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Skýrsla 
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra um framkvæmd samgönguáætlunar 

2016 
(Lögð fyrir Alþingi á 149. löggjafarþingi 2018–2019) 

 
Nóvember 2018 

Inngangur 
Eftirfarandi samantekt er í samræmi við 5. gr. laga um samgönguáætlun, nr. 33/2008, en þar segir: 

„Ráðherra skal árlega leggja fram á Alþingi skýrslu um framkvæmd samgönguáætlunar næstliðið ár“. 
Gildandi langtímasamgönguáætlun spannar árin 2011–2022. Síðasta gildandi fjögurra ára 
samgönguáætlun var fyrir árin 2015–2018. Hér er lögð fram skýrsla um framkvæmd samgöngu-
áætlunar árið 2016. 

Upplýsingarnar eru m.a. byggðar á ríkisreikningi, skýrslum Isavia ohf., Samgöngustofu og 
Vegagerðarinnar, auk skýrslu um framkvæmd umferðaröryggisáætlunar. 

Stefnumótun í samgöngum kemur fram í þingsályktun um samgönguáætlun til 12 ára en í henni eru 
sett fram markmið í samgöngum, leiðir að þeim auk stærstu verkefna sem rætt er um hverju sinni. 
Samgönguáætlun til 12 ára á að endurskoða og leggja fram á Alþingi á fjögurra ára fresti skv. lögum 
um samgönguáætlun, nr. 33/2008. 

Tillögur að fjárveitingum til tiltekinna framkvæmda í samgöngum eru settar fram í þingsályktun um 
samgönguáætlun til fjögurra ára. Ályktunina skal endurskoða og leggja fram á Alþingi á tveggja ára 
fresti. 

Rétt er að taka fram að tölur eru á verðlagi hvers árs nema annað sé tekið fram. 

Þingsályktunartillögur um samgönguáætlun lagðar fram á Alþingi 
Þingsályktunartillögur um samgönguáætlun hafa verið lagðar fyrir Alþingi sem hér segir: 
128. löggjafarþing 2002–2003. Þskj. 774—469. mál. Tillaga til þingsályktunar um 

samgönguáætlun fyrir árin 2003–2014. Afgreidd sem ályktun Alþingis 13.3.2003. 
128. löggjafarþing 2002–2003. Þskj. 911—563. mál. Tillaga til þingsályktunar um fjögurra ára 

samgönguáætlun fyrir árin 2003–2006. Afgreidd sem ályktun Alþingis 13.3.2003. 
131. löggjafarþing 2004–2005. Þskj. 1079—721. mál. Tillaga til þingsályktunar um fjögurra ára 

samgönguáætlun fyrir árin 2005–2008. Afgreidd sem ályktun Alþingis 11.5.2005. 
133. löggjafarþing 2006–2007. Þskj. 852—574. mál. Tillaga til þingsályktunar um fjögurra ára 

samgönguáætlun fyrir árin 2007–2010. Afgreidd sem ályktun Alþingis 17.3.2007. 
133. löggjafarþing 2006–2007. Þskj. 853—575. mál. Tillaga til þingsályktunar um 

samgönguáætlun fyrir árin 2007–2018. Lögð fram á Alþingi, ekki afgreidd. 
135. löggjafarþing 2007–2008. Þskj. 820—519. mál. Tillaga til þingsályktunar um viðauka við 

fjögurra ára samgönguáætlun fyrir árin 2007–2010. Flýting framkvæmda. Afgreidd sem ályktun 
Alþingis 29.5.2008. 

138. löggjafarþing 2009–2010. Þskj. 973—582. mál. Tillaga til þingsályktunar um fjögurra ára 
samgönguáætlun fyrir árin 2009–2012. Ekki afgreidd en unnið 2009 skv. þegar gerðum 
skuldbindingum og fjárhagslegri getu 2009–2012. Afgreidd sem ályktun Alþingis 15.6.2010. 
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2010 Unnið eftir fjárlögum og samþykktri áætlun eftir föngum (niðurskurður v. efnahagshruns). 
2011 Unnið eftir fjárlögum og samþykktri áætlun eftir föngum (niðurskurður v. efnahagshruns). 
140. löggjafarþing 2011–2012. Þingskjal 533—392. mál. Tillaga til þingsályktunar um fjögurra 

ára samgönguáætlun fyrir árin 2011–2014. Afgreidd sem ályktun Alþingis 19.6.2012. 
140. löggjafarþing 2011–2012. Þingskjal 534—393. mál. Tillaga til þingsályktunar um 

samgönguáætlun fyrir árin 2011–2022. Afgreidd sem ályktun Alþingis 19.6.2012.  
141. löggjafarþing 2012–2013. Þingskjal 974—575. mál. Tillaga til þingsályktunar um fjögurra 

ára samgönguáætlun fyrir árin 2013–2016. Lögð fram en ekki afgreidd. Unnið 2013 skv. fyrri áætlun 
og fjárlögum. 

143. löggjafarþing 2013–2014. Þingskjal 855—495. mál. Tillaga til þingsályktunar um fjögurra 
ára samgönguáætlun fyrir árin 2013–2016. Lögð fram en ekki afgreidd. Unnið 2014 skv. fyrri áætlun 
og fjárlögum. 

144. löggjafarþing 2014–2015. Þingskjal 1341—770. mál. Tillaga til þingsályktunar um fjögurra 
ára samgönguáætlun fyrir árin 2015–2018. Lögð fram en var ekki afgreidd. 

145. löggjafarþing 2015-2016. Þingskjal 1801—638. mál. Tillaga til þingsályktunar um fjögurra 
ára samgönguáætlun 2015-2018. Afgreidd sem ályktun Alþingis 12.10.2016. 

145. löggjafarþing 2015-2016. Þingskjal 1706—879. mál. Tillaga til þingsályktunar um 
samgönguáætlun fyrir árin 2015-2026. Lögð fram en ekki rædd. 
Þingsályktunartillögur í gildi hvert ár fyrir sig 
Þingsályktanir sem í gildi hafa verið hverju sinni, bæði til tólf og fjögurra ára, eru sem hér segir: 
 Fjögurra ára sam- Tólf ára sam- 
 gönguáætlun í gildi gönguáætlun í gildi 
2003 2003-2006 2003-2014 
2004 2003-2006 2003-2014 
2005 2005-2008 2003-2014 
2006 2005-2008 2003-2014 
2007 2007-2010 2003-2014 
2008 2007-2010 Viðauki 2003-2014 
2009 2007-2010 Viðauki 2003-2014 
2010 2007-2010 Viðauki 2003-2014 
2011 engin 2003-2014 
2012 2011-2014 2011-2022 
2013 2011-2014 2011-2022 
2014 2011-2014 2011-2022 
2015 * engin 2011-2022 
2016 ** 2015-2018 2011-2022 
* áætlanir lagðar fram á Alþingi eins og fram kemur að ofan. 
** Samþykkt á haustþingi 2016. Samhliða var lögð fram samgönguáætlun fyrir 2015-2026 en hún 

var ekki rædd. 
Þingsályktunartillaga samgönguáætlunar fyrir árin 2013-2016 var tvívegis lögð fram á Alþingi, fyrst 

á 141. þingi og síðan á 143. þingi, en ekki náðist að ljúka umfjöllun.  
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Útgjöld 
Útgjöld til vegamála, siglingamála og flugmála hafa verið sem hér segir undanfarin ár í milljónum 

króna og á verðlagi hvers árs. 
Tafla I. Útgjöld til flug-, siglinga- og vegamála 2010-2016 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  
Flugmál 1.915,8 2.032,3 1.441,2 2.148,8 2.444,7 2.833,6 3.266,9  
Siglingamál 1.941,2 1.457,1 895,1 1.324,6 1.807,5 2.175,6 2.812,6  
Vegamál 25.572,4 24.526,3 20.058,7 19.859,5 17.786 16.860,1 22.934,1  
R.nefnd samgönguslysa 193,6 152,7 129,8 144,2 - - -  
Samgöngustofa 1.940,7 2,016,1 2.095,6 1.022,6 
 

Í tölum um flugmál eru heildarútgjöld til flugmála samkvæmt ríkisreikningi. Árið 2016 er þar 
eingöngu átt við flugvelli og flugleiðsöguþjónustu en Samgöngustofa og rannsóknarnefnd 
samgönguslysa eru taldar sér.  

Í skýrslum um framkvæmd einstakra hluta samgönguáætlana hefur verið miðað við að sýna kostnað 
og markaðar tekjur, þ.e. tekjur sem eiga að renna til ákveðinna verkefna, en ekki rekstrartekjur. 

Í heildarútgjöldum til vegamála eru öll útgjöld, svo sem rekstur og þjónusta, þ.m.t. umferðar eftirlit, 
vetrarþjónusta, almenningssamgöngur, rannsóknir, viðhald þjóðvega, þ. á. m. endurnýjun slitlaga, 
styrkingar og öryggisaðgerðir. Þá er einnig talinn með allur stofnkostnaður. Á móti koma síðan tekjur 
vegasjóðs: Bensíngjald, olíugjald og þungaskattur en nánar er gerð grein fyrir þeim liðum hér á eftir. 
Árið 2012 eru einnig talin framlög til Umferðarstofu en hún og starfsemi hennar töldust í fyrsta sinn 
til samgönguáætlunar árið 2011 og er leiðrétt fyrir því það ár. Árið 2013 var Umferðarstofa rekin fyrstu 
sex mánuði ársins þar til Samgöngustofa tók til starfa og er sá kostnaður talinn með. 

Kostnaður við rekstur Samgöngustofu frá stofnun 1. júlí 2013 var kr. 1.029.930 þús. kr. 
 

Öryggi í samgöngum 
Um rannsókn samgönguslysa gilda lög um rannsókn samgönguslysa, nr. 18/2013. Markmið laganna 

er að fækka slysum og auka öryggi í samgöngum með því að efla og bæta slysarannsóknir. Því er það 
jafnframt gert að markmiði að rannsóknir samgönguslysa skuli eingöngu miða að því að leiða í ljós 
orsakir samgönguslysa og samgönguatvika með það að markmiði að draga úr hættu á sams konar 
slysum og atvikum og afleiðingum sambærilegra slysa en ekki að skipta sök eða ábyrgð. Samkvæmt 
4. gr. laganna skal rannsóknarnefnd samgönguslysa hafa með höndum rannsóknir samgönguslysa. 
Nefndin og forverar hennar hafa gefið út skýrslur um samgönguslys og er miðað við þær hér auk þess 
sem leitað er upplýsinga úr skýrslu um umferðaröryggi og frá Samgöngustofu og Isavia. 

Umferð á vegum 
Framkvæmd umferðaröryggismála var á árinu  2016 eins og áður á forræði Samgöngustofu, 

Vegagerðarinnar og ríkislögreglustjóra. Tvö yfirmarkmið umferðaröryggisáætlunar eru að fjöldi 
látinna í umferð á hverja 100 þúsund íbúa verði ekki meiri en það sem lægst gerist hjá öðrum þjóðum 
og að fjöldi látinna og alvarlega slasaðra minnki að jafnaði um 5% á ári til ársins 2022.  

Þróun slysa og slasaðra hefur verið með eftirfarandi hætti á árunum 2010-2016: 

 

 2 

2010 Unnið eftir fjárlögum og samþykktri áætlun eftir föngum (niðurskurður v. efnahagshruns). 
2011 Unnið eftir fjárlögum og samþykktri áætlun eftir föngum (niðurskurður v. efnahagshruns). 
140. löggjafarþing 2011–2012. Þingskjal 533—392. mál. Tillaga til þingsályktunar um fjögurra 

ára samgönguáætlun fyrir árin 2011–2014. Afgreidd sem ályktun Alþingis 19.6.2012. 
140. löggjafarþing 2011–2012. Þingskjal 534—393. mál. Tillaga til þingsályktunar um 

samgönguáætlun fyrir árin 2011–2022. Afgreidd sem ályktun Alþingis 19.6.2012.  
141. löggjafarþing 2012–2013. Þingskjal 974—575. mál. Tillaga til þingsályktunar um fjögurra 

ára samgönguáætlun fyrir árin 2013–2016. Lögð fram en ekki afgreidd. Unnið 2013 skv. fyrri áætlun 
og fjárlögum. 

143. löggjafarþing 2013–2014. Þingskjal 855—495. mál. Tillaga til þingsályktunar um fjögurra 
ára samgönguáætlun fyrir árin 2013–2016. Lögð fram en ekki afgreidd. Unnið 2014 skv. fyrri áætlun 
og fjárlögum. 

144. löggjafarþing 2014–2015. Þingskjal 1341—770. mál. Tillaga til þingsályktunar um fjögurra 
ára samgönguáætlun fyrir árin 2015–2018. Lögð fram en var ekki afgreidd. 

145. löggjafarþing 2015-2016. Þingskjal 1801—638. mál. Tillaga til þingsályktunar um fjögurra 
ára samgönguáætlun 2015-2018. Afgreidd sem ályktun Alþingis 12.10.2016. 

145. löggjafarþing 2015-2016. Þingskjal 1706—879. mál. Tillaga til þingsályktunar um 
samgönguáætlun fyrir árin 2015-2026. Lögð fram en ekki rædd. 
Þingsályktunartillögur í gildi hvert ár fyrir sig 
Þingsályktanir sem í gildi hafa verið hverju sinni, bæði til tólf og fjögurra ára, eru sem hér segir: 
 Fjögurra ára sam- Tólf ára sam- 
 gönguáætlun í gildi gönguáætlun í gildi 
2003 2003-2006 2003-2014 
2004 2003-2006 2003-2014 
2005 2005-2008 2003-2014 
2006 2005-2008 2003-2014 
2007 2007-2010 2003-2014 
2008 2007-2010 Viðauki 2003-2014 
2009 2007-2010 Viðauki 2003-2014 
2010 2007-2010 Viðauki 2003-2014 
2011 engin 2003-2014 
2012 2011-2014 2011-2022 
2013 2011-2014 2011-2022 
2014 2011-2014 2011-2022 
2015 * engin 2011-2022 
2016 ** 2015-2018 2011-2022 
* áætlanir lagðar fram á Alþingi eins og fram kemur að ofan. 
** Samþykkt á haustþingi 2016. Samhliða var lögð fram samgönguáætlun fyrir 2015-2026 en hún 

var ekki rædd. 
Þingsályktunartillaga samgönguáætlunar fyrir árin 2013-2016 var tvívegis lögð fram á Alþingi, fyrst 

á 141. þingi og síðan á 143. þingi, en ekki náðist að ljúka umfjöllun.  
 

