmsum sviðum samfélagins með sérstakan áhuga á þróun í 
samgöngumálum 

 

• Ekki spá heldur möguleg þróun – Ákvarðanir stjórnvalda geta gert 
þessar sviðsmyndir að raunveruleika eða fært þróunina í allt aðra átt. 



Framtíðarhópur 

• Eyjólfur Guðmundsson, rektor HA, formaður 
• Auðlindahagfræðingur 

• Guðmundur Freyr Úlfarsson, prófessor við HÍ 
• Samgönguverkfræðingur 

• Hildur Sverrisdóttir, lögfræðingur 
• Bílastæðanefnd Reykjavíkurborgar og varamaður í stjórn Faxaflóahafna 

• Vífill Karlsson, atvinnuráðgjafi 
• Auðlindahagfræðingur:  samgöngu- og svæðahagfræði 

• Magnús Þór Ásmundsson, forstjóri Alcoa 
• Rafmagnsverkfræðingur 

• Ásta Þorleifsdóttir, sérfræðingur í Innanríkisráðuneytinu starfaði með hópnum 



Meginforsendur um þróun farartækja 

• Tækninýjungar 
• Flug:  Hægar breytingar í átt að meiri hagkvæmni stærri véla.  Töluverð þróun í 

flugleiðsögutækni og sjálfvirknivæðingu. 

 

• Siglingar:  Hægar tæknibreytingar með tilliti til nýrra orkugjafa og hagkvæmni 
í  orkunotkun.  Engin bylting. 

 

• Bifreiðar:  Umbylting í orkunotkun – tilfærsla yfir á rafmagn eða aðra 
orkugjafa.   Algjör bylting í sjálfrennireiðum en spurning hversu útbreidd hún 
verður.  









Fólksfjöldi 

• Verið að vinna í þessum hluta en … 

 
• Sviðsmynd 1:  Sú saga sem við þekkjum of vel heldur áfram 

 

• Sviðsmynd 2:  Þétting byggðakjarna drifin áfram af tækninýjungum 

 

• Sviðsmynd 3:  Breytt byggðarmynstur í ljósi nýrra orkugjafa og nýrrar tækni 
með sjálfrennireiðum 



Ferðaþjónusta 

• Þróun ferðmannafjölda getur orðið lykilþáttur í samgöngubyltingu 

 

• Nú hefur verið spáð 15% aukningu á ferðamannastraum næstu árin 

 

• Ef aukningin væri 5% á ári næstu 35 árin þá værum við með 5 milljón 
ferðamenn árið 2050! 
• Sviðsmynd 1:  Fjölgun verður ekki mikil umfram 1 milljón ferðamanna 

• Sviðsmynd 2:  Meðalvöxtur sem skilar 3 milljón ferðamönnum 

• Sviðsmynd 3:  Aukning verður stöðug og nær 5 milljónum ferðamönnum 



a.m.k. 400 milljarðar 






