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KJÖRAÐSTÆÐUR TIL INNVIÐAUPPBYGGINGAR 

Í síðustu niðursveiflu gripu stjórnvöld m.a. til þess að fresta opinberum framkvæmdum. Tíu 
árum síðar hleypur uppsöfnuð fjárfestingarþörf hins opinbera á hundruðum milljörðum króna. 
Nú þegar hægir á vexti hagkerfisins á ný er mikilvægt að þessi leikur verði ekki endurtekinn 
enda getur ónæg fjárfesting í innviðum haft margvíslegar og neikvæðar afleiðingar í för með 
sér. Jafnvel þó stjórnvöld hyggist verja auknum fjármunum til samgöngumála á næstu árum 
duga þeir skammt til að mæta áætlaðri þörf. Að mati SA eru áform stjórnvalda um að leggja 
fram frumvarp þar sem gert verður ráð fyrir því að heimilt verði að bjóða tilteknar framkvæmdir 
út sem samvinnuverkefni ríkis og einkaaðila (e. Public-Private Partnership, PPP), jákvætt og 
mikilvægt skref í rétta átt. Reynsla Íslands af byggingu Hvalfjarðarganga og reynsla annarra 
þjóða af sambærilegum verkefnum sýnir að kostir samvinnuverkefna eru ótvíræðir. 
Ófjármagnaðar en nauðsynlegar fjárfestingar í samgönguinnviðum nema um 160 milljörðum 
króna. Samvinnuleiðin getur brúað þetta bil. Rétti tíminn til þess að auka við fjárfestingar er 
núna. 

Mikil uppsöfnuð fjárfestingarþörf 

Ónæg fjárfesting innviða samhliða hröðum vexti hagkerfisins undanfarin ár hefur skapað mikla 
uppsafnaða fjárfestingarþörf. Ljóst er að innviðum hefur hrakað hér á landi, sér í lagi 
umferðarmannvirkjum, en samkvæmt mælingum Alþjóðaefnahagsráðsins (e. World Economic 
Forum) hefur almennri ánægju með innviði á Íslandi hrakað um 16% frá árinu 2011. Hvergi 
annarsstaðar á Norðurlöndunum hefur henni hrakað jafn mikið og hér á landi. 

Síðasta áratuginn hafa fjárfestingar hins opinbera numið 3% af vergri landsframleiðslu (VLF) 
að meðaltali á ári en á árunum 1998-2008 námu þær 4,6% af VLF. Jafnvel þó stjórnvöld ætli 
nú að verja auknum fjármunum í uppbyggingu samgönguinnviða ná fjárfestingar hins opinbera 
ekki fyrri hæðum, en útlit er fyrir að þær muni að meðaltali nema 3,5% af VLF á ári hverju frá 
2019 til 2024. Það er vissulega ánægjulegt að stjórnvöld hyggist verja auknum fjármunum til 
samgöngumála en skv. mati Samtaka iðnaðarins munu fyrirhugaðar fjárfestingar einungis 
nema um 40% af áætlaðri þörf. Enn vantar um 160 milljarða króna til að uppfylla 
fjárfestingarþörfina.  
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Mynd 1: Fjárfestingar hins opinbera 

 
Heimild: Hagstofa Íslands, Fjármála- og efnahagsráðuneytið og Alþingi 

Niðursveifla ákjósanlegur tími til opinberra framkvæmda 

Sterkir innviðir sem þjóna þörfum atvinnulífsins og heimila stuðla að aukinni samkeppnishæfni, 
efla framleiðni og styrkja stoðir hagvaxtar til framtíðar. Ónægar fjárfestingar í innviðum leiða 
aftur á móti af sér mikinn kostnað fyrir þjóðfélagið í heild. Ekki aðeins kemur það niður á 
framleiðni og samkeppnishæfni atvinnugreina, heldur getur einnig valdið aukinni slysahættu og 
leitt af sér annars konar heilsufarsvandamál svo sem vegna meiri mengunar en ella. Samkvæmt 
greiningu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hefur fjárfesting í innviðum jákvæð áhrif á framleiðslu bæði 
til skamms og langs tíma, og eru áhrifin sterkari á tímum niðursveiflu þegar vextir fara lækkandi 
heldur en þegar mikill uppgangur er í efnahagslífinu og vaxtastig almennt hærra1. Fjárfestingar 
auka eftirspurn í hagkerfinu og sporna gegn fækkun starfa, á tímum niðursveiflu, þegar 
eftirspurn dregst saman, er því þeim mun mikilvægara að ráðast í opinberar framkvæmdir 
einkum þær sem setið hafa á hakanum. Í uppsveiflu er auknum ríkisútgjöldum hins vegar oftast 
nær svarað af hálfu Seðlabankans með hækkun stýrivaxta til að koma í veg fyrir ofþenslu. Nú 
er staðan önnur. Íslenska hagkerfið stendur frammi fyrir efnahagssamdrætti og Seðlabankinn 