 

 3 

Útgjöld 
Útgjöld til vegamála, siglingamála og flugmála hafa verið sem hér segir undanfarin ár í milljónum 

króna og á verðlagi hvers árs. 
Tafla I. Útgjöld til flug-, siglinga- og vegamála 2010-2016 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  
Flugmál 1.915,8 2.032,3 1.441,2 2.148,8 2.444,7 2.833,6 3.266,9  
Siglingamál 1.941,2 1.457,1 895,1 1.324,6 1.807,5 2.175,6 2.812,6  
Vegamál 25.572,4 24.526,3 20.058,7 19.859,5 17.786 16.860,1 22.934,1  
R.nefnd samgönguslysa 193,6 152,7 129,8 144,2 - - -  
Samgöngustofa 1.940,7 2,016,1 2.095,6 1.022,6 
 

Í tölum um flugmál eru heildarútgjöld til flugmála samkvæmt ríkisreikningi. Árið 2016 er þar 
eingöngu átt við flugvelli og flugleiðsöguþjónustu en Samgöngustofa og rannsóknarnefnd 
samgönguslysa eru taldar sér.  

Í skýrslum um framkvæmd einstakra hluta samgönguáætlana hefur verið miðað við að sýna kostnað 
og markaðar tekjur, þ.e. tekjur sem eiga að renna til ákveðinna verkefna, en ekki rekstrartekjur. 

Í heildarútgjöldum til vegamála eru öll útgjöld, svo sem rekstur og þjónusta, þ.m.t. umferðar eftirlit, 
vetrarþjónusta, almenningssamgöngur, rannsóknir, viðhald þjóðvega, þ. á. m. endurnýjun slitlaga, 
styrkingar og öryggisaðgerðir. Þá er einnig talinn með allur stofnkostnaður. Á móti koma síðan tekjur 
vegasjóðs: Bensíngjald, olíugjald og þungaskattur en nánar er gerð grein fyrir þeim liðum hér á eftir. 
Árið 2012 eru einnig talin framlög til Umferðarstofu en hún og starfsemi hennar töldust í fyrsta sinn 
til samgönguáætlunar árið 2011 og er leiðrétt fyrir því það ár. Árið 2013 var Umferðarstofa rekin fyrstu 
sex mánuði ársins þar til Samgöngustofa tók til starfa og er sá kostnaður talinn með. 

Kostnaður við rekstur Samgöngustofu frá stofnun 1. júlí 2013 var kr. 1.029.930 þús. kr. 
 

Öryggi í samgöngum 
Um rannsókn samgönguslysa gilda lög um rannsókn samgönguslysa, nr. 18/2013. Markmið laganna 

er að fækka slysum og auka öryggi í samgöngum með því að efla og bæta slysarannsóknir. Því er það 
jafnframt gert að markmiði að rannsóknir samgönguslysa skuli eingöngu miða að því að leiða í ljós 
orsakir samgönguslysa og samgönguatvika með það að markmiði að draga úr hættu á sams konar 
slysum og atvikum og afleiðingum sambærilegra slysa en ekki að skipta sök eða ábyrgð. Samkvæmt 
4. gr. laganna skal rannsóknarnefnd samgönguslysa hafa með höndum rannsóknir samgönguslysa. 
Nefndin og forverar hennar hafa gefið út skýrslur um samgönguslys og er miðað við þær hér auk þess 
sem leitað er upplýsinga úr skýrslu um umferðaröryggi og frá Samgöngustofu og Isavia. 

Umferð á vegum 
Framkvæmd umferðaröryggismála var á árinu  2016 eins og áður á forræði Samgöngustofu, 

Vegagerðarinnar og ríkislögreglustjóra. Tvö yfirmarkmið umferðaröryggisáætlunar eru að fjöldi 
látinna í umferð á hverja 100 þúsund íbúa verði ekki meiri en það sem lægst gerist hjá öðrum þjóðum 
og að fjöldi látinna og alvarlega slasaðra minnki að jafnaði um 5% á ári til ársins 2022.  

Þróun slysa og slasaðra hefur verið með eftirfarandi hætti á árunum 2010-2016: 
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2010 Unnið eftir fjárlögum og samþykktri áætlun eftir föngum (niðurskurður v. efnahagshruns). 
2011 Unnið eftir fjárlögum og samþykktri áætlun eftir föngum (niðurskurður v. efnahagshruns). 
140. löggjafarþing 2011–2012. Þingskjal 533—392. mál. Tillaga til þingsályktunar um fjögurra 

ára samgönguáætlun fyrir árin 2011–2014. Afgreidd sem ályktun Alþingis 19.6.2012. 
140. löggjafarþing 2011–2012. Þingskjal 534—393. mál. Tillaga til þingsályktunar um 

samgönguáætlun fyrir árin 2011–2022. Afgreidd sem ályktun Alþingis 19.6.2012.  
141. löggjafarþing 2012–2013. Þingskjal 974—575. mál. Tillaga til þingsályktunar um fjögurra 

ára samgönguáætlun fyrir árin 2013–2016. Lögð fram en ekki afgreidd. Unnið 2013 skv. fyrri áætlun 
og fjárlögum. 

143. löggjafarþing 2013–2014. Þingskjal 855—495. mál. Tillaga til þingsályktunar um fjögurra 
ára samgönguáætlun fyrir árin 2013–2016. Lögð fram en ekki afgreidd. Unnið 2014 skv. fyrri áætlun 
og fjárlögum. 

144. löggjafarþing 2014–2015. Þingskjal 1341—770. mál. Tillaga til þingsályktunar um fjögurra 
ára samgönguáætlun fyrir árin 2015–2018. Lögð fram en var ekki afgreidd. 

145. löggjafarþing 2015-2016. Þingskjal 1801—638. mál. Tillaga til þingsályktunar um fjögurra 
ára samgönguáætlun 2015-2018. Afgreidd sem ályktun Alþingis 12.10.2016. 

145. löggjafarþing 2015-2016. Þingskjal 1706—879. mál. Tillaga til þingsályktunar um 
samgönguáætlun fyrir árin 2015-2026. Lögð fram en ekki rædd. 
Þingsályktunartillögur í gildi hvert ár fyrir sig 
Þingsályktanir sem í gildi hafa verið hverju sinni, bæði til tólf og fjögurra ára, eru sem hér segir: 
 Fjögurra ára sam- Tólf ára sam- 
 gönguáætlun í gildi gönguáætlun í gildi 
2003 2003-2006 2003-2014 
2004 2003-2006 2003-2014 
2005 2005-2008 2003-2014 
2006 2005-2008 2003-2014 
2007 2007-2010 2003-2014 
2008 2007-2010 Viðauki 2003-2014 
2009 2007-2010 Viðauki 2003-2014 
2010 2007-2010 Viðauki 2003-2014 
2011 engin 2003-2014 
2012 2011-2014 2011-2022 
2013 2011-2014 2011-2022 
2014 2011-2014 2011-2022 
2015 * engin 2011-2022 
2016 ** 2015-2018 2011-2022 
* áætlanir lagðar fram á Alþingi eins og fram kemur að ofan. 
** Samþykkt á haustþingi 2016. Samhliða var lögð fram samgönguáætlun fyrir 2015-2026 en hún 

var ekki rædd. 
Þingsályktunartillaga samgönguáætlunar fyrir árin 2013-2016 var tvívegis lögð fram á Alþingi, fyrst 

á 141. þingi og síðan á 143. þingi, en ekki náðist að ljúka umfjöllun.  
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Útgjöld 
Útgjöld til vegamála, siglingamála og flugmála hafa verið sem hér segir undanfarin ár í milljónum 

króna og á verðlagi hvers árs. 
Tafla I. Útgjöld til flug-, siglinga- og vegamála 2010-2016 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  
Flugmál 1.915,8 2.032,3 1.441,2 2.148,8 2.444,7 2.833,6 3.266,9  
Siglingamál 1.941,2 1.457,1 895,1 1.324,6 1.807,5 2.175,6 2.812,6  
Vegamál 25.572,4 24.526,3 20.058,7 19.859,5 17.786 16.860,1 22.934,1  
R.nefnd samgönguslysa 193,6 152,7 129,8 144,2 - - -  
Samgöngustofa 1.940,7 2,016,1 2.095,6 1.022,6 
 

Í tölum um flugmál eru heildarútgjöld til flugmála samkvæmt ríkisreikningi. Árið 2016 er þar 
eingöngu átt við flugvelli og flugleiðsöguþjónustu en Samgöngustofa og rannsóknarnefnd 
samgönguslysa eru taldar sér.  

Í skýrslum um framkvæmd einstakra hluta samgönguáætlana hefur verið miðað við að sýna kostnað 
og markaðar tekjur, þ.e. tekjur sem eiga að renna til ákveðinna verkefna, en ekki rekstrartekjur. 

Í heildarútgjöldum til vegamála eru öll útgjöld, svo sem rekstur og þjónusta, þ.m.t. umferðar eftirlit, 
vetrarþjónusta, almenningssamgöngur, rannsóknir, viðhald þjóðvega, þ. á. m. endurnýjun slitlaga, 
styrkingar og öryggisaðgerðir. Þá er einnig talinn með allur stofnkostnaður. Á móti koma síðan tekjur 
vegasjóðs: Bensíngjald, olíugjald og þungaskattur en nánar er gerð grein fyrir þeim liðum hér á eftir. 
Árið 2012 eru einnig talin framlög til Umferðarstofu en hún og starfsemi hennar töldust í fyrsta sinn 
til samgönguáætlunar árið 2011 og er leiðrétt fyrir því það ár. Árið 2013 var Umferðarstofa rekin fyrstu 
sex mánuði ársins þar til Samgöngustofa tók til starfa og er sá kostnaður talinn með. 

Kostnaður við rekstur Samgöngustofu frá stofnun 1. júlí 2013 var kr. 1.029.930 þús. kr. 
 

Öryggi í samgöngum 
Um rannsókn samgönguslysa gilda lög um rannsókn samgönguslysa, nr. 18/2013. Markmið laganna 

er að fækka slysum og auka öryggi í samgöngum með því að efla og bæta slysarannsóknir. Því er það 
jafnframt gert að markmiði að rannsóknir samgönguslysa skuli eingöngu miða að því að leiða í ljós 
orsakir samgönguslysa og samgönguatvika með það að markmiði að draga úr hættu á sams konar 
slysum og atvikum og afleiðingum sambærilegra slysa en ekki að skipta sök eða ábyrgð. Samkvæmt 
4. gr. laganna skal rannsóknarnefnd samgönguslysa hafa með höndum rannsóknir samgönguslysa. 
Nefndin og forverar hennar hafa gefið út skýrslur um samgönguslys og er miðað við þær hér auk þess 
sem leitað er upplýsinga úr skýrslu um umferðaröryggi og frá Samgöngustofu og Isavia. 

Umferð á vegum 
Framkvæmd umferðaröryggismála var á árinu  2016 eins og áður á forræði Samgöngustofu, 

Vegagerðarinnar og ríkislögreglustjóra. Tvö yfirmarkmið umferðaröryggisáætlunar eru að fjöldi 
látinna í umferð á hverja 100 þúsund íbúa verði ekki meiri en það sem lægst gerist hjá öðrum þjóðum 
og að fjöldi látinna og alvarlega slasaðra minnki að jafnaði um 5% á ári til ársins 2022.  

Þróun slysa og slasaðra hefur verið með eftirfarandi hætti á árunum 2010-2016: 
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Tafla II. Umferðarslys 2010-2016  

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Banaslys  18 16 3 14 9 12 7 
Alvarleg slys  183 155 161 160 115 145 182 
Öll slys  6.787 6.412 6.001 5.833 5.552 6.064 6.161 
 
Látnir  18 16 4 15 9 12 8 
Alvarlega slasaðir  215 178 177 177 136 154 205 
Samtals slasaðir og látnir  1429 1.324 1.172 1.232 1.044 1.229 1.269 
 
Akstur alls, milljónir km  3.983 3.435 3.218 3.061 2.976 2.942 3.053 
Látnir á milljarð kílómetra  4,5 4,7 1,2 4,9 3,0 4,1 2,6 
Alvarl. slasaðir á milljarð km  54,0 51,8 55,0 57,8 45,7 52,3 67,1 
Slys á milljarð kílómetra  1.704 1.867 1.865 1.906 1.866 2.061 2.018 
 
Umferðaröryggisáætlun í m.kr.   419 388 375 375 350 350 340 

Umtalsverður árangur hefur náðst í umferðaröryggismálum. Eins og sjá má hefur þeim fækkað sem 
hafa látist í umferðarslysum hér á landi undanfarin ár. Árið 2016 voru þeir 18. Sé litið lengra aftur í 
tímann er árangurinn enn betri, sérstaklega þegar litið er til þess að akstur hefur aukist mjög. Á árinu 
2001 létust 24 í 19 umferðarslysum. Akstur það ár var 2.431 milljónir kílómetra. Látnir á milljarð 
ekinna kílómetra árið 2001 voru því 9,9. Á árinu 1977 létust 37 í umferðarslysum á landinu en 
heildarakstur það ár var rúmlega 903 milljónir kílómetra. Látnir á hvern ekinn milljarð kílómetra voru 
því 41,0. Árið 1975 létust 33 í umferðarslysum en eknir voru alls tæplega 816 milljónir kílómetra það 
ár. Látnir á hvern milljarð ekinna kílómetra voru því 40,5. 

Öryggi á sjó 
Tafla III. Slys 2009-2016  

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Látnir 2 1 0 2 4 0 1 1 
Látnir við köfun 0 0 0 0 1 0 1 1 
Slys á fólki 53 51 42 53 48 69 61 55 
Önnur atvik 51 77 56 115 84 85 96 94 
Öll atvik 104 129 98 170 137 154 159 151 
Lögskráningardagar í þús. 979 1.036 1.082 1.144 1.186 1.171 840 827 

Á árunum 2014, 2011 og 2008 urðu engin banaslys á sjó. Það eru jafnframt einu árin þar sem ekki 
hefur orðið banaslys á sjó við Ísland frá því að skráning hófst. Nokkrar skýringar geta verið á því svo 
sem símenntun, betri vitund um hættur og öryggismál, lengri starfsreynsla, starfsskilyrði o.s.frv. 
Öðrum slysum fækkar heldur og líklega af sömu ástæðum. Árið 2015 urðu flest slysin um borð í 
togveiðiskipum (13), flutningaskipum (14) og línuveiðiskipum (14). Af 53 slysi árið 2016 urðu 21 við 
veiðar, 13 í höfn og 19 á siglingu. Algengust voru fallslys (219) en af öðrum tegundum slysa má nefna 
slys við notkun vinda, fiskvinnsluvéla og færibanda. Slysin verða t.d. er sjómenn klemmast við löndun, 
við að losa eða festa landfestar, vinnu við sjóbúnað o.fl. 

Með lögum um lögskráningu sjómanna, nr. 35/2010, var gerð breyting á skráningu 
lögskráningardaga. Þá varð skylda að skrá alla skipverja. Fyrir gildistöku laganna var ekki skylt að 
skrá skipverja á skipum undir 20 brt. Því er ekki hægt að skoða þróun í fjölda lögskráningardaga frá 
2008-2016 í einu lagi. Frá 2008-2010 fjölgar lögskráningardögum um 4,7%. Frá 2011-2016 fækkar 
þeim um 16,3%. Öllum atvikum fækkar um 7,6% frá 2008-2010. Frá 2011-2016 fækkar þeim um 
32,5%. Á báðum tímabilum fækkar atvikum meira en fjöldi lögskráningardaga breytist. 
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Öryggi í flugi 
Tafla IV. Slys 2010-2016  

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Látnir  0 3 0 2 2 0 0 
Tilkynningar á ári  2.110 1.818 1.737 1.506 1.435 1.400 1.200 
Mál opnuð á ári  24 27 40 20 23 31 36 
Formlegar rannsóknir hafnar  15 21 29 16 19 24 21 
Fjöldi farþega í þúsundum  7.619 5.599 4.586 3.956 3.570 3.310 2.862 
Flughreyfingar í þúsundum  172 176 165 149 144 135 151 
Tilkynningar á millj. farþega  277 324 379 381 402 423 419 
Tilkynningar á þús. hreyfingar  12,3 10,3 10,5 10,1 10,0 10,4 7,9 

Flugatvik er skilgreint í reglugerð 53/2006 um tilkynningarskyldu flugslysa, alvarlegra flugatvika 
og atvika. Þau eru skilgreind sem rekstrartruflun, galli, bilun eða aðrar óeðlilegar aðstæður sem hafa 
eða kunna að hafa áhrif á flugöryggi en hafa ekki haft í för með sér slys eða alvarlegt flugatvik. 
Flugatvik er skilgreint sem atburður, annað en flugslys, sem tengist starfrækslu loftfars og hefur áhrif 
á eða getur haft áhrif á öryggi. Samgöngustofa og rannsóknarnefnd samgönguslysa halda saman 
upplýsingum um þessi atvik og koma þau fram sem tilkynningar á árinu í töflunni hér að ofan. Þar er 
eingöngu átt við tilkynningar vegna loftfara sem skráð eru á Íslandi. Fjöldi farþega er hins vegar 
heildarfjöldi farþega hvort sem þeir fljúga með loftförum sem hér eru skráð eða í öðrum ríkjum. 
Formlegar rannsóknir er sá fjöldi flugatvika sem rannsóknarnefnd samgönguslysa telur ástæðu til að 
rannsaka. Eins og sjá má hefur tilkynningum fækkað sé miðað við fjölda farþega. Í fjölda farþega eru 
meðtaldir allir farþegar sem fara um flugvelli landsins, einnig áningarfarþegar. Í flughreyfingum eru 
meðtaldar allar lendingar og öll flugtök, m.ö.o. snertilendingar eru meðtaldar. 

 

Stofnkostnaður-fjárfestingar 
Fjárfestingar ríkisins í innviðum samgangna hafa undanfarin ár verið með eftirfarandi hætti í 

milljónum króna á verðlagi hvers árs: 
Tafla V. Stofnkostnaður við flugvelli, hafnir og vegi 2010-2016 

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Flugmál  349,9 354,2 181,6 331,4 403,6 360,9 387,7 
Siglingamál  1.655,1 1.170,6 606,1 735,6 725,2 1.061,5 1.711,9 
Vegamál  9.989,0 9.864,0 7.014,0 6.789,0 6.101,0 6.251,0 12.559,0 
Samtals  11.994,0 10.301,1 7.958,6 7.856,0 7.229,8 7.673,4 14.658,9 

Árið 2016 var varið 1.655,1 m.kr. til ríkisstyrktra hafnaframkvæmda. Þar af fóru 551,4 m.kr. til 
Landeyjahafnar. Til Húsavíkurhafnar fóru 372,1 m.kr. 

Ríkið styrkir hafnarframkvæmdir að ákveðnu hlutfalli. Tölurnar í töflunni sýna eingöngu hlut 
ríkisins í hafnarframkvæmdum. Hafnir eru í eigu sveitarfélaga og reknar af þeim. Frumkvæði að 
hafnarframkvæmdum kemur í flestum tilfellum frá sveitarfélögunum. Kostnaður við 
hafnarframkvæmdir er því hærri en sem nemur framlagi ríkisins. Þá er nokkuð um framkvæmdir á 
vegum hafna sem ekki eru styrkhæfar og eru Faxaflóahafnir nærtækasta dæmið um slíkar hafnir. Í 
samantekt þessari um nýframkvæmdir er eingöngu fjallað um ríkisstyrki til hafnarframkvæmda og 
sjóvarna. 

Fjárveitingar til vegaframkvæmda sem fjallað er um í samgönguáætlun eru til vega sem falla undir 
skilgreiningu vegalaga nr. 80/2007. Aðrir aðilar en ríkið, m.a. sveitarfélög, veita einnig fé til ýmissa 
vegaframkvæmda en þau framlög eru utan þessarar skýrslu. 
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Tafla II. Umferðarslys 2010-2016  

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Banaslys  18 16 3 14 9 12 7 
Alvarleg slys  183 155 161 160 115 145 182 
Öll slys  6.787 6.412 6.001 5.833 5.552 6.064 6.161 
 
Látnir  18 16 4 15 9 12 8 
Alvarlega slasaðir  215 178 177 177 136 154 205 
Samtals slasaðir og látnir  1429 1.324 1.172 1.232 1.044 1.229 1.269 
 
Akstur alls, milljónir km  3.983 3.435 3.218 3.061 2.976 2.942 3.053 
Látnir á milljarð kílómetra  4,5 4,7 1,2 4,9 3,0 4,1 2,6 
Alvarl. slasaðir á milljarð km  54,0 51,8 55,0 57,8 45,7 52,3 67,1 
Slys á milljarð kílómetra  1.704 1.867 1.865 1.906 1.866 2.061 2.018 
 
Umferðaröryggisáætlun í m.kr.   419 388 375 375 350 350 340 

Umtalsverður árangur hefur náðst í umferðaröryggismálum. Eins og sjá má hefur þeim fækkað sem 
hafa látist í umferðarslysum hér á landi undanfarin ár. Árið 2016 voru þeir 18. Sé litið lengra aftur í 
tímann er árangurinn enn betri, sérstaklega þegar litið er til þess að akstur hefur aukist mjög. Á árinu 
2001 létust 24 í 19 umferðarslysum. Akstur það ár var 2.431 milljónir kílómetra. Látnir á milljarð 
ekinna kílómetra árið 2001 voru því 9,9. Á árinu 1977 létust 37 í umferðarslysum á landinu en 
heildarakstur það ár var rúmlega 903 milljónir kílómetra. Látnir á hvern ekinn milljarð kílómetra voru 
því 41,0. Árið 1975 létust 33 í umferðarslysum en eknir voru alls tæplega 816 milljónir kílómetra það 
ár. Látnir á hvern milljarð ekinna kílómetra voru því 40,5. 

Öryggi á sjó 
Tafla III. Slys 2009-2016  

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Látnir 2 1 0 2 4 0 1 1 
Látnir við köfun 0 0 0 0 1 0 1 1 
Slys á fólki 53 51 42 53 48 69 61 55 
Önnur atvik 51 77 56 115 84 85 96 94 
Öll atvik 104 129 98 170 137 154 159 151 
Lögskráningardagar í þús. 979 1.036 1.082 1.144 1.186 1.171 840 827 

Á árunum 2014, 2011 og 2008 urðu engin banaslys á sjó. Það eru jafnframt einu árin þar sem ekki 
hefur orðið banaslys á sjó við Ísland frá því að skráning hófst. Nokkrar skýringar geta verið á því svo 
sem símenntun, betri vitund um hættur og öryggismál, lengri starfsreynsla, starfsskilyrði o.s.frv. 
Öðrum slysum fækkar heldur og líklega af sömu ástæðum. Árið 2015 urðu flest slysin um borð í 
togveiðiskipum (13), flutningaskipum (14) og línuveiðiskipum (14). Af 53 slysi árið 2016 urðu 21 við 
veiðar, 13 í höfn og 19 á siglingu. Algengust voru fallslys (219) en af öðrum tegundum slysa má nefna 
slys við notkun vinda, fiskvinnsluvéla og færibanda. Slysin verða t.d. er sjómenn klemmast við löndun, 
við að losa eða festa landfestar, vinnu við sjóbúnað o.fl. 

Með lögum um lögskráningu sjómanna, nr. 35/2010, var gerð breyting á skráningu 
lögskráningardaga. Þá varð skylda að skrá alla skipverja. Fyrir gildistöku laganna var ekki skylt að 
skrá skipverja á skipum undir 20 brt. Því er ekki hægt að skoða þróun í fjölda lögskráningardaga frá 
2008-2016 í einu lagi. Frá 2008-2010 fjölgar lögskráningardögum um 4,7%. Frá 2011-2016 fækkar 
þeim um 16,3%. Öllum atvikum fækkar um 7,6% frá 2008-2010. Frá 2011-2016 fækkar þeim um 
32,5%. Á báðum tímabilum fækkar atvikum meira en fjöldi lögskráningardaga breytist. 
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Öryggi í flugi 
Tafla IV. Slys 2010-2016  

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Látnir  0 3 0 2 2 0 0 
Tilkynningar á ári  2.110 1.818 1.737 1.506 1.435 1.400 1.200 
Mál opnuð á ári  24 27 40 20 23 31 36 
Formlegar rannsóknir hafnar  15 21 29 16 19 24 21 
Fjöldi farþega í þúsundum  7.619 5.599 4.586 3.956 3.570 3.310 2.862 
Flughreyfingar í þúsundum  172 176 165 149 144 135 151 
Tilkynningar á millj. farþega  277 324 379 381 402 423 419 
Tilkynningar á þús. hreyfingar  12,3 10,3 10,5 10,1 10,0 10,4 7,9 

Flugatvik er skilgreint í reglugerð 53/2006 um tilkynningarskyldu flugslysa, alvarlegra flugatvika 
og atvika. Þau eru skilgreind sem rekstrartruflun, galli, bilun eða aðrar óeðlilegar aðstæður sem hafa 
eða kunna að hafa áhrif á flugöryggi en hafa ekki haft í för með sér slys eða alvarlegt flugatvik. 
Flugatvik er skilgreint sem atburður, annað en flugslys, sem tengist starfrækslu loftfars og hefur áhrif 
á eða getur haft áhrif á öryggi. Samgöngustofa og rannsóknarnefnd samgönguslysa halda saman 
upplýsingum um þessi atvik og koma þau fram sem tilkynningar á árinu í töflunni hér að ofan. Þar er 
eingöngu átt við tilkynningar vegna loftfara sem skráð eru á Íslandi. Fjöldi farþega er hins vegar 
heildarfjöldi farþega hvort sem þeir fljúga með loftförum sem hér eru skráð eða í öðrum ríkjum. 
Formlegar rannsóknir er sá fjöldi flugatvika sem rannsóknarnefnd samgönguslysa telur ástæðu til að 
rannsaka. Eins og sjá má hefur tilkynningum fækkað sé miðað við fjölda farþega. Í fjölda farþega eru 
meðtaldir allir farþegar sem fara um flugvelli landsins, einnig áningarfarþegar. Í flughreyfingum eru 
meðtaldar allar lendingar og öll flugtök, m.ö.o. snertilendingar eru meðtaldar. 

 

Stofnkostnaður-fjárfestingar 
Fjárfestingar ríkisins í innviðum samgangna hafa undanfarin ár verið með eftirfarandi hætti í 

milljónum króna á verðlagi hvers árs: 
Tafla V. Stofnkostnaður við flugvelli, hafnir og vegi 2010-2016 

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Flugmál  349,9 354,2 181,6 331,4 403,6 360,9 387,7 
Siglingamál  1.655,1 1.170,6 606,1 735,6 725,2 1.061,5 1.711,9 
Vegamál  9.989,0 9.864,0 7.014,0 6.789,0 6.101,0 6.251,0 12.559,0 
Samtals  11.994,0 10.301,1 7.958,6 7.856,0 7.229,8 7.673,4 14.658,9 

Árið 2016 var varið 1.655,1 m.kr. til ríkisstyrktra hafnaframkvæmda. Þar af fóru 551,4 m.kr. til 
Landeyjahafnar. Til Húsavíkurhafnar fóru 372,1 m.kr. 

Ríkið styrkir hafnarframkvæmdir að ákveðnu hlutfalli. Tölurnar í töflunni sýna eingöngu hlut 
ríkisins í hafnarframkvæmdum. Hafnir eru í eigu sveitarfélaga og reknar af þeim. Frumkvæði að 
hafnarframkvæmdum kemur í flestum tilfellum frá sveitarfélögunum. Kostnaður við 
hafnarframkvæmdir er því hærri en sem nemur framlagi ríkisins. Þá er nokkuð um framkvæmdir á 
vegum hafna sem ekki eru styrkhæfar og eru Faxaflóahafnir nærtækasta dæmið um slíkar hafnir. Í 
samantekt þessari um nýframkvæmdir er eingöngu fjallað um ríkisstyrki til hafnarframkvæmda og 
sjóvarna. 

Fjárveitingar til vegaframkvæmda sem fjallað er um í samgönguáætlun eru til vega sem falla undir 
skilgreiningu vegalaga nr. 80/2007. Aðrir aðilar en ríkið, m.a. sveitarfélög, veita einnig fé til ýmissa 
vegaframkvæmda en þau framlög eru utan þessarar skýrslu. 
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Markaðar tekjur 
Markaðar tekjur stofnananna hafa breyst með þessum hætti undanfarin ár, tölur eru í milljónum 

króna á verðlagi hvers árs: 
Tafla VI. Markaðar tekjur til flug-, siglinga- og vegamála 2010-2016 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Vegamál: 
Bensíngjald 7.503 7.284 7.151 7.195 7.477 7.130 7.272 
Þungaskattur 987 758 766 722 720 707 691 
Olíugjald 9.226 8.124 7.514 7.136 6.893 6.441 6.367 
Annað 0 0 0 8 15 10 10 
Alls 17.716 16.166 15.431 15.061 15.105 14.292 14.340 
 
Siglingamál: 
Vitagjald 321 327 317,0 291,8 296,4 241,4 248,7 
 
Flugmál: 
Varaflugvallagjald 0 0 0 0 0 134 429 
Flugvallask. utanlfl. 0 0 0 0 0 86 275 
Flugvallask. innanlfl. 0 0 0 0 0 48 130 
Alls 0 0 0 0 0 268 834 
Samtals 18.037 16.493 15.748,0 15.352,8 15.401,4 14.801,4 15.422,7 

Tekjur af vitagjaldi hækkuðu um rúmlega 29% frá 2010 til 2016.  
Varaflugvallagjald og flugvallaskattur voru lögð niður í maí 2011 og ber að rekja lækkunina á 

mörkuðum tekjum til flugmála að ofan til þess. Nú eru tekjur ISAVIA eingöngu þjónustutekjur. Þær 
eru ekki taldar með samkvæmt því sem tekið er fram hér að ofan.  

Markaðar tekjur til vegagerðar hafa hækkað um 23,5% milli 2010 og 2016. Tekjur til vegamála eru 
nær eingöngu markaðar tekjur vegasjóðs. Þessar tekjur renna til viðhalds, framkvæmda, þjónustu og 
fleiri liða. Fyrir kemur að til málaflokksins renni einnig bein framlög úr ríkissjóði. Markaðar tekjur 
hafa farið vaxandi nokkur síðustu ár eftir lækkun í kjölfar breytinga á efnahagslífinu, m.a. minni 
aksturs. 

 

Viðhald og þjónusta 
Vegir eru undir miklu álagi bæði frá umferð og umhverfi. Verðmætustu hlutar vega og jafnframt 

þeir sem verða fyrir mestri áraun eru efstu lögin, slitlag og burðarlag. Vegir brotna niður og þarf að 
endurnýja þá eða endurbyggja með reglulegu millibili. Þjónusta við vegfarendur er einkum tvíþætt. 
Annars vegar þjónusta á vegum og vegamannvirkjum, hins vegar bein þjónusta við vegfarendur. 
Þjónusta á vegakerfinu felst í viðgerðum og öðrum aðgerðum sem nauðsynlegar eru til að halda við 

vegum og tryggja greiða umferð og umferðaröryggi. Aðgerðir þessar felast einkum í viðgerðum og 
rekstri á vegum og vegamannvirkjum, vegmerkingum og vetrarþjónustu, þ.e. snjómokstri og 
hálkuvörnum. 

Viðhald felst fyrst og fremst í að viðhalda þeim verðmætum sem liggja bundin í vegakerfinu og 
auka öryggi þess. Þar er m.a. um að ræða endurnýjun á slitlagi, styrkingar og endurbætur, viðhald brúa, 
varnargarða, jarðganga og umferðaröryggisaðgerðir af ýmsum toga. 
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Tafla VIII. Framlög til þjónustu og viðhalds 2010-2016 
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Þjónusta 4.595 5.298 4.758 4.206 4.091 4.191 3.727 
Viðhald 6.163 6.343 4.987 5.264 4.583 5.385 5.308 
Samtals 10.758 11.641 9.745 9.470 8.674 9.576 9.035 

Tölur í milljónum króna á verðlagi ársins 2016. 

Með minnkandi fjárveitingum hefur verið dregið úr endurbótum og styrkingum á vegakerfinu. Af 
þeirri ástæðu verða vegir fljótlega ósléttir og ójafnir, sem dregur úr umferðaröryggi, auk þess sem 
þjónusta við þessa vegi verður dýrari en ella. Á undanförnum árum hafa verið tekin í notkun ný 
vegamannvirki og nýjar leiðir, sem strax leiða til aukins kostnaðar við þjónustu, sumar og vetur, og til 
lengri tíma litið, aukins viðhaldskostnaðar. Stór hluti vegakerfisins er þó gamall og byggður fyrir minni 
og léttari umferð en nú er.  

 

Umferð og flutningar 
Farþegafjöldi um flugvelli hefur verið með þessum hætti frá 2010 til 2016. Tölur um póst- og 

vöruflutninga eru í tonnum.  
Tafla IX. Farþega- og póstflutningar um flugvelli 2010-2016 

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Reykjavík  454.469 388.977 364.749 380.770 410.341 430.316 401.386 
Akureyri  194.404 176.576 176.537 183.245 206.536 211.996 203.337 
Vestmannaeyjar  89.013 19.637 19.412 17.655 19.242 20.430 26.300 
Egilsstaðir  76.910 91.373 89.186 94.162 99.278 101.424 90.543 
Ísafjörður  54.171 33.343 34.946 35.577 40.331 42.262 43.204 
Aðrir flugvellir  83.848 29.753 29.763 32.126 28.555 26.351 29.914 
Samtals  952.815 739.662 714.593 743.535 804.083 832.779 794.684 
Póstur og vörur   2.007 1.828 1.839 1.804 2.076 1.970 2.196 

Farþegum með innanlandsflugi hefur fækkað frá því þeir voru flestir árið 2008. Það ár voru þeir 
rúmlega 964 þúsund. Áætlunarflug hófst að nýju um Húsavíkurflugvöll árið 2012. Samgöngubætur á 
landi og í Landeyjahöfn hafa dregið úr farþegaflutningum með flugi til Vestmannaeyja, Ísafjarðar, 
Þórshafnar og Vopnafjarðar. Vöru- og póstflutningar hafa dregist saman í allmörg ár en póstflutningar 
hafa að mestu flust á vegi nema til staða eins og Vestmannaeyja og Grímseyjar.  

Vöruflutningar um hafnir landsins í þúsundum tonna voru með þessum hætti árin 2010 til 2016:  
Tafla X. Vöruflutningar um hafnir 2010-2016 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Reykjavík 1.812,6 1.749,4 1.623,0 1.522,2 1.477,4 1.559,5 1.393,4 
Grundartangi 1.700,1 1.698,5 1.574,5 1.623,4 1.551,4 1.461,1 1.423,4 
Hvalfjörður/Litlisandur  12,7 71,5 45,3 90,3 19,0 81,0 81,2 
Húsavík  39,9 123,2 4,8 6,1 5,0 5,7 5,6 
Akureyri  203,3 179,1 202,0 170,5 96,5 118,8 100,3 
Neskaupstaður  403,5 135,1 124,1 142,5 140,0 112,2 122,0 
Reyðarfjörður 1.226,6 1.419,6 1.271,9 1.498,6 1.359,2 1.277,3 1.357,8 
Vestmannaeyjar  110,3 118,2 106,3 139,4 134,9 122,8 101,4 
Þorlákshöfn  92,6 72,3 93,4 59,8 81,0 86,4 91,3 
Reykjaneshafnir  473,3 318,1 286,5 249,0 203,6 188,9 166,3 
Straumsvík  760,8 729,2 815,3 723,4 -* 747,0 745,9 
Hafnarfjörður  215,1 191,8 106,6 127,3 902,2 94,0 94,7 
Aðrar hafnir  426,1 448,9 42,4 427,0 417,3 285,5 317,9 
Samtals 7.476,9 7.254,9 6.674,1 6.779,5 6.387,5 6.139,2 6.001,2 

* Árið 2012 eru flutningar um Straumsvíkurhöfn og Hafnarfjarðarhöfn taldir saman. 
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Markaðar tekjur 
Markaðar tekjur stofnananna hafa breyst með þessum hætti undanfarin ár, tölur eru í milljónum 

króna á verðlagi hvers árs: 
Tafla VI. Markaðar tekjur til flug-, siglinga- og vegamála 2010-2016 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Vegamál: 
Bensíngjald 7.503 7.284 7.151 7.195 7.477 7.130 7.272 
Þungaskattur 987 758 766 722 720 707 691 
Olíugjald 9.226 8.124 7.514 7.136 6.893 6.441 6.367 
Annað 0 0 0 8 15 10 10 
Alls 17.716 16.166 15.431 15.061 15.105 14.292 14.340 
 
Siglingamál: 
Vitagjald 321 327 317,0 291,8 296,4 241,4 248,7 
 
Flugmál: 
Varaflugvallagjald 0 0 0 0 0 134 429 
Flugvallask. utanlfl. 0 0 0 0 0 86 275 
Flugvallask. innanlfl. 0 0 0 0 0 48 130 
Alls 0 0 0 0 0 268 834 
Samtals 18.037 16.493 15.748,0 15.352,8 15.401,4 14.801,4 15.422,7 

Tekjur af vitagjaldi hækkuðu um rúmlega 29% frá 2010 til 2016.  
Varaflugvallagjald og flugvallaskattur voru lögð niður í maí 2011 og ber að rekja lækkunina á 

mörkuðum tekjum til flugmála að ofan til þess. Nú eru tekjur ISAVIA eingöngu þjónustutekjur. Þær 
eru ekki taldar með samkvæmt því sem tekið er fram hér að ofan.  

Markaðar tekjur til vegagerðar hafa hækkað um 23,5% milli 2010 og 2016. Tekjur til vegamála eru 
nær eingöngu markaðar tekjur vegasjóðs. Þessar tekjur renna til viðhalds, framkvæmda, þjónustu og 
fleiri liða. Fyrir kemur að til málaflokksins renni einnig bein framlög úr ríkissjóði. Markaðar tekjur 
hafa farið vaxandi nokkur síðustu ár eftir lækkun í kjölfar breytinga á efnahagslífinu, m.a. minni 
aksturs. 

 

Viðhald og þjónusta 
Vegir eru undir miklu álagi bæði frá umferð og umhverfi. Verðmætustu hlutar vega og jafnframt 

þeir sem verða fyrir mestri áraun eru efstu lögin, slitlag og burðarlag. Vegir brotna niður og þarf að 
endurnýja þá eða endurbyggja með reglulegu millibili. Þjónusta við vegfarendur er einkum tvíþætt. 
Annars vegar þjónusta á vegum og vegamannvirkjum, hins vegar bein þjónusta við vegfarendur. 
Þjónusta á vegakerfinu felst í viðgerðum og öðrum aðgerðum sem nauðsynlegar eru til að halda við 

vegum og tryggja greiða umferð og umferðaröryggi. Aðgerðir þessar felast einkum í viðgerðum og 
rekstri á vegum og vegamannvirkjum, vegmerkingum og vetrarþjónustu, þ.e. snjómokstri og 
hálkuvörnum. 

Viðhald felst fyrst og fremst í að viðhalda þeim verðmætum sem liggja bundin í vegakerfinu og 
auka öryggi þess. Þar er m.a. um að ræða endurnýjun á slitlagi, styrkingar og endurbætur, viðhald brúa, 
varnargarða, jarðganga og umferðaröryggisaðgerðir af ýmsum toga. 
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Tafla VIII. Framlög til þjónustu og viðhalds 2010-2016 
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Þjónusta 4.595 5.298 4.758 4.206 4.091 4.191 3.727 
Viðhald 6.163 6.343 4.987 5.264 4.583 5.385 5.308 
Samtals 10.758 11.641 9.745 9.470 8.674 9.576 9.035 

Tölur í milljónum króna á verðlagi ársins 2016. 

Með minnkandi fjárveitingum hefur verið dregið úr endurbótum og styrkingum á vegakerfinu. Af 
þeirri ástæðu verða vegir fljótlega ósléttir og ójafnir, sem dregur úr umferðaröryggi, auk þess sem 
þjónusta við þessa vegi verður dýrari en ella. Á undanförnum árum hafa verið tekin í notkun ný 
vegamannvirki og nýjar leiðir, sem strax leiða til aukins kostnaðar við þjónustu, sumar og vetur, og til 
lengri tíma litið, aukins viðhaldskostnaðar. Stór hluti vegakerfisins er þó gamall og byggður fyrir minni 
og léttari umferð en nú er.  

 

Umferð og flutningar 
Farþegafjöldi um flugvelli hefur verið með þessum hætti frá 2010 til 2016. Tölur um póst- og 

vöruflutninga eru í tonnum.  
Tafla IX. Farþega- og póstflutningar um flugvelli 2010-2016 

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Reykjavík  454.469 388.977 364.749 380.770 410.341 430.316 401.386 
Akureyri  194.404 176.576 176.537 183.245 206.536 211.996 203.337 
Vestmannaeyjar  89.013 19.637 19.412 17.655 19.242 20.430 26.300 
Egilsstaðir  76.910 91.373 89.186 94.162 99.278 101.424 90.543 
Ísafjörður  54.171 33.343 34.946 35.577 40.331 42.262 43.204 
Aðrir flugvellir  83.848 29.753 29.763 32.126 28.555 26.351 29.914 
Samtals  952.815 739.662 714.593 743.535 804.083 832.779 794.684 
Póstur og vörur   2.007 1.828 1.839 1.804 2.076 1.970 2.196 

Farþegum með innanlandsflugi hefur fækkað frá því þeir voru flestir árið 2008. Það ár voru þeir 
rúmlega 964 þúsund. Áætlunarflug hófst að nýju um Húsavíkurflugvöll árið 2012. Samgöngubætur á 
landi og í Landeyjahöfn hafa dregið úr farþegaflutningum með flugi til Vestmannaeyja, Ísafjarðar, 
Þórshafnar og Vopnafjarðar. Vöru- og póstflutningar hafa dregist saman í allmörg ár en póstflutningar 
hafa að mestu flust á vegi nema til staða eins og Vestmannaeyja og Grímseyjar.  

Vöruflutningar um hafnir landsins í þúsundum tonna voru með þessum hætti árin 2010 til 2016:  
Tafla X. Vöruflutningar um hafnir 2010-2016 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Reykjavík 1.812,6 1.749,4 1.623,0 1.522,2 1.477,4 1.559,5 1.393,4 
Grundartangi 1.700,1 1.698,5 1.574,5 1.623,4 1.551,4 1.461,1 1.423,4 
Hvalfjörður/Litlisandur  12,7 71,5 45,3 90,3 19,0 81,0 81,2 
Húsavík  39,9 123,2 4,8 6,1 5,0 5,7 5,6 
Akureyri  203,3 179,1 202,0 170,5 96,5 118,8 100,3 
Neskaupstaður  403,5 135,1 124,1 142,5 140,0 112,2 122,0 
Reyðarfjörður 1.226,6 1.419,6 1.271,9 1.498,6 1.359,2 1.277,3 1.357,8 
Vestmannaeyjar  110,3 118,2 106,3 139,4 134,9 122,8 101,4 
Þorlákshöfn  92,6 72,3 93,4 59,8 81,0 86,4 91,3 
Reykjaneshafnir  473,3 318,1 286,5 249,0 203,6 188,9 166,3 
Straumsvík  760,8 729,2 815,3 723,4 -* 747,0 745,9 
Hafnarfjörður  215,1 191,8 106,6 127,3 902,2 94,0 94,7 
Aðrar hafnir  426,1 448,9 42,4 427,0 417,3 285,5 317,9 
Samtals 7.476,9 7.254,9 6.674,1 6.779,5 6.387,5 6.139,2 6.001,2 

* Árið 2012 eru flutningar um Straumsvíkurhöfn og Hafnarfjarðarhöfn taldir saman. 
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Flutningar um hafnir hafa vaxið á undanförnum árum, þó að lítilsháttar samdráttur hafi orðið á árinu 
2014. Veldur því minni loðnuafli sem hefur áhrif á hve mikið er flutt af mjöli og lýsi. Flutningar um 
Akraneshöfn voru að mestu sements flutningar sem nú hafa lagst af. Akraneshöfn er því felld úr 
töflunni. Húsavíkurhöfn hefur verið bætt við töfluna enda hafa flutningar um hana aukist mikið. 
Heildarflutningar hafa aukist á tímabilinu vegna meiri flutninga um Grundartangahöfn og Reyðarfjörð 
hvort tveggja vegna aukinna umsvifa í stóriðju.  

Afli sem barst á land í höfnum landsins árin 2010-2016 var í tonnum eins og taflan sýnir. Samdráttur 
var í veiðum á uppsjávarfiski. 

Tafla XI. Afli um hafnir landsins 2010-2016 
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Neskaupstaður  170.109 213.104 187.470 221.207 220.485 182.222 200.472 
Vestmannaeyjar  144.783 203.680 140.225 210.207 234.442 187.810 162.586 
Eskifjörður  65.720 106.439 58.580 88.567 94.244 67.584 55.480 
Reykjavík  96.120 102.066 109.392 113.082 110.407 116.685 100.478 
Seyðisfjörður  33.821 79.825 27.424 48.133 70.365 39.507 17.812 
Vopnafjörður  93.683 112.883 87.413 107.507 113.089 76.790 66.568 
Hornafjörður  44.596 60.536 49.612 76.963 79.909 64.274 55.286 
Þórshöfn  23.521 60.252 42.483 64.864 84.094 62.609 47.407 
Fáskrúðsfjörður  80.337 95.252 44.554 42.461 44.648 31.374 36.664 
Grindavík  41.395 51.603 47.912 47.379 44.942 45.579 48.756 
Aðrar hafnir  367.831 382.233 372.470 409.512 414.026 357.127 493.532 
Samtals 1.161.916 1.467.873 1.167.535 1.429.882 1.510.651 1.144.071 1.145.672 

 

Akstur 
Akstur hefur breyst með eftirfarandi hætti. Tölur eru í milljónum km en tölur um fólksflutninga eru 

í milljónum persónukílómetra. 
Tafla XII. Akstur 2010-2016 

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Akstur alls   3.983 3.435 3.218,1 3.061 2.976 2.942 3.053 
Tonnkílómetrar   1.052 907 850 808 786 777 806 
Heildarfólksfl.–einkab.  6.468 5.578 5.226 4.971 4.832 4.777 4.958 
Heildarfólksfl.–hópbifr.  833 718 673 640 622 615 638 

* Uppreikningur talna er miðaður við breytingu á áætluðum heildarakstri sem aftur byggir á breytingu aksturs á 
þjóðvegum milli ára. 

Akstur tengist að miklu leyti almennu efnahagsástandi. Sé farið aftur til ársins 2001 hefur akstur 
aukist úr rúmum 2430 milljónum km. 

 

Framfylgd samgönguáætlunar 2015-2018 
Í þingsályktun um fjögurra ára samgönguáætlun fyrir árin 2015-2018 eru tíunduð verkefni sem lúta 

að fimm meginmarkmiðum samgönguáætlunar. Eins og fram kemur að ofan var samgönguáætlun 
2015-2018 samþykkt á haustþingi 2016. 
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Markmið um greiðar samgöngur. 
4.1 Markmið um greiðar samgöngur.  
1. Aðgengi og hreyfanleiki í samgöngukerfinu fyrir fólks- og vöruflutninga innan og á milli svæða 

verði bætt.  
2. Skilgreind verði vinnusóknarsvæði í samræmi við sóknaráætlun landshluta og leitast við að stytta 

ferðatíma innan þeirra og stækka þau.  
3. Uppbygging og rekstur samgangna efli atvinnulíf innan og milli landshluta.  

4. Hugað verði að samgöngubótum með tilliti til uppbyggingar og þróunar ferðaþjónustu. 
5. Gáttir landsins verði skilgreindar og styrktar. 

Áherslur til að ná þessu markmiði verði m.a.: 
1. Horft verði á samgöngukerfið sem eina samþætta heild sem þjóni íbúum og atvinnulífi sem best. 
Ætíð er leitast við að horfa heildstætt á samgöngukerfið. Engar breytingar voru gerðar á grunnneti 

samgangna á árinu 2016. Það verkefni er þó í stöðugri skoðun. Grunnnetið er endurmetið fyrir hvert 
áætlunartímabil samgönguáætlunar með hliðsjón af byggðaþróun, breytingum á flutningaleiðum, 
þ.m.t. sjóflutningum, þróun í samgöngutækni, ferðaþjónustu auk annarra þarfa samfélagsins. Grunnnet 
er hluti af samþykktri samgönguáætlun. 

2. Grunnnet samgangna á landi, í lofti og á sjó verði endurskilgreint og byggt upp með hliðsjón af 
vinnusóknarsvæðum. 

Sjá umfjöllun hér að ofan. Við hana má bæta að rannsóknasjóður Vegagerðarinnar hefur styrkt 
verkefni sem tengjast rannsóknum á vinnusóknamynstri. Þá hefur fengist styrkur frá Byggðastofnun. 
Árið 2015 var unnið að tveimur verkefnum. Annars vegar verkefni þar sem Mið-Austurland, 
Fljótsdalshérað og Fjarðabyggð voru saman til skoðunar. Hins vegar verkefni þar sem 
höfuðborgarsvæðið var skoðað. Gefnar hafa verið út skýrslur um þessi verkefni. Á árinu 2016 voru 
skoðaðir norðanverðir Vestfirðir og vinnusóknarsvæði við sunnanverðan Eyjafjörð til umfjöllunar. 
Árið 2017 verður unnið að verkefni þar sem Akranes, Selfoss, Hveragerði og Keflavík verða skoðuð 
sem eitt vinnusóknarsvæði. Þeim verkefnum lauk árið 2017. Skýrslur um þau má finna á vef 
Vegagerðarinnar. 

3. Þjónusta í grunnnetinu innan svæða og á milli þeirra verði bætt. 
Leitast er við af fremsta megni að mæta vaxandi þjónustuþörf samfélagsins, sérstaklega 

vetrarþjónustu. Þar hafa kröfur aukist verulega samfara mikilli fjölgun ferðamanna og jafnari dreifingu 
þeirra um árið.  

4. Framkvæmdum verði forgangsraðað á grundvelli faglegra greininga. 
Þetta er gert en þó fyrst og fremst við stærri framkvæmdir. Á árinu 2016 var ekki unnið að neinu 

slíku verkefni.  
5. Hugað verði sérstaklega að þörfum ferðaþjónustu við uppbyggingu og rekstur samgangna. 

Jafnframt verði metið hvaða þætti samgöngukerfisins þurfi sérstaklega að efla með tilliti til 
ferðaþjónustu og kannaðar leiðir til fjármögnunar. 

Stöðugt er hugað að þessu verkefni í samhengi við þær fjárveitingar sem fást. Nægir að nefna 
Dettifossveg og veg um Uxahryggi í því sambandi. Gerðar hafa verið greiningar á þessum þáttum og 
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Flutningar um hafnir hafa vaxið á undanförnum árum, þó að lítilsháttar samdráttur hafi orðið á árinu 
2014. Veldur því minni loðnuafli sem hefur áhrif á hve mikið er flutt af mjöli og lýsi. Flutningar um 
Akraneshöfn voru að mestu sements flutningar sem nú hafa lagst af. Akraneshöfn er því felld úr 
töflunni. Húsavíkurhöfn hefur verið bætt við töfluna enda hafa flutningar um hana aukist mikið. 
Heildarflutningar hafa aukist á tímabilinu vegna meiri flutninga um Grundartangahöfn og Reyðarfjörð 
hvort tveggja vegna aukinna umsvifa í stóriðju.  

Afli sem barst á land í höfnum landsins árin 2010-2016 var í tonnum eins og taflan sýnir. Samdráttur 
var í veiðum á uppsjávarfiski. 

Tafla XI. Afli um hafnir landsins 2010-2016 
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Neskaupstaður  170.109 213.104 187.470 221.207 220.485 182.222 200.472 
Vestmannaeyjar  144.783 203.680 140.225 210.207 234.442 187.810 162.586 
Eskifjörður  65.720 106.439 58.580 88.567 94.244 67.584 55.480 
Reykjavík  96.120 102.066 109.392 113.082 110.407 116.685 100.478 
Seyðisfjörður  33.821 79.825 27.424 48.133 70.365 39.507 17.812 
Vopnafjörður  93.683 112.883 87.413 107.507 113.089 76.790 66.568 
Hornafjörður  44.596 60.536 49.612 76.963 79.909 64.274 55.286 
Þórshöfn  23.521 60.252 42.483 64.864 84.094 62.609 47.407 
Fáskrúðsfjörður  80.337 95.252 44.554 42.461 44.648 31.374 36.664 
Grindavík  41.395 51.603 47.912 47.379 44.942 45.579 48.756 
Aðrar hafnir  367.831 382.233 372.470 409.512 414.026 357.127 493.532 
Samtals 1.161.916 1.467.873 1.167.535 1.429.882 1.510.651 1.144.071 1.145.672 

 

Akstur 
Akstur hefur breyst með eftirfarandi hætti. Tölur eru í milljónum km en tölur um fólksflutninga eru 

í milljónum persónukílómetra. 
Tafla XII. Akstur 2010-2016 

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Akstur alls   3.983 3.435 3.218,1 3.061 2.976 2.942 3.053 
Tonnkílómetrar   1.052 907 850 808 786 777 806 
Heildarfólksfl.–einkab.  6.468 5.578 5.226 4.971 4.832 4.777 4.958 
Heildarfólksfl.–hópbifr.  833 718 673 640 622 615 638 

* Uppreikningur talna er miðaður við breytingu á áætluðum heildarakstri sem aftur byggir á breytingu aksturs á 
þjóðvegum milli ára. 

Akstur tengist að miklu leyti almennu efnahagsástandi. Sé farið aftur til ársins 2001 hefur akstur 
aukist úr rúmum 2430 milljónum km. 

 

Framfylgd samgönguáætlunar 2015-2018 
Í þingsályktun um fjögurra ára samgönguáætlun fyrir árin 2015-2018 eru tíunduð verkefni sem lúta 

að fimm meginmarkmiðum samgönguáætlunar. Eins og fram kemur að ofan var samgönguáætlun 
2015-2018 samþykkt á haustþingi 2016. 
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Markmið um greiðar samgöngur. 
4.1 Markmið um greiðar samgöngur.  
1. Aðgengi og hreyfanleiki í samgöngukerfinu fyrir fólks- og vöruflutninga innan og á milli svæða 

verði bætt.  
2. Skilgreind verði vinnusóknarsvæði í samræmi við sóknaráætlun landshluta og leitast við að stytta 

ferðatíma innan þeirra og stækka þau.  
3. Uppbygging og rekstur samgangna efli atvinnulíf innan og milli landshluta.  

4. Hugað verði að samgöngubótum með tilliti til uppbyggingar og þróunar ferðaþjónustu. 
5. Gáttir landsins verði skilgreindar og styrktar. 

Áherslur til að ná þessu markmiði verði m.a.: 
1. Horft verði á samgöngukerfið sem eina samþætta heild sem þjóni íbúum og atvinnulífi sem best. 
Ætíð er leitast við að horfa heildstætt á samgöngukerfið. Engar breytingar voru gerðar á grunnneti 

samgangna á árinu 2016. Það verkefni er þó í stöðugri skoðun. Grunnnetið er endurmetið fyrir hvert 
áætlunartímabil samgönguáætlunar með hliðsjón af byggðaþróun, breytingum á flutningaleiðum, 
þ.m.t. sjóflutningum, þróun í samgöngutækni, ferðaþjónustu auk annarra þarfa samfélagsins. Grunnnet 
er hluti af samþykktri samgönguáætlun. 

2. Grunnnet samgangna á landi, í lofti og á sjó verði endurskilgreint og byggt upp með hliðsjón af 
vinnusóknarsvæðum. 

Sjá umfjöllun hér að ofan. Við hana má bæta að rannsóknasjóður Vegagerðarinnar hefur styrkt 
verkefni sem tengjast rannsóknum á vinnusóknamynstri. Þá hefur fengist styrkur frá Byggðastofnun. 
Árið 2015 var unnið að tveimur verkefnum. Annars vegar verkefni þar sem Mið-Austurland, 
Fljótsdalshérað og Fjarðabyggð voru saman til skoðunar. Hins vegar verkefni þar sem 
höfuðborgarsvæðið var skoðað. Gefnar hafa verið út skýrslur um þessi verkefni. Á árinu 2016 voru 
skoðaðir norðanverðir Vestfirðir og vinnusóknarsvæði við sunnanverðan Eyjafjörð til umfjöllunar. 
Árið 2017 verður unnið að verkefni þar sem Akranes, Selfoss, Hveragerði og Keflavík verða skoðuð 
sem eitt vinnusóknarsvæði. Þeim verkefnum lauk árið 2017. Skýrslur um þau má finna á vef 
Vegagerðarinnar. 

3. Þjónusta í grunnnetinu innan svæða og á milli þeirra verði bætt. 
Leitast er við af fremsta megni að mæta vaxandi þjónustuþörf samfélagsins, sérstaklega 

vetrarþjónustu. Þar hafa kröfur aukist verulega samfara mikilli fjölgun ferðamanna og jafnari dreifingu 
þeirra um árið.  

4. Framkvæmdum verði forgangsraðað á grundvelli faglegra greininga. 
Þetta er gert en þó fyrst og fremst við stærri framkvæmdir. Á árinu 2016 var ekki unnið að neinu 

slíku verkefni.  
5. Hugað verði sérstaklega að þörfum ferðaþjónustu við uppbyggingu og rekstur samgangna. 

Jafnframt verði metið hvaða þætti samgöngukerfisins þurfi sérstaklega að efla með tilliti til 
ferðaþjónustu og kannaðar leiðir til fjármögnunar. 

Stöðugt er hugað að þessu verkefni í samhengi við þær fjárveitingar sem fást. Nægir að nefna 
Dettifossveg og veg um Uxahryggi í því sambandi. Gerðar hafa verið greiningar á þessum þáttum og 
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tekið tillit til þeirra þegar áætlanir um forgangsröðun fjármuna eru settar fram. Nefna má aukna þörf á 
þjónustu, þörf á fleiri áningarstöðum, útskotum og bílastæðum nærri fjölförnum ferðamannastöðum. 
Fé hefur þó verið takmarkað til þessara verkefna.  

6. Vegir, sérstaklega flutningaleiðir, verði með nægjanlegt burðarþol allt árið, næga breidd og 
lagðir bundnu slitlagi þannig að atvinnulífi sé þjónað með viðunandi hætti og stuðlað að auknu 
umferðaröryggi. 

Lítið hefur verið unnið að þessu. Ekki hefur tekist að halda vegum við sem skyldi. Frekar hefur því 
sigið á ógæfuhliðina vegna hratt vaxandi umferðar með tilheyrandi álagi á vegi. Hugað hefur verið að 
gjaldtöku fyrir stærri framkvæmdir og hafa vinnuhópar skoðað það mál. Engar ákvarðanir liggja fyrir. 

7. Lokið verði við endurbyggingu allra helstu stofnleiða á landi og tengingu þeirra með bundnu 
slitlagi og viðunandi burðarþoli við þéttbýli með hundrað íbúa og fleiri. 
Þetta markmið er sífellt haft til hliðsjónar. Má nefna að nokkrir kílómetrar bættust við á 

Vestfjarðavegi sem skoða má sem árangur í þessu samhengi. Enn eru þó eftir um 80 kílómetrar til að 
markmiðið náist. Ljúka þarf Vestfjarðavegi og leggja bundið slitlag á veginn til Borgarfjarðar eystri. 

8. Gert verði sérstakt átak við lagningu á bundnu slitlagi á umferðarlitla vegi sem hafa viðunandi 
burðarþol þrátt fyrir að veghönnun sé ekki í samræmi við ítrustu kröfur. 

Á árinu 2016 var um 800 m.kr. ráðstafað í þetta verkefni. Enn er langt í land í þessum efnum. 
9. Leitast verði við að styrkja samgöngur þannig að sem flestum landsmönnum sé kleift að nálgast 

nauðsynlega opinbera þjónustu á sem stystum tíma. 
Unnið hefur verið að þessari áherslu með samþættingu almenningssamgangna, þ.e. ferja, flugs og 

áætlanaferða á landi. Ætíð er unnið að þessari áherslu. 
10. Viðræðum ríkisins og Reykjavíkurborgar verði fram haldið með það markmið að 

Reykjavíkurflugvöllur geti áfram þjónað innanlandsflugi á fullnægjandi hátt.  
Starfshópur er að störfum. Óvíst er með niðurstöðu. 
11. Almenningssamgöngur verði endurskoðaðar á grundvelli nýrra laga um farþegaflutninga á 

landi. Skipulag miðist við heildstætt kerfi og gætt verði jafnræðis í stuðningi ríkisins við 
framkvæmdaraðila. 

Á árinu 2016 var unnið áfram að þessu verkefni. 
12. Áfram verði unnið að auknum forgangi almenningssamgangna í umferðinni með uppbyggingu 

sérreina, forgangi á umferðarljósum og öðrum aðgerðum. 
Unnið er áfram að þessu verkefni á höfuðborgarsvæðinu.  
13. Stutt verði við gerð stofnstíga í þéttbýli þannig að ganga og hjólreiðar verði greiður og öruggur 

samgöngumáti. 
Á árinu tókst að ljúka að mestu við gerð stofnstíga á höfuðborgarsvæðinu og opnað fyrir óskir 

sveitarfélaga utan suðverstursvæðisins um stuðning á þessu sviði.  
14. Við gerð stofnstíga meðfram þjóðvegum verði öryggissjónarmið höfð að leiðarljósi við 

aðskilnað mismunandi samgöngumáta. 
Ekki var hafist handa við þetta verkefni á árinu 2016. 
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15. Leitast verði við að bæta aðgengi fyrir fatlaða einstaklinga að mannvirkjum og þjónustu 
samgöngukerfisins. 
Þetta atriði er ætíð haft til hliðsjónar og er ein af forsendum við hönnun umferðarmannvirkja. 
16. Upplýsingatækni verði notuð til að miðla upplýsingum um aðstæður til samgangna sem 

grundvöll besta mögulega leiðarvals. Sérstaklega verði hugað að ferðamönnum. 
Mikið var unnið í þessu atriði á árinu 2016. Sérstaklega er lögð áhersla á vefþjónustu 

Vegagerðarinnar í þessu sambandi. 

 
Markmið um hagkvæmar samgöngur. 
4.2 Markmið um hagkvæmar samgöngur.  
1. Hagkvæmni í uppbyggingu og rekstri samgöngukerfisins verði aukin. Áhersla verði lögð á að 

leita hagkvæmustu lausna til að ná markmiðum samgönguyfirvalda, þ.m.t. möguleika á samstarfi við 
einkaaðila. Gagnsæ verðlagning á samgöngum verði liður í því og endurspegli þann kostnað sem þeim 
fylgir.  

2. Horft verði á samgöngukerfið sem eina heild. Nýir innviðir verði skipulagðir og stærri 
framkvæmdum forgangsraðað með hliðsjón af félagshagfræðilegri greiningu. 

3. Stutt verði við aðgerðir sem stuðla að breyttum ferðavenjum til að draga úr þörf á uppbyggingu 
umferðarmannvirkja í þéttbýli.  

4. Horft verði á almenningssamgöngur á sjó, á landi og í lofti sem eina heild þar sem styrkleikar 
mismunandi samgöngumáta nýtist við að ná fram hagkvæmustu og skilvirkustu þjónustu við 
almenning og atvinnulíf.  

Áherslur til að ná þessu markmiði verði m.a.: 
1. Unnið verði að því að þróa og festa í sessi faglegan grunn ákvarðanatöku um uppbyggingu 

vegakerfisins í dreifbýli og þéttbýli þar sem kostnaður og ábati mismunandi leiða að markmiðum 
samgönguyfirvalda verði borinn saman.  

Verkefnið fór ekki af stað á árinu 2016. 
2. Upplýsingasöfnun og miðlun á haggögnum um samgöngur verði bætt. Gagnsæi í gjaldtöku og 

samgöngukostnaði ríkisins verði aukið.  
Stöðugt er unnið að öflun upplýsinga um hagrænar stærðir sem er grunnforsenda fjárveitinga og 

forgangsröðunar. 
3. Greindur verði ávinningur af áhrifum aukinnar notkunar eignastýringar, þ.e. kerfisbundnu 

bókhaldslegu utanumhaldi í samgöngukerfinu. 
Verkefnið var styrkt af rannsóknarsjóði Vegagerðarinnar og niðurstöður kynntar á 

rannsóknarráðstefnu Vegagerðarinnar 2015. Niðurstöðurnar sýna ótvíræða kosti þess að beita þessar 
aðferðafræði. 

4. Skoðaðar verði fjölbreyttar leiðir til fjármögnunar stærri framkvæmda, m.a. samstarfsverkefni 
og/eða einkaframkvæmdir í samstarfi við einkaaðila, þ.m.t. verkefni þar sem ríkið leggi fram fé til að 
tryggja arðsemi. Í þessu tilliti verði innheimta veggjalda könnuð þar sem slíkt er mögulegt.  
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tekið tillit til þeirra þegar áætlanir um forgangsröðun fjármuna eru settar fram. Nefna má aukna þörf á 
þjónustu, þörf á fleiri áningarstöðum, útskotum og bílastæðum nærri fjölförnum ferðamannastöðum. 
Fé hefur þó verið takmarkað til þessara verkefna.  

6. Vegir, sérstaklega flutningaleiðir, verði með nægjanlegt burðarþol allt árið, næga breidd og 
lagðir bundnu slitlagi þannig að atvinnulífi sé þjónað með viðunandi hætti og stuðlað að auknu 
umferðaröryggi. 

Lítið hefur verið unnið að þessu. Ekki hefur tekist að halda vegum við sem skyldi. Frekar hefur því 
sigið á ógæfuhliðina vegna hratt vaxandi umferðar með tilheyrandi álagi á vegi. Hugað hefur verið að 
gjaldtöku fyrir stærri framkvæmdir og hafa vinnuhópar skoðað það mál. Engar ákvarðanir liggja fyrir. 

7. Lokið verði við endurbyggingu allra helstu stofnleiða á landi og tengingu þeirra með bundnu 
slitlagi og viðunandi burðarþoli við þéttbýli með hundrað íbúa og fleiri. 
Þetta markmið er sífellt haft til hliðsjónar. Má nefna að nokkrir kílómetrar bættust við á 

Vestfjarðavegi sem skoða má sem árangur í þessu samhengi. Enn eru þó eftir um 80 kílómetrar til að 
markmiðið náist. Ljúka þarf Vestfjarðavegi og leggja bundið slitlag á veginn til Borgarfjarðar eystri. 

8. Gert verði sérstakt átak við lagningu á bundnu slitlagi á umferðarlitla vegi sem hafa viðunandi 
burðarþol þrátt fyrir að veghönnun sé ekki í samræmi við ítrustu kröfur. 

Á árinu 2016 var um 800 m.kr. ráðstafað í þetta verkefni. Enn er langt í land í þessum efnum. 
9. Leitast verði við að styrkja samgöngur þannig að sem flestum landsmönnum sé kleift að nálgast 

nauðsynlega opinbera þjónustu á sem stystum tíma. 
Unnið hefur verið að þessari áherslu með samþættingu almenningssamgangna, þ.e. ferja, flugs og 

áætlanaferða á landi. Ætíð er unnið að þessari áherslu. 
10. Viðræðum ríkisins og Reykjavíkurborgar verði fram haldið með það markmið að 

Reykjavíkurflugvöllur geti áfram þjónað innanlandsflugi á fullnægjandi hátt.  
Starfshópur er að störfum. Óvíst er með niðurstöðu. 
11. Almenningssamgöngur verði endurskoðaðar á grundvelli nýrra laga um farþegaflutninga á 

landi. Skipulag miðist við heildstætt kerfi og gætt verði jafnræðis í stuðningi ríkisins við 
framkvæmdaraðila. 

Á árinu 2016 var unnið áfram að þessu verkefni. 
12. Áfram verði unnið að auknum forgangi almenningssamgangna í umferðinni með uppbyggingu 

sérreina, forgangi á umferðarljósum og öðrum aðgerðum. 
Unnið er áfram að þessu verkefni á höfuðborgarsvæðinu.  
13. Stutt verði við gerð stofnstíga í þéttbýli þannig að ganga og hjólreiðar verði greiður og öruggur 

samgöngumáti. 
Á árinu tókst að ljúka að mestu við gerð stofnstíga á höfuðborgarsvæðinu og opnað fyrir óskir 

sveitarfélaga utan suðverstursvæðisins um stuðning á þessu sviði.  
14. Við gerð stofnstíga meðfram þjóðvegum verði öryggissjónarmið höfð að leiðarljósi við 

aðskilnað mismunandi samgöngumáta. 
Ekki var hafist handa við þetta verkefni á árinu 2016. 
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15. Leitast verði við að bæta aðgengi fyrir fatlaða einstaklinga að mannvirkjum og þjónustu 
samgöngukerfisins. 
Þetta atriði er ætíð haft til hliðsjónar og er ein af forsendum við hönnun umferðarmannvirkja. 
16. Upplýsingatækni verði notuð til að miðla upplýsingum um aðstæður til samgangna sem 

grundvöll besta mögulega leiðarvals. Sérstaklega verði hugað að ferðamönnum. 
Mikið var unnið í þessu atriði á árinu 2016. Sérstaklega er lögð áhersla á vefþjónustu 

Vegagerðarinnar í þessu sambandi. 

 
Markmið um hagkvæmar samgöngur. 
4.2 Markmið um hagkvæmar samgöngur.  
1. Hagkvæmni í uppbyggingu og rekstri samgöngukerfisins verði aukin. Áhersla verði lögð á að 

leita hagkvæmustu lausna til að ná markmiðum samgönguyfirvalda, þ.m.t. möguleika á samstarfi við 
einkaaðila. Gagnsæ verðlagning á samgöngum verði liður í því og endurspegli þann kostnað sem þeim 
fylgir.  

2. Horft verði á samgöngukerfið sem eina heild. Nýir innviðir verði skipulagðir og stærri 
framkvæmdum forgangsraðað með hliðsjón af félagshagfræðilegri greiningu. 

3. Stutt verði við aðgerðir sem stuðla að breyttum ferðavenjum til að draga úr þörf á uppbyggingu 
umferðarmannvirkja í þéttbýli.  

4. Horft verði á almenningssamgöngur á sjó, á landi og í lofti sem eina heild þar sem styrkleikar 
mismunandi samgöngumáta nýtist við að ná fram hagkvæmustu og skilvirkustu þjónustu við 
almenning og atvinnulíf.  

Áherslur til að ná þessu markmiði verði m.a.: 
1. Unnið verði að því að þróa og festa í sessi faglegan grunn ákvarðanatöku um uppbyggingu 

vegakerfisins í dreifbýli og þéttbýli þar sem kostnaður og ábati mismunandi leiða að markmiðum 
samgönguyfirvalda verði borinn saman.  

Verkefnið fór ekki af stað á árinu 2016. 
2. Upplýsingasöfnun og miðlun á haggögnum um samgöngur verði bætt. Gagnsæi í gjaldtöku og 

samgöngukostnaði ríkisins verði aukið.  
Stöðugt er unnið að öflun upplýsinga um hagrænar stærðir sem er grunnforsenda fjárveitinga og 

forgangsröðunar. 
3. Greindur verði ávinningur af áhrifum aukinnar notkunar eignastýringar, þ.e. kerfisbundnu 

bókhaldslegu utanumhaldi í samgöngukerfinu. 
Verkefnið var styrkt af rannsóknarsjóði Vegagerðarinnar og niðurstöður kynntar á 

rannsóknarráðstefnu Vegagerðarinnar 2015. Niðurstöðurnar sýna ótvíræða kosti þess að beita þessar 
aðferðafræði. 

4. Skoðaðar verði fjölbreyttar leiðir til fjármögnunar stærri framkvæmda, m.a. samstarfsverkefni 
og/eða einkaframkvæmdir í samstarfi við einkaaðila, þ.m.t. verkefni þar sem ríkið leggi fram fé til að 
tryggja arðsemi. Í þessu tilliti verði innheimta veggjalda könnuð þar sem slíkt er mögulegt.  
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Möguleikar þess að flýta stærri framkvæmdum sem ekki er hægt að fjármagna innan 
samgönguáætlunar með samstarfi við einkaaðila eru stöðugt í skoðun. Samtímis er fylgst með þróun á 
tækni- og hugbúnaði með framtíðarnotkun í huga. Að svo stöddu er ekki tímabært að ráðast í 
breytingar. 

5. Á áætlunartímabilinu verði fyrirkomulagi gjaldtöku vegna notkunar á vegum breytt með tilliti til 
ekinna kílómetra, óháð orkugjafa. Samhliða verði hugað að breytingum á núverandi kerfi 
eldsneytisskatta.  

Starfshópur á vegum fjármála- og efnahagsráðuneytisins hóf störf á árinu 2016 og er niðurstaðna að 
vænta á árinu 2018. 

6. Upplýsingatækni, leiðsögukerfi og aðrir möguleikar sem tæknin býður upp á verði nýttir í þeim 
tilgangi að auka hagkvæmni í rekstri og nýtingu samgöngukerfisins. 

Stöðugar framfarir eru í beitingu upplýsingatækni til að auka hagkvæmni og öryggi samgangna, 
nægir þar að nefna rauntímaupplýsingar á  „Veður og færð“ sem og „Vegasjá“ á vef Vegagerðarinnar. 

7. Unnin verði greining og tillaga að hliðrun á opnunartíma og starfsemi stórra opinberra stofnana 
sem lengi fleytitíð og dragi úr álagstoppum í morgunumferð, jafnframt því sem uppbygging innviða 
hvetji til fjölbreyttari ferðamáta.  

Rannsóknarsjóður Vegagerðarinnar hefur styrkt rannsóknir á arðsemi þess að nýta kosti fleytitíðar 
með sveigjanlegum vinnutíma og breytilegum afgreiðslutíma fjölmennra stofnana og fyrirtækja. 
Samhliða hefur frumkvæði verið hjá ýmsum stofnunum samfélagsins, t.d. með samgöngustefnu og 
samgöngustyrkjum og sérstökum skattaafslætti til þeirra sem nýta sér aðra samgöngumáta í 60% tilvika 
til að fara til og frá vinnu.  

 
Markmið um umhverfislega sjálfbærar samgöngur. 
4.3 Markmið um umhverfislega sjálfbærar samgöngur.  
1. Dregið verði úr neikvæðum umhverfisáhrifum samgangna. Stefnt verði að því að losun 

gróðurhúsalofttegunda vegna samgangna verði undir 750 Gg árið 2020, í samræmi við aðgerðaáætlun 
íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum. Dregið verði markvisst úr hávaða- og loftmengun frá 
samgöngum og þeim haldið innan viðmiðunargilda í reglugerðum.  

2. Markvissar aðgerðir og ívilnanir miði að minni notkun jarðefnaeldsneytis og að samgöngutæki 
nýti orku sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum.  

3. Efldar verði rannsóknir sem miða að sjálfbærni í framleiðslu á vistvænum orkugjöfum, m.a. með 
stuðningi við þróun og framleiðslu á vistvænu eldsneyti og við uppbyggingu innviða.  

4. Almenningssamgöngur, ganga og hjólreiðar verði raunhæfir valkostir sem dragi úr 
umhverfisáhrifum, samgöngukostnaði og bæti lýðheilsu ásamt því að draga úr orkuþörf samgangna. 

Áherslur til að ná þessu markmiði verði m.a.:  
1. Dregið verði úr losun gróðurhúsalofttegunda í samræmi við aðgerðaáætlun stjórnvalda í 

loftslagsmálum. Áhersla verði lögð á fræðslu, hagræna hvata og skipulagsaðgerðir sem stuðli að 
breyttum ferðavenjum til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.  
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Á árinu var góður stuðningur við almenningssamgöngur sem þannig eru að verða raunhæfur 
valkostur. Þá var stutt við gerð göngu og hjólreiðastíga í þéttbýli. Umtalsverðar fyrirgreiðslur hafa 
verið til kaupa á ökutækjum sem ekki nýta jarðefnaeldsneyti eða hið minnsta aðeins að hluta og hefur 
slíkum ökutækjum fjölgað töluvert.  

2. Skipulag og forgangsröðun samgangna í þéttbýli taki mið af umhverfis- og lýðheilsubætandi 
aðgerðum. 

Með stuðningi við gerð göngu- og hjólastíga er unnið að bættri lýðheilsu og umhverfi, jafnframt því 
að fjölga valkostum í samgöngum. 

3. Lokið verði við skilgreiningu á grunnneti hjólreiðastíga innan helstu þéttbýliskjarna. Fjármagni 
til göngu- og hjólreiðastíga verði forgangsraðað til helstu stofnstíga.  

Gerð stofnstíga á höfuðborgarsvæðinu er að mestu lokið en þó þarf sífellt að fylgjast með vegna 
nýrra hverfa og stækkunar vinnusóknarsvæða. Nú er unnið að þessu á landsbyggðinni. 

4. Stuðningi við uppbyggingu almenningssamgöngukerfis á landsvísu verði haldið áfram. Unnið 
verði að forgangi almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu með uppbyggingu sérreina, forgangi 
á umferðarljósum og öðrum aðgerðum.  

Unnið hefur verið að gerð sérreina á höfuðborgarsvæðinu. Leitast er við að styðja við uppbyggingu 
almenningssamgöngukerfis á landsbyggðinni og er þar nú komið ágætt samræmt kerfi sem teygir sig 
um flestar byggðir landsins. 

5. Bættar verði tengingar og flæði bifreiða milli umferðarljósa á álagstímum til þess að draga úr 
mengun á fjölförnum leiðum.  

Verkefnið er sífellt í vinnslu í samstarfi Vegagerðarinnar og sveitarstjórna á höfuðborgarsvæðinu. 

6. Stuðlað verði að nýtingu umhverfislega skilvirkra orkugjafa (kr./tonn CO 2-ígildi).  
Unnið er í samstarfi við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti og umhverfis- og auðlindaráðuneyti, 

m.a. í gegnum þátttöku í Grænu orkunni og virkri þátttöku í gerð aðgerðaáætlana. 
7. Opinberar stofnanir verði hvattar til að innleiða vistvæna samgöngustefnu sem stuðli að 

orkusparnaði og orkuskiptum og verði öðrum til fyrirmyndar. Stjórnvöld vinni með hagrænum hvötum 
að því að styðja markvissa samgöngustefnu fyrir vinnustaði. 

Opinberar stofnanir og fyrirtæki eru hvött til að hafa virka vistvæna samgöngustefnu. Með ívilnun 
á opinberum gjöldum og virðisaukaskatti er stuðlað að auknum kaupum og notkun á sparneytnum og 
vistvænum bílum. Opinber innkaup eru á ábyrgð fjármálaráðuneytis og sveitarfélaga. Samgöngustofa 
og Vegagerðin hafa samgöngustefnu sem byggist á að ökutæki í notkun þeirra eru valin með hliðsjón 
af losun gróðurhúsalofttegunda, svo og samgöngustyrkjum til starfsmanna og hvatningu til að nota 
umhverfisvæna samgöngumáta.  

8. Innleitt verði umhverfisvænt verklag um grænt aðflug og brottflug og vottun á 
umhverfisstjórnunarkerfi flugvalla.  

Verkefnið byggist á að nota GPS-hnit til að stýra aðflugs- og flugtaksleiðum flugvéla. Grænt aðflug 
að Keflavíkurflugvelli er í samræmi við þetta. Grænt aðflug að öðrum flugvöllum er skemmra á veg 
komið. 

9. Auknar verði rannsóknir á umhverfisvænum orkugjöfum, orkusparnaði og aðgerðum til að draga 
úr mengun í samgöngum. 
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Möguleikar þess að flýta stærri framkvæmdum sem ekki er hægt að fjármagna innan 
samgönguáætlunar með samstarfi við einkaaðila eru stöðugt í skoðun. Samtímis er fylgst með þróun á 
tækni- og hugbúnaði með framtíðarnotkun í huga. Að svo stöddu er ekki tímabært að ráðast í 
breytingar. 

5. Á áætlunartímabilinu verði fyrirkomulagi gjaldtöku vegna notkunar á vegum breytt með tilliti til 
ekinna kílómetra, óháð orkugjafa. Samhliða verði hugað að breytingum á núverandi kerfi 
eldsneytisskatta.  

Starfshópur á vegum fjármála- og efnahagsráðuneytisins hóf störf á árinu 2016 og er niðurstaðna að 
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Markmið um umhverfislega sjálfbærar samgöngur. 
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Á árinu var góður stuðningur við almenningssamgöngur sem þannig eru að verða raunhæfur 
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verið til kaupa á ökutækjum sem ekki nýta jarðefnaeldsneyti eða hið minnsta aðeins að hluta og hefur 
slíkum ökutækjum fjölgað töluvert.  
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aðgerðum. 

Með stuðningi við gerð göngu- og hjólastíga er unnið að bættri lýðheilsu og umhverfi, jafnframt því 
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mengun á fjölförnum leiðum.  
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Verkefni sem stuðla að þessu hafa notið forgangs í úthlutunum úr rannsóknasjóði Vegagerðarinnar 
en upplýsingar um þau er að finna á vef Vegagerðarinnar.  

10. Dregið verði úr útblæstri frá skipum í höfnum landsins með uppbyggingu fyrir landtengingu við 
rafmagn og endurskoðun gjaldskrár. 

Verkefnið er á vegum hafnanna í samstarfi við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti sem einnig 
fer með orkumál. 

11. Almenn fræðsla um vistakstur verði aukin í þeim tilgangi að draga úr mengun og hávaða frá 
bílaumferð. 

Sífellt er unnið að endurbótum á ökunámi hvað varðar vistakstur m.t.t. mengunar og hávaða, sem 
og öryggis. Verkefnið er á forræði Samgöngustofu.  

 

Markmið um öryggi í samgöngum. 
4.4 Markmið um öryggi í samgöngum.  
1. Stefnt verði markvisst að því að auka öryggi í samgöngum og unnið verði að því að draga verulega 

úr líkum á alvarlegum slysum eða banaslysum.  
2. Sett verði mælanleg markmið í öryggis- og aðgerðaáætlanir á öllum sviðum samgangna sem miða 

að því að ná yfirmarkmiðinu.  
3. Markvisst verði unnið að því að innleiða öryggisstjórnunarkerfi á öllum sviðum samgangna þar 

sem þau eru ekki lögð til grundvallar í atvinnustarfsemi.  
4. Tryggður verði áfram trúverðugleiki Íslands með því að standast úttektir alþjóðlegra stofnana um 

fyrirkomulag á eftirliti með öryggi.  
5. Unnið verði mat á mikilvægi samgöngukerfisins komi til rýmingar vegna hamfara eða annarra 

atburða með sérstakri áherslu á höfuðborgarsvæðið.  

Áherslur til að ná þessu markmiði verði m.a.: 
1. Meginmarkmið flugöryggis verði að innleiða nýjar kröfur Flugöryggisstofnunar Evrópu (EASA), 

m.a. um flugleiðsögu, flugvelli, flugrekstur og þjálfunar- og skírteinamál, auk breytinga á kröfum um 
lofthæfi.  

a. Fest verði í sessi eftirlitskerfi sem skilgreint er í áætlun um flugöryggi samkvæmt kröfum 
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO) og samsvarandi áherslum frá Evrópu.  

Unnið hefur verið að verkefninu um nokkurra ára skeið. Áfram verður unnið við að þróa það og 
innleiða að fullu í samræmi við kröfur ICAO, Alþjóðaflugmálastofnunarinnar. Það verður gert í 
samvinnu við hin Norðurlöndin og Flugöryggisstofnun Evrópu, EASA. 

b. Flug sem ekki er fjallað um á alþjóðlegum vettvangi, t.d. fisflug og lendingarstaðir (minni 
flugvellir), taki mið af þeim þáttum með setningu fyllri innlendra reglna eftir því sem nauðsyn krefur.  

Tekið er mið af alþjóðlegum reglum við að setja og þróa reglur sem eiga við um séríslenskar 
aðstæður. 

c. Gerð verði úttekt á öryggishlutverki flugvalla og hafna, m.a. með tilliti til hamfara eða annarra 
ófyrirséðra atburða. 
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Verkefnið hefur verið í vinnslu en er ekki lokið. 

2. Meginmarkmið áætlunar á tímabilinu um öryggi sjófarenda verði:  
a. Áhersla verði lögð á slysaskráningu og gagnagrunn til að efla markvissar aðgerðir til að fækka 

slysum. 
Kostir nýs samræmds slysagagnagrunns með betri samhæfðri skráningu tengdri heilbrigðiskerfi 

hafa verið til skoðunar. Verkefnið er enn ekki fjármagnað. 
b. Að dauðaslysum á sjó fækki um 5% á ári og verði færri en 1,2 dauðaslys á hverja tíu þúsund 

starfandi sjómenn. 
Vel hefur gengið að auka öryggi á sjó og hefur markmiðið náðst en fræðsla og áróður sem og öðrum 

verkefnum sem stuðla að öryggi sjófarenda verður haldið áfram. Árið 2016 urðu 2 dauðaslys. Árin 
2008, 2011 og 2014 urðu engin dauðaslys. 

c. Að slysum tilkynntum til Tryggingastofnunar fækki um 5% á ári eða í 162 tilkynnt slys á hverja 
tíu þúsund sjómenn fyrir lok tímabils. 

Árið 2016 voru 213 slys tilkynnt til Sjúkratrygginga Íslands. Hér hefur einnig náðst góður árangur 
á undanförnum árum, fræðslu og áróðri er stöðugt haldið áfram til að tryggja stöðuna.  

d. Að skipssköðum fækki um 5% á ári á tímabilinu eða í 0,5 skipsskaða. 
Á síðustu árum hefur skipssköðum fækkað verulega og sum ár eru engir skipsskaðar. Árið 2016 

sukku tveir bátar við strendur landsins. 
e. Innleiðing öryggisstjórnunarkerfa og eigin skoðunar skipa til að auka vitund sjómanna um 

öryggisatriði. 
Árið 2016 var unnið að greinargerðum um öryggisstjórnunarkerfi í skipum, m.a. farþegaskipum. Þá 

var unnið að útfærslu á því hvernig best væri að koma í framkvæmd verkefninu um eigin skoðun skipa. 
f. Haldið verði áfram rannsóknum á öryggi skipa og þá sérstaklega atriðum er lúta að tillögum 

rannsóknarnefndar sjóslysa í öryggisátt og áhættumati minni farþegaskipa í erfiðu sjólagi. 
Unnið var að rannsóknum á öryggi skipa og sérstaklega atriðum er lúta að tillögum 

rannsóknarnefndar sjóslysa árið 2016 en það er sífellt í þróun og vinnslu.  
g. Nýjar reglur Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO) verði fullgiltar og reglur 

Siglingaöryggisstofnunar Evrópu (EMSA) innleiddar svo fljótt sem verða má. Með markvissum 
rannsóknum og þátttöku í starfi alþjóðastofnana á sviði öryggismála verði tryggt að alþjóðlegar reglur 
taki mið af íslenskum aðstæðum. Enn fremur verði vinnu við reglur um farþegaskip haldið áfram 
þannig að heildstætt regluverk sem nái yfir allar stærðir farþegaskipa líti dagsins ljós. 
Þetta verkefni er í sífelldri vinnslu eftir því sem nýjar gerðir líta dagsins ljós. Vel hefur gengið að 

vinna að þessu verkefni. 

3. Meginmarkmið umferðaröryggisáætlunar eru eftirfarandi: 
a. Að fjöldi látinna og alvarlega slasaðra í umferðinni á hverja 100 þúsund íbúa verði ekki meiri en 

það sem lægst gerist hjá öðrum þjóðum. 
Miðað við fimm ára meðaltal hefur þetta markmið náðst. Miðað við árin 2012-2016 var Ísland í 

sjöunda sæti yfir samanburðarþjóðir, aðrar Evrópuþjóðir sem vitað er að standa sig hvað best í 
heiminum. Alla jafna er Ísland í þriðja til fimmta sæti í þessum samanburði.  
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b. Árangur í umferðaröryggismálum verði mældur og lagt mat á eftirfarandi:Hraðakstur, akstur 
undir áhrifum ölvunar eða fíkniefna, bílbeltanotkun, farsímanotkun og ástand hemla í þungum 
bifreiðum. 

Gerðar eru umferðarkannanir á vegum Samgöngustofu. Annars vegar er um að ræða viðhorfskönnun 
og hins vegar umferðarkönnun á vegum úti. Viðhorfskönnunin er gerð með þeim hætti að haft er 
sérstaklega samband við ökumenn og óskað svara. Þar er komið inn á atriði eins og þau sem að ofan 
greinir. Ekki hefur verið gerð sérstök úttekt á ástandi hemla í þungum bifreiðum. Þann 1. janúar 2016 
var umferðareftirlitið (á vegum úti) flutt til lögreglunnar. 

c. Haldið verði áfram að lagfæra staði þar sem mörg slys hafa orðið og bæta umhverfi vega til að 
draga úr hættu á alvarlegum slysum þegar bifreiðar lenda utan vega.  

Sífellt er unnið að þessu verkefni. Verkefnið er svokölluð svartblettagreining Vegagerðarinnar og 
úrvinnsla og úrbætur í kjölfar þeirrar greiningar. Sjá nánar: 

http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/framkv_umferdaroryggisaaetlunar_2016/$file/Framkva
emdaskyrslaUOA2016_des2017.pdf 

d. Hraðamyndavélum verði fjölgað og unnið að endurnýjun og uppfærslu á ölvunar-eftirlitsbúnaði 
lögreglu.  

Hraðamyndavélum fjölgaði ekki á milli áranna 2015 og 2016. Þetta atriði er í sífelldri skoðun. 
e. Hugað verði að upptöku sjálfvirks meðalhraðaeftirlits á tímabilinu þar sem meðalhraði ökutækis 

á nokkurra kílómetra kafla er mældur en ekki einungis punkthraði ökutækja, þ.e. hraði á einstökum 
stöðum, eins og hingað til.  

Undirbúningi var haldið áfram árið 2016. Vonir standa til að sjálfvirkt meðalhraðaeftirlit fari af stað 
í ársbyrjun 2019. 

f. Rannsóknum á ýmsum þáttum er varða umferðaröryggi verði haldið áfram. 
Sífellt er unnið að þessu verkefni.  
g. Leitað verði leiða til að stuðla að bættu öryggi erlendra ferðamanna.  
Sífellt er unnið að þessu verkefni. Það er gert meðal annars með þýðingu leiðbeiningabæklinga á 

sífellt fleiri tungumál auk annarra atriða. Þetta atriði hefur verið í forgangi hjá Samgöngustofu. 

h. Vegfarendum verði tryggt öruggt og heilnæmt umhverfi, óháð ferðamáta.  
Unnið er að þessu verkefni með þróun almenningssamgangna, þ.m.t. gerð hjólastíga. 
i. Sjónum verði sérstaklega beint að öryggi óvarinna vegfarenda (gangandi, hjólreiðamanna og 

ökumanna bifhjóla) á tímabilinu þar sem slysaskráningartölur benda til að á sama tíma og slysum 
fækkar í heildina fjölgi slysum í þessum flokki vegfarenda.  

Unnið er að þessu verkefni með ýmsum hætti. Helst er lögð áhersla á að ökumenn hafi hugann við 
aksturinn og valdi þannig síður slysum á viðkvæmum vegfarendum. Sem dæmi má nefna fræðslu um 
að farsímanotkun undir stýri sé hættuleg. 

 

 

 17 

4.5 Markmið um jákvæða byggðaþróun.  
1. Í samræmi við sóknaráætlanir landshluta verði við forgangsröðun framkvæmda tekið mið af 

þörfum einstakra svæða fyrir bættar samgöngur til að efla sveitarfélög, styrkja vinnusóknarsvæði og 
landið allt.  

2. Samgöngur styrki búsetugæði svo sem frekast er unnt í öllum landshlutum.  
3. Leitast verði við að stytta ferðatíma með uppbyggingu vega með bundnu slitlagi og gerð 

jarðganga til að leysa af hólmi erfiða fjallvegi og styrkja og stækka þannig vinnusóknarsvæði.  
4. Sköpuð verði sameiginleg framtíðarsýn fyrir alla landshluta og landið allt með samþættingu 

samgönguáætlunar við aðra áætlanagerð og opinbera stefnumótun til að efla atvinnulíf og lífsgæði og 
hámarka hagkvæma nýtingu á samgöngumannvirkjum, þjónustu og fjárfestingum.  

5. Unnið verði að opnun fleiri gátta til og frá landinu.  

Áherslur til að ná þessu markmiði verði m.a.:  
1. Við forgangsröðun framkvæmda verði tekið tillit til sóknaráætlana landshluta og óska 

landshlutasamtaka viðkomandi sveitarfélaga.  
Horft er til þessara markmiða við forgangsröðun framkvæmda. Allar framkvæmdir á 

landsbyggðinni, stórar og smáar, eru byggðaframkvæmdir í þeim skilningi að þær auðvelda aðgengi, 
gera umferðina öruggari o.s.frv. 

2. Vinnusóknarsvæði verði ákvörðuð á grundvelli faglegra greininga á vinnu- og skólasókn.  
Sjá umfjöllun um áhersluatriði tvö undir markmiðum um greiðar samgöngur. 

3. Atvinnulífi verði skapað aðgengi að greiðum og hagkvæmum vöruflutningum.  
Sífellt er unnið að þessu verkefni og fjárveitingar miðaðar við það eftir ákvörðunum Alþingis og í 

samhengi við aðrar nauðsynlegar framkvæmdir. 
4. Unnið verði að styttingu flutningaleiða.  
Stytting vegalengda er eitt af forgangsatriðum samgönguáætlunar og er það ætíð metið sem 

mikilvægur þáttur er framkvæmdum er forgangsraðað. 

5. Unnið verði að heildstæðri samræmingu almenningssamgangna á landi og í lofti.  
Unnið hefur verið að því að samþætta almenningssamgöngur, þ.e. ferjur, flug og áætlanaferðir á 

landi. Ætíð er unnið að þessu áhersluatriði. 
4.6 Skilgreind verkefni og fjármál.  
Vinnu- og fjárframlög í rannsóknar-, úttektar- og stefnumótunarverkefni sem tilgreind eru að framan 

komi frá samgöngustofnunum og samstarfsaðilum í samræmi við ábyrgð og hlutverk í hverju verkefni 
samkvæmt nánara samkomulagi þeirra á milli. Frekari grein verði gerð fyrir stefnumótandi verkefnum 
í samgönguáætlun fyrir árin 2015–2026 sem nú er í vinnslu. 
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Þingsályktun um samgönguáætlun fyrir árin 2011–2022. 
1.STEFNUMÓTUN  
1.1 Markmið um greiðar samgöngur  
Aðgengi og hreyfanleiki í samgöngukerfinu fyrir flutninga á fólki og vörum innan og á milli svæða 

verði bætt. Sköpuð verði skilyrði fyrir flesta landsmenn til að komast til atvinnu- og þjónustukjarna á 
innan við einni klukkustund.  

Skilgreindir verði atvinnu- og þjónustukjarnar landsins í sóknaráætlunum landshluta og 
landsskipulagsstefnu.  

Samgöngur styrki uppbyggingu og þróun þjónustusvæða í öllum landshlutum. 

Skilgreindar verði hafnir og flugvellir sem tryggja eiga greiðar samgöngur til og frá landinu.  
Áherslur til að ná þessu markmiði eru m.a.: 
a. Grunnnet samgangna á landi, í lofti og á sjó verði byggt upp með hliðsjón af sóknaráætlunum 

landshluta og tillögum um forgangsröðun framkvæmda, byggðum á félagshagfræðilegri greiningu. 
Rannsóknasjóður Vegagerðarinnar hefur styrkt verkefni sem tengjast rannsóknum á vinnusóknar 

mynstri. Þá hefur fengist styrkur frá Byggðastofnun. Árið 2015 var unnið að tveimur verkefnum. 
Annars vegar verkefni þar sem Mið-Austurland, Fljótsdalshérað og Fjarðabyggð voru saman til 
skoðunar. Hins vegar verkefni þar sem höfuðborgarsvæðið var skoðað. Gefnar hafa verið út skýrslur 
um þessi verkefni. Á árinu 2016 voru skoðaðir norðanverðir Vestfirðir og vinnusóknarsvæði við 
sunnanverðan Eyjafjörð til umfjöllunar. Árið 2017 verður unnið að verkefni þar sem Akranes, Selfoss, 
Hveragerði og Keflavík verða skoðuð sem eitt vinnusóknarsvæði. Skýrslur um verkefnin má finna á 
vef Vegagerðarinnar. 

b. Þjónusta í grunnnetinu innan og á milli svæða verði bætt. 
Leitast er við af fremsta megni að mæta vaxandi þjónustuþörf samfélagsins, sérstaklega í 

vetrarþjónustu. Þar hafa kröfur aukist verulega samfara mikilli fjölgun ferðafólks og jafnari dreifingu 
þess um landið. 

c. Grunnnet samgangna verði endurskilgreint. Jafnframt verði litið til þróunar í flutningaþjónustu 
með tilliti til þjónustusvæða og flutningaleiðir formlega skilgreindar. Á flutningaleiðum verði lögð 
áhersla á að vegir verði með nægjanlegt burðarþol allt árið, breidd þeirra verði nóg og þeir lagðir 
bundnu slitlagi. Fyrir þennan hluta grunnkerfisins verði sett markmið um hraða uppbyggingu vega til 
að þjóna atvinnulífinu með viðunandi hætti, auk þess að stuðla að auknu umferðaröryggi. 

Skilgreining grunnnetsins breyttist ekki á árinu 2016.  
d. Lokið verði við endurbyggingu allra helstu stofnleiða á landi og tengingu þeirra við þéttbýli, þar 

sem eru hundrað íbúar og fleiri, með bundnu slitlagi og viðunandi burðarþoli. Gert verði sérstakt átak 
við lagningu á bundnu slitlagi á umferðarlitla vegi sem hafa viðunandi burðarþol þrátt fyrir að 
veghönnun sé að einhverju leyti ábótavant. 
Þetta er atriði sem sífellt er unnið að. Nokkrir kílómetrar bættust við á Vestfjarðavegi sem skoða má 

sem árangur í þessu samhengi. Enn eru þó eftir um 80 kílómetrar til að markmiðið náist. Meðal annars 
þarf að ljúka Vestfjarðavegi og leggja bundið slitlag á veginn til Borgarfjarðar eystri. 

e. Almenningssamgöngur milli þéttbýlisstaða og innan þéttbýlis verði efldar. Öflugar 
almenningssamgöngur eru greiðar og auka hreyfanleika og aðgengi. Við skipulag þeirra verði höfð 
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hliðsjón af þjóðhagslegri hagkvæmni og stuðlað að umhverfislega sjálfbærri þróun. Landshlutasamtök 
sveitarfélaga taki yfir almenningssamgöngur á landi sem hingað til hafa verið ríkisstyrktar. Öll 
fjárframlög verði sameinuð vegna sérleyfa, einkaleyfa og skólaaksturs í hverjum landshluta. Þannig 
verði þjónusta færð að þörfum samfélagsins og almenningssamgöngur milli þéttbýlisstaða í hverjum 
landshluta efldar með grenndarstjórnsýslu og bættri nýtingu fjármagns. 

Landshlutasamtök sveitarfélaga tóku að sér almenningssamgöngur árið 2012. 
f. Gerð verði félagshagfræðileg úttekt á framtíð áætlunarflugs innan lands. Teknar verði upp 

viðræður milli ríkisins og Reykjavíkurborgar og tryggt að Reykjavíkurflugvöllur geti áfram þjónað 
innanlandsflugi á fullnægjandi hátt. 

Úttektin hefur ekki verið gerð. Áfram er haldið umræðum um Reykjavíkurflugvöll. 
g. Hjólandi og gangandi vegfarendum verði auðveldað að komast leiðar sinnar. Skapaðar verði 

aðstæður til að ganga og hjólreiðar í þéttbýli verði greiður og öruggur samgöngumáti. 
Á árinu 2016 tókst að ljúka að mestu við gerð stofnstíga á höfuðborgarsvæðinu og opnað fyrir óskir 

sveitarfélaga um stuðning á þessu sviði. 
h. Tryggt verði aðgengi fyrir fatlaða og hreyfihamlaða einstaklinga að mannvirkjum og þjónustu 

samgöngukerfisins. Fjölbreyttar þarfir ólíkra þjóðfélagshópa til lífsgæða, ferðamáta og hreyfanleika 
verði hafðar í huga við stefnumótun og áætlanagerð. 
Þetta atriði er ætíð haft til hliðsjónar og er ein af forsendum við hönnun umferðarmannvirkja. 
i. Efld verði samskipti skipulagsyfirvalda sveitarfélaga og samgönguyfirvalda. 
Samskipti skipulagsyfirvalda og samgönguyfirvalda eru í samræmi við lög og reglur. 
j. Samgönguyfirvöld fylgist áfram náið með þróun á þjóðhagslegri hagkvæmni land- og 

strandflutninga. Á áætlunartímabilinu verði áfram unnið að greiningum og samanburðarrannsóknum 
með það að markmiði að aðkoma ríkisins í útgjöldum og skattlagningu stuðli að auknu jafnræði milli 
flutningamáta. 

Ekki var unnið að þessu verkefni á árinu 2016. 
k. Hugað verði sérstaklega að þörfum ferðaþjónustu við uppbyggingu og rekstur samgöngukerfisins. 

Markaðssvæði ferðaþjónustu verði höfð til hliðsjónar við mótun samgönguáætlunar. 
Gerðar hafa verið greiningar á þessum þáttum og tekið tillit til þeirra þegar áætlanir um 

forgangsröðun fjármuna eru settar fram. Nefna má aukna þörf á þjónustu, þörf fyrir fleiri áningarstaði, 
útskot og bílastæði nærri fjölförnum ferðamannastöðum. Fé hefur þó verið takmarkað til þessara 
verkefna. 

l. Tækni verði nýtt til að afla og miðla upplýsingum um aðstæður til samgangna í lofti, láði og legi. 
Mikið var unnið að þessu verkefni á árinu 2016. Sérstök áhersla er lögð á vefþjónustu 

Vegagerðarinnar í þessu sambandi. 
 

1.2 Markmið um hagkvæmar samgöngur  
Hagkvæmni í uppbyggingu og rekstri samgöngukerfisins verði aukin. Áhersla verði lögð á að leita 

hagkvæmustu lausna til að ná markmiðum samgönguyfirvalda. Gagnsæ verðlagning á samgöngum er 
liður í því og þarf hún að endurspegla kostnað sem þeim fylgir. 
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Þingsályktun um samgönguáætlun fyrir árin 2011–2022. 
1.STEFNUMÓTUN  
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mynstri. Þá hefur fengist styrkur frá Byggðastofnun. Árið 2015 var unnið að tveimur verkefnum. 
Annars vegar verkefni þar sem Mið-Austurland, Fljótsdalshérað og Fjarðabyggð voru saman til 
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hliðsjón af þjóðhagslegri hagkvæmni og stuðlað að umhverfislega sjálfbærri þróun. Landshlutasamtök 
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útskot og bílastæði nærri fjölförnum ferðamannastöðum. Fé hefur þó verið takmarkað til þessara 
verkefna. 

l. Tækni verði nýtt til að afla og miðla upplýsingum um aðstæður til samgangna í lofti, láði og legi. 
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Vegagerðarinnar í þessu sambandi. 
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Horft verði á samgöngukerfið sem eina heild. Nýir innviðir verði skipulagðir og forgangsraðað með 
hliðsjón af félagshagfræðilegri greiningu. 

Stutt verði við aðgerðir sem stuðla að breyttum ferðavenjum til að draga úr þörf á uppbyggingu 
umferðarmannvirkja í þéttbýli. 

Áherslur til að ná þessu markmiði eru m.a.: 
a. Unnið verði að því að þróa áfram og festa í sessi formlegt verklag við ákvarðanir um uppbyