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Ávarp forstjóra
Þann 1. júlí 2013 verður til ný stofnun sem hlotið hefur
nafnið Samgöngustofa og mun hún annast stjórnsýslu
samgöngumála. Undir nafni Samgöngustofu sameinast
stjórnsýslusvið Vegagerðarinnar og Siglingastofnunar
með Flugmálastjórn og Umferðarstofu. Umferðarstofa
mun þ.a.l. brátt heyra sögunni til og mun öll þjónusta og
starfsemi varðandi umferðarmál verða á höndum nýrrar
stofnunar. Á þessum tímamótum er við hæfi að rifja upp
sögu Umferðarstofu í stuttu máli.
Árið 1928 var Bifreiðaeftirlit ríkisins stofnað og var því
ætlað að fylgjast með að ökutæki þess tíma uppfylltu þær
takmörkuðu reglur sem giltu um gerð þeirra og búnað.
Þetta var 14 árum eftir að fyrsta bifreiðin kom til Íslandi
og á þessum tíma hafa menn eflaust ekki getað ímyndað
sér þá þróun sem átt hefur sér stað í samgöngumálum
þjóðarinnar. Árið 1968 var skipt í hægri umferð hér á
landi og árið 1969 Umferðarráð stofnað. Bifreiðaskoðun
Íslands tók við af Bifreiðaeftirliti ríkisins og hóf starfsemi
1. janúar 1989, sem annaðist þá bæði skoðun og skráningu ökutækja. Fyrirtækinu var síðan skipt í tvennt um
áramótin 1996 og 1997 og til urðu sjálfstæð fyrirtæki sem
önnuðust þau verkefni sem Bifreiðaeftirlitið hafði annast.
Til varð Skráningarstofan, hlutafélag í eigu ríkisins, og
stuttu síðar hlutafélagið Frumherji.
Þann 1. október árið 2002 var Skráningarstofan sameinuð Umferðarráði og til varð Umferðarstofa. Með
þessari sameiningu, annarsvegar fræðslu og áróðursmála og öryggiseftirlitis og regluverks hinsvegar, gafst
kostur á að marka heilstæðari og jafnframt víðtækari
stefnu og starf í umferðaröryggismálum. Hlutverk
Umferðarstofu hefur frá upphafi verið að að auka lífsgæði með því að efla öryggi í umferðinni.
Óhætt er að segja að starfsmenn Umferðarstofu hafi
unnið ötullega að þessu markmiði með umferðarfræðslu, umsýslu ökunáms, ítarlegri slysaskráningu,
ökutækjaskráningu og gæðaeftirliti með skoðun ökutækja. Á 10 árum hefur umferðarslysum og óhöppum
á landinu fækkað um 30%. Banaslysum og slysum með
meiðslum hefur fækkað um 26% á sama tímabili. Þegar
Umferðarstofa hóf starfsemi sína var 5 ára meðaltalsfjöldi látinna í umferðinni 27 einstaklingar, en í lok síðasta árs voru þeir 11.
Til viðbótar má geta þess að á þeim tæplega 11 árum
sem Umferðarstofa hefur starfað hefur orðið gríðarleg
aukning á fjölda ökutækja. Á milli áranna 2002 og 2012
hefur skráðum ökutækjum á Íslandi fjölgað um 41%.
Þetta varpar ágætu ljósi á þá miklu aukningu umsvifa

í kringum viðskipti með ökutæki, en þess má geta að
afgreiðslufjöldi hjá Umferðarstofu á hverjum einasta
degi er að meðaltali um 300 og hefur ekkert fækkað þótt
innflutningur ökutækja dróst saman, bara breyst.
Við erum afar stolt af þeim árangri sem Umferðarstofa
hefur náð á tímabilinu, en hann má þakka því frábæra
starfsfólki sem unnið hefur hjá stofnuninni í gegnum árin.
Strax á fyrsta starfsári stofnunarinnar hófst mikið stefnumótunar- og uppbyggingarstarf. Það leiddi til þess að
Umferðarstofa vann markvisst að markmiðasetningu og
mælanlegum árangri og varð síðan leiðandi ríkisstofnun á
vettvangi árangursstjórnunar. Þetta starf skilaði stofnuninni fyrst verðlaunum árið 2006 sem fyrirmyndarstofnun í
ríkisrekstri. Við höfum síðan alltaf verið ofarlega og hlotið
titilinn SFR stofnun ársins í ánægjulega mörg skipti. Til
dæmis vorum við tvö ár í röð í fyrsta sæti, þrisvar sinnum
verið í öðru sæti, m.a. síðstu tvö árin.
Tímarnir breytast og við með, brátt mun Umferðarstofa
heyra sögunni til og sú mikla reynsla, þekking og færni
sem starfsmenn stofnunarinnar búa yfir mun nú nýtast
á víðara sviði. Í samvinnu við það góða fólk sem unnið
hefur á stjórnsýslusviðum flug-, vega- og siglingamála
munu starfsmenn Umferðarstofu vinna að öryggi allra
vegfarenda – hvort sem það er í lofti, á láði og legi.
Starfsmenn Umferðarsofu hlakka til þessa áfanga og
binda vonir við að haldið verði áfram því góða starfi sem
búið er að byggja upp síðustu 10 árin.
Virðingarfyllst,
Dagný Jónsdóttir
Forstjóri
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Fjármál og
rekstur

Rekstrarreikningur ársins 2012
Tekjur

2012
409�531�608
379�833�344
0
789�364�952

2011
360�833�500
233�303�842
0
594�137�342

360�900�018
233�244�943
594�144�961

340�796�475
196�576�564
537�373�039

2012

2011

Veltufjármunir
Ríkissjóður�����������������������������������������
Viðskiptakröfur �������������������������������������
Handbærtfé����������������������������������������

148�777�167
50�847�208
1�036�416�987

168�468�742
42�270�351
849�275�858

Eignir alls

1�236�041�362

1�060�014�951

Eigið fé
Höfuðstóllíársbyrjun��������������������������������
Breytingv/lokafjárlaga�������������������������������
Tekjuafgangur(-halli)áárinu��������������������������
Eigið fé

944�893�831
0
195�219�991
1�140�113�822

891�748�967
0
53�144�864
944�893�831

Skammtímaskuldir
Ríkissjóður�����������������������������������������
Viðskiptaskuldir�������������������������������������
Skuldir

95�927�541
95�927�541

115�121�120
115�121�120

Eigiðféogskuldir �����������������������������������

1�236�041�363

1�060�014�951

2012

2011

195�219�991
195�219�991

53�144�864
53�144�864

Skammtímakröfur,(hækkun)lækkun�������������������
Skammtímaskuldir,(lækkun)hækkun������������������

-8�576�857
-19�193�580


2�575�998
41�278�523
43�854�521

Handbært fé frá rekstri

-27�770�437

96�999�385

Breytingar á stöðu við ríkissjóð
Framlagríkissjóðs�����������������������������������
Tekjurinnheimtarafríkissjóði�������������������������
Greittúrríkissjóði�����������������������������������

0
-82�857600
102�549�175

0
-83�090�400
333�059�811

Fjármögnunarhreyfingar

19�691�575

249�969�411

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

187�141�129

346�968�796

Handbært fé í ársbyrjun

849�275�858

502�307�062

Handbært fé í árslok

1�036�416�987

849�275�858

Skráningartekjur��������������������������
Aðrartekjur������������������������������
Framlagv/umferðaröryggisáætlunar���������
Gjöld
Launagjöld�������������������������������
Annarkostnaður ��������������������������

Efnahagsreikningur 31. desember 2012
Eignir

Eigið fé og skuldir

Skuldir

Sjóðstreymi ársins 2012
Rekstrarhreyfingar
Veltufé frá rekstri
Tekjuafgangur(-halli)��������������������������������
Veltufé frá rekstri
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum

Fjármögnunarhreyfingar
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Fjöldi bifreiða á skrá í árslok 2012
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Fulltrúanámskeið: Umferðarstofa hélt á árinu námskeið fyrir fulltrúa umboða sem flytja inn gerðarviðurkennd ökutæki. Haldin voru námskeið í maí og október í
Reykjavík og á Akureyri. Fulltrúar hafa réttindi til að sjá
um skráningu og fulltrúaskoðun gerðarviðurkenndra
ökutækja sem og tengibúnaðar. 112 einstaklingar frá
ýmsum innflutningsfyrirtækjum og bílaumboðum sóttu
fulltrúanámskeið árið 2012.
Umferðarfræðsla: Auk venjubundinna fræðsluverkefna
hélt Umferðarstofa áfram vinnu sinni með samfélagsmiðla og framhaldsskóla en verkefninu „Vertu til!“ lauk
með verðlaunaafhendingu á Bessastöðum í mars. Forseti Íslands veitti þá verðlaun fyrir besta slagorðið,
bestu ljósmyndina og besta skólann. Það var Menntaskólinn við Hamrahlíð sem var valinn besti skólinn. Á
árinu átti Umferðarstofa einnig í samstarfi við Listaháskólann en nemendur á 2. ári í grafískri hönnun gerðu
m.a. tillögur að áróðursherferðum fyrir stofnunina. Þá
tók Umferðarstofa þátt í undirbúningi og skipulagi á
Minningardegi fórnarlamba umferðarslysa sem haldinn
var 18. nóvember. Dagurinn var haldinn í annað sinn
formlega á Íslandi en frá árinu 1993 hefur fjöldi þjóða
tileinkað þriðja sunnudag nóvembermánaðar fórnarlömbum umferðarslysa.
Áróðursherferðir: Engin ný auglýsing var framleidd
árið 2012. Þess í stað var notast við eldri auglýsingar.
Í samstarfi við VÍS var endurbirt auglýsingin „Notaðu
beltin – Alltaf“ sem ber högg við árekstur saman við
högg sem fólk á auðveldara með að ímynda sér, t.d.
niður af gámi eða niður af Perlunni. Í samstarfi við
ÁTVR var auglýsingin Flöskustútur birt sem líkir því að
aka undir áhrif við að fara í flöskustút þar sem niðurstaðan er alltaf neikvæð; að stúta fjárhagnum, stúta
ástvinum, stúta mannorðinu o.s.frv. Angels sem
framleidd var árið 2011 var sýnd á árinu en sýnir hún
engla á slysstöðum. Einnig var sýnd 30 km sem minnir
ökumenn á að keyra með gát á 30 km svæðum, sérstaklega í kringum skóla og þar sem von er á börnum
nálægt. Auk þessa fengu sjónvarpsstöðvarnar greitt

fyrir að sýna fræðslumyndir Umferðarstofu sem uppfyllingarefni á góðum sýningartímum.
Umferðaröryggisáætlanir sveitarfélaga: Undanfarin
ár hefur verið í gildi umferðaröryggisáætlun á landsvísu sem Vegagerðin og Umferðarstofa hafa framfylgt
ásamt fleirum. Árið 2009 var hrundið af stað verkefni sem miðaði að því að hvetja sveitarfélög til þess
að gera sínar eigin umferðaröryggisáætlanir. Skrifa
sveitarfélögin undir samning við Umferðarstofu þar
sem þau heita því að gerð sé slík áætlun gegn því að
Umferðarstofa leggur fram sérþekkingu og gögn þeim
til stuðnings. Markmiðið með þessum áætlunum er að
sjálfsögðu að fækka slysum en einn af meginþáttum
í því er að auka meðvitund fólks um ástandið og þær
breytingar sem þarft er að taka til að auka umferðaröryggi. Er slík vinna í gangi hjá 18 sveitarfélögum,
mislangt á veg komin. Fjögur sveitarfélög hafa lokið
gerð áætlana, Grindavík, Borgarbyggð, Reykjanesbær
og Kópavogur. Átta til viðbótar ætla sér að ljúka gerð
áætlunar á árinu 2013.
Könnun á öryggisbúnaði barna í bílnum: Á haustmánuðum stóðu Umferðarstofa og Slysavarnafélagið
Landsbjörg fyrir könnun á aðbúnaði grunnskólabarna í
bíl. Könnunin var gerð við 13 grunnskóla víða um land
en búnaður 500 barna var skoðaður. Helstu niðurstöður eru þær að 37% barna á aldrinum 6-8 ára voru
aðeins með bílbelti en sá búnaður er ekki fullnægjandi
fyrir svo ung börn. Samkvæmt lögum eiga börn undir
150 sm að hæð að nota sérstakan öryggis- og verndarbúnað. Börn ná þessari hæð almennt ekki fyrr en um

11-12 ára aldur. Af öðrum niðurstöðum könnunarinnar
má draga þá ályktun að drengir eru frekar í ófullnægjandi búnaði en stúlkur, karlkyns ökumenn eru kærulausari hvað varðar notkun öryggisbúnaðar en konur
auk þess sem notkun öryggis- og verndarbúnaði hjá
börnum á grunnskólaaldri er minni á landsbyggðinni
heldur er á höfuðborgarsvæðinu.
Ökutækjaskráningar: Við lok ársins voru 303.901 ökutæki á skrá sem er fjölgun upp á rúmlega 5.203 ökutæki
frá árinu áður. Á árinu voru nýskráð 10.432 ökutæki sem
er fjölgun upp á rúmlega 3.175 ökutæki frá árinu áður. Á
árinu voru 86.674 eigendaskipti færð miðað við 106.711
árið áður. Meðalaldur fólksbifreiða er í dag 11,95 ár en
hann var 11,6 ár árið áður. Afskráð ökutæki voru 5.301
miðað við 5.271 ökutæki árið áður. Framkvæmdar voru
181.480 aðalskoðanir miðað við 186.563 árið áður.
NorType: Á hverju ári fara mikið af gögnum gegnum
NorType verkefnið og hefur það magn aukist umtalsvert milli ára. Á síðasta ári var töluverð aukning á
skráningum á sendibifreiðum en þar var mikið um
stórar og þungar skýrslur sem kröfðust mikillar vinnu
og útsjónarsemi. Einnig var unnin mikil undirbúningsvinna varðandi skráningar á mótorhjólum, en ætlunin
er að hefja skráningar á árinu 2013. Árið 2012 voru
skráðar 635.840 færslur úr 1.815 skýrslum. Frá upphafi
NorType verkefnisins hafa alls 1.835.000 færslur verið
skráðar. Þetta þýðir að aukning heildarskráninga milli
2011 og 2012 er um 50%.
Ökunám og ökupróf: Próf til almennra ökuréttinda
stóðust 4.992 eða um 10% færri en árinu áður. Þeim

fækkaði einnig sem stóðust próf til aukinna ökuréttinda
frá árinu áður, mismikið þó. Á stóra vörubifreið stóðust
328 próf og á stóra hópbifreið 275. Í báðum þessum
flokkum er um 5% fækkun að ræða miðað við 2011. Á
fólksbifreið til farþegaflutninga í atvinnuskyni fækkaði
þeim sem stóðust próf um rúm 10% miðað við 2011,
þeir voru alls 296 árið 2012. Fjórðungi færri stóðust
próf á stóra vörubifreið með eftirvagn en árinu áður,
þeir voru nú aðeins 232 og hafa ekki verið færri á þessari öld. Á litla vörubifreið og hópbifreið stóðust 82 próf
sem er líka um fjórðungsfækkun frá árinu 2011. Á sama
hátt fækkaði þeim sem stóðust bifhjólapróf um rúm
10% á milli ára, þeir voru nú 590. 206 stóðust próf á
létt bifhjól sem er um 40% aukning frá 2011. Hér skiptir
eflaust mestu máli sú staðreynd að hætt var að gefa út
æfingaleyfi á létt bifhjól í lok árs 2011 og fleiri ljúka því
ökunámi og fara í próf.
Slysaskráningar: Árið 2012 létust 9 manns í jafnmörgum slysum. Miðað við höfðatölu eru Íslendingar
að standa sig einna best í heiminum hvað varðar
fjölda látinna í umferðinni. Markmið ársins fyrir látna
og alvarlaga slasaða voru 182 en niðurstaða ársins
hljómar upp á 145 sem er um 20% undir markmiðum.
Flest undirmarkmiðin komu einnig vel út og má þar
helst nefna að fjöldi slysa með aðkomu ökumanna á
aldrinum 17-20 ára hefur fækkað um meira en helming
á örfáum árum. Á vef Umferðarstofu má finna ársskýrslu um umferðarslys á Íslandi árið 2011. Hefur hún
að geyma ítarlegar upplýsingar og greiningu á umferðarslysum ársins.

Umferðarstofa í öðru sæti í kosningu um stofnun ársins
Árlega stendur SFR-stéttarfélag í almannaþjónustu
fyrir vali á stofnun ársins. Könnun er lögð fyrir félagsmenn SFR á starfsskilyrðum þeirra og líðan á vinnustað. Að þessu sinni var öllum stofnunum ríkisins
gefinn kostur á því að allir starfsmenn, óháð því í hvaða
stéttafélagi þeir eru, gætu tekið þátt. Slíkt gagnast
stofnunum betur í mati þeirra á frammistöðu sinni.
Í flokki stærri stofnana, þar sem starfsmenn eru 50
eða fleiri, varð Sérstakur saksóknari efstur á lista yfir
stofnun ársins. Umferðarstofa varð í öðru sæti og í því
þriðja Ríkisskattstjóri. Þess má geta að árið 2008 var
stofnunin í öðru sæti og var svo valin Stofnun ársins
árin 2009 og 2010.

Slysakort
Hér fyrir neðan má sjá öll slys og óhöpp, með og án
meiðsla fyrir árið 2012. Rauðu punktarnir tákna banaslys, þeir gulu alvarleg slys, grænu punktarnir slys
með litlum meiðslum og bláu punktarnir tákna óhöpp
án meiðsla. Nánar má skoða slysakortið á http://www.
us.is/slysakort.html.
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Umferðarráð

Umferðarstofa
Umferðarstofa ber ábyrgð á stjórnsýslu umferðarmála á Íslandi en í því felst m.a. skráning ökutækja,
umferðarfræðsla og fleiri verkefni sem tengjast ökutækjum og umferð. Umferðarstofa vinnur í samræmi
við umferðaröryggisáætlun stjórnvalda til ársins 2016
að þeim markmiðum sem þar er að finna.

ings. Umferðarstofa annast stjórnsýslu ökuréttinda.
Ökunám í landinu skal vera í samræmi við það sem
rannsóknir, staðlar og prófanir, innanlands sem og
erlendis, segja til um að stuðli að öryggi í umferðinni.
Umferðarstofa heldur skrá yfir öll umferðarslys sem
skráð eru af lögreglu.

Ökutækjasvið

Rekstrarsvið

Umferðarstofa ber ábyrgð á skráningu ökutækja,
umsýslu skráningarmerkja og eftirliti með skoðun
ökutækja. Þá starfrækir Umferðarstofa upplýsingakerfi
um ökutæki, ökutækjaskrá, en hún er m.a. aðgengileg
á netinu. Umferðarstofa annast skráningu og rekstur
NorType gagnagrunnsins, sem er samvinnuverkefni
skráningaraðila ökutækja á Íslandi, Noregi, Svíþjóð og
Finnlandi.

Rekstrarsvið fer með fjárhagsmál, markaðsmál og
innri skipulagsmál Umferðarstofu. Á sviðinu er fjallað
heildstætt um ökutækja- og umferðaröryggismál, sem
er stjórnvöldum og öðrum til ráðuneytis um umferðarmál og tekur þátt í að gera tillögur að reglum er varða
ökutæki og umferð á innlendum vettvangi og á vettvangi EES-samstarfsins. Sviðið tryggir góðan rekstur
stofnunarinnar þannig að Umferðarstofa geti fjármagnað og beitt kröftum sínum í starfsemina.

Umferðaröryggissvið
Umferðarstofa leitast við að skapa sem mest öryggi í
umferðinni fyrir alla hópa vegfarenda, meðal annars
með því að ná fram hugarfarsbreytingu og auka
virðingu fyrir lögum og reglum um umferðarmál.
Umferðarstofa stýrir fræðslu og miðlun upplýsinga um
umferðarmál og stuðlar að þátttöku og samstarfi allra
aðila sem vilja vinna að framgangi þeirra. Umferðarstofa beitir sér fyrir því að umferðarfræðsla í landinu
verði efld, bæði innan skólakerfisins og meðal almenn-

Upplýsingatæknisvið
Upplýsingatæknisvið sér um rekstur tölvukerfa
Umferðarstofu, ásamt allri hugbúnaðarþróun.
Mannauðs- og gæðasvið
Mannauðs- og gæðasvið sér um starfsmanna- og
gæðamál Umferðarstofu. Sviðið er fyrst og fremst
stoðdeild sem vinnur markvisst að því að bæta starfsumhverfi og gæði stofnunarinnar.