                                              

 

1 International Monetary Fund. (2014). World Economic Outlook: Legacies, Clouds, Uncertainties. Sótt af: 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2016/12/31/Legacies-Clouds-Uncertainties 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2016/12/31/Legacies-Clouds-Uncertainties
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hefur þegar brugðist við og lækkað stýrivexti og boðar frekari vaxtalækkanir, að öðru óbreyttu. 
Kostir þess að ráðast í auknar fjárfestingar í innviðum nú eru ótvíræðir og fela í sér tækifæri 
fyrir stjórnvöld til að spyrna gegn niðursveiflunni. Í síðustu niðursveiflu voru innviðir látnir sitja 
á hakanum, mikilvægt er að þau mistök verði ekki endurtekin. 

PPP sameinar krafta hins opinbera og einkaaðila 

Þegar fjármagna á uppbyggingu opinberra innviða standa stjórnvöld frammi fyrir þremur 
mögulegum leiðum: 

1. Að fjármagna fjárfestingarnar beint í gegnum ríkisreikning. Ábyrgðin liggur þá öll hjá 
ríkinu. 

2. Að fjármagna  fjárfestingarnar utan ríkisreiknings í gegnum fjárfestingarfélag. Ábyrgðin 
liggur þá öll hjá ríkinu. 

3. Að fara í samstarfsverkefni með einkaaðilum, þ.e. að fara svokallaða „samvinnuleið“ (e. 
Public-Private Partnership, PPP). Ábyrgðin dreifist á báða aðila. 

Sú síðastnefnda, að ráðast í samstarfsverkefni með einkaaðilum, hefur ákveðna kosti fram yfir 
hinar tvær. Fyrst og fremst stuðlar hún að áhættudreifingu. Í öðru lagi veitir hún ríkinu aðgang 
að sérfræðiþekkingu og fjármagni einkageirans sem gerir því kleift að virkja skilvirkni 
einkageirans til þess að skila bættri þjónustu til almennings og stuðla að hagkvæmri 
uppbyggingu innviða. Samvinnuverkefni, ef vel hönnuð, tryggja t.a.m. að viðhaldi sé sinnt 
jafnóðum í stað þess að tímabil vanrækslu fylgi uppbyggingu sem að endingu kallar á 
kostnaðarsamt viðhald. Þá hefur einkaaðili meiri hvata en hið opinbera til að klára verkefni 
innan áætlaðs tíma og með sem minnstum tilkostnaði. Hvoru tveggja, betri áætlunargerð og 
betra viðhald, skilar bættri þjónustu – almenningi til hagsbóta. 

Nú þegar fyrirséður er samdráttur í tekjum ríkissjóðs vegna efnahagsþrenginga hefur 
samvinnuleiðin enn einn kostinn fram yfir hinar tvær: Leiðin tryggir að hægt sé að sinna 
nauðsynlegum innviðafjárfestingum þrátt fyrir fjárhagslegar takmarkanir ríkissjóðs. Líkt og 
farið var yfir hér að framan er útlit fyrir að þrátt fyrir fyrirhugaðar fjárfestingar í innviðum á 
næstu árum muni ekki takast að uppfylla fjárfestingarþörfina sem hefur myndast síðustu ár. 
Ófjármagnaðar innviðafjárfestingar eru áætlaðar um 160 milljarðar króna. Að mati SA er 
rökrétt að brúa slíkt bil með samvinnuleiðinni. 
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Tafla 1: Mismunandi stig þátttöku einkaaðila í samvinnuverkefnum (PPP) 
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Heimild: Brookings Institute 

Ákjósanleg áhættudreifing 

Langtímaverkefni, þ.e. til 20-30 ára, henta einkar vel til samvinnuverkefna en yfir 
samningstímann sér einkaaðili um hönnun, framkvæmd eða rekstur verkefnisins. Fjölmargar 
útfærslur á verkskiptingu hafa litið dagsins ljós víðsvegar um heiminn, enda mismunandi hvað 
hentar best hverju sinni. Þó er algengast að einkaaðila sé falið að hanna, framkvæma og reka 
verkefnið uns það er afhent ríkinu að samningstíma loknum, gegn fyrirfram ákveðnu gjaldi eða 
gjaldfrjálst. Eðli máls samkvæmt gerir rekstraraðili kröfu um viðunandi arðsemi af verkefninu 
en til þess greiðir ríkið fyrir veitta þjónustu eða veitir rekstraraðila leyfi til að innheimta 
notkunargjöld.  
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Tafla 2: Hvernig skiptist áhætta milli aðila í samvinnuverkefnum? 

Tegund áhættu Hið opinbera Einkaaðilar 
Sameiginleg 

ábyrgð 

Reglugerðar/Lagaleg X   

Vanskil ríkisins X   

Skipulag og heimildir  X  

Leyfi  X  

Uppbygging  X  

Atvinna og vinnuafl  X  

Rekstur og viðhald  X  

Fjármögnun  X  

Vanskil einkaaðila  X  

Stjórnarfar   X 

Force Majeure   X 

Eftirspurn Mismunandi eftir samningum 

Heimild: Brookings Institute 

Þegar opinberar framkvæmdir fara fram úr áætlun hvað varðar rekstur eða framkvæmd bera 
skattgreiðendur þann kostnað, en sú áhætta fylgir jafnan uppbyggingu opinberra innviða. 
Harpa, Landeyjahöfn og Bragginn eru nærtæk dæmi um slíkt. Sé hönnun, framkvæmd og 
rekstur verkefnis hins vegar alfarið komið fyrir í höndum einkaaðila er áhættan af verkefninu 
einnig í hans höndum. Þannig skapar samvinnuleiðin aukna áhættudreifingu fyrir ríkissjóð. Sé 
önnur verkaskipting valin, t.d. sú að einkaaðili sjái aðeins um framkvæmd, en ekki rekstur að 
uppbyggingu lokinni, getur það skapað hvata til þess að nota ódýrara byggingarefni en ella sem 
kallar á kostnaðarfrekt viðhald seinna meir sem fellur þá í hlut ríkisins. Til þess að koma í veg 
fyrir að viðlíka óhagkvæmni eigi sér stað er nauðsynlegt að hagsmunir einkaaðila og hins 
opinbera séu samstilltir og samningar séu skýrir. 

Samvinna er allra hagur og hefur reynst vel 

Samgönguinnviðir svo sem brýr, hraðbrautir, göng og almenningssamgöngur hafa löngum þótt 
álitlegur kostur fyrir samvinnuverkefni opinberra- og einkaaðila þar sem hönnun, framkvæmd 
og rekstur er falin einkaaðila. Víðsvegar um heiminn má finna dæmi um slík verkefni. 
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• Á Íslandi má nefna Hvalfjarðargöngin en þau voru afhent ríkinu skuldlaust í fyrra, 20 
árum eftir opnum. Frumkvæði að gerð ganganna kom ekki frá ríkinu og var hún ekki á 
samgönguáætlun ríkisins. Opinberir aðilar áttu meirihluta í Speli, eignarhaldsfélagi 
Hvalfjarðarganga, en áhættan við gangagerðina sjálfa hvíldi að mestu leyti á verktökum. 
Uppbyggingu gangnanna lauk 15 mánuðum fyrr en upphaflega var áætlað.  

• M7 hraðbrautin í Ástralíu, sem var opnuð fyrir umferð í desember árið 2005, er annað 
dæmi. Hraðbrautin sem er 40 kílómetra löng var stærsta einstaka vegaframkvæmd sem 
Ástralir höfðu tekið sér fyrir hendur á þeim tíma og því miklir fjármunir undir. Stjórnvöld 
sömdu við einkaaðila til 34 ára og voru settir skýrir gæða- og framvindumælikvarðar. 
Að endingu var hraðbrautin opnuð átta mánuðum fyrr en áætlanir gerðu ráð fyrir.  

• Reynsla Norðmanna af samvinnuleiðinni er einnig góð og hafa slík verkefni sótt í sig 
veðrið þar í landi að undanförnu. Ráðist var í þrjú samvinnuverkefni á árunum 2005-
2009 til 25 ára, með öryggi notenda í fyrirrúmi og skýr viðmið um viðhald á 
samningstíma og við afhendingu verkefnisins hverju sinni. Þegar hefur verið tekin 
ákvörðun um að ráðist verið í þrjú umfangsmikil samstarfsverkefni til viðbótar. 

Sundabraut, tvöföldun Hvalfjarðarganga og Borgarlína? 

Ekkert er því til fyrirstöðu að íslensk stjórnvöld skoði að endurtaka leikinn sem farinn var á 
níunda áratugnum og nýti samvinnuleiðina á ný til fjármögnunar nauðsynlegum 
samgöngumannvirkjum eins og tvöföldun Hvalfjarðarganga og lagningu Sundabrautar. Þannig 
má koma í veg fyrir að innviðir líði fyrir fjárhagslegar takmarkanir ríkissjóðs að auki geta 
fjárfestingar í innviðum reynst drjúg innspýting fyrir hagkerfið á tímum efnahagssamdráttar líkt 
og farið var yfir hér að framan.  

Þá má einnig velta fyrir sér hvort ekki ætti að skoða möguleikann á því að fara samvinnuleiðina 
við uppbyggingu Borgarlínunnar en reynsla annarra þjóða sýnir að slíkt getur verið ákjósanlegt. 
Spánverjar endurreistu t.a.m. sporvagnakerfi Zaragoza borgar í formi samvinnuleiðar. 
Verkefnið hefur hlotið 13 alþjóðleg og innlend verðlaun fyrir sjálfbærni, umhverfisvernd og 
hönnun, svo dæmi séu tekin. Rekja má þennan góða árangur til skilvirks eftirlits við uppbyggingu 
og skýrra gæða- og framvindumælikvarða við rekstur. Þá var Arlanda járnbrautarlínan frá 
aðallestarstöð Stokkhólms til Arlanda flugvallar fyrsta samstarfsverkefni hins opinbera og 
einkaaðila í Svíþjóð. Markmiðið með lestinni var að bregðast við aukinni umferð til og frá 
flugvellinum og draga úr losun gróðurhúsalofttegunda; en hið síðarnefnda er einnig markmið 
með hinni íslensku Borgarlínu. Þó verkefnið hafi ekki gengið hnökralaust fyrir sig, m.a. vegna 
þingkosninga og efnahagsþrenginga, lauk uppbyggingu Arlanda lestarinnar 13 mánuðum á 
undan áætlun. Ótal samstarfsverkefni á borð við þetta hafa síðar litið dagsins ljós í Svíþjóð og 
byggja öll á reynslu þeirra af Arlanda járnbrautarlínunni. Á hinn bóginn má nefna að í Stafangri 
í Noregi er verið að leggja 50 kílómetra borgarlínu og hefur framkvæmdin farið næstum því 
tvöfalt fram úr áætlunum. Borgarlínuverkefnið í Stafangri er, ólíkt Zaragoza sporvagnakerfinu 
eða Arlanda járnbrautarlínunni, opinber framkvæmd án aðkomu einkaaðila. 
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Hagkvæmni að leiðarljósi 

Ljóst er að samvinnuleiðin getur reynst stjórnvöldum mikilvægt tæki nú þegar mikil 
fjárfestingarþörf blasir við á sama tíma og íslenska hagkerfið gengur í gegnum niðursveiflu. 
Mikilvægt er að vanda til verka og tryggja að hagsmunir hins opinbera og einkaaðila séu 
samstilltir. Hagkvæmni skal ávallt höfð að leiðarljósi, hvort heldur sem ákveðið er að fara 
samvinnuleiðina eða aðra leið við uppbyggingu innviða. Það má þó vera ljóst að 
samstarfsverkefni hins opinbera og einkaaðila hafa ýmsa kosti fram yfir hefðbundnari leiðir og 
stuðlar almennt að hagkvæmari nýtingu framleiðsluþátta. Þá getur samvinnuleiðin einnig brúað 
það bil sem erfitt er að brúa með öðrum hætti. Stjórnvöld spila lykilhlutverk þegar kemur að 
því að spyrna við áhrifum niðursveiflunnar og geta auknar fjárfestingar í innviðum verið þeirra 
framlag til hagvaxtar nú; og til frambúðar. 
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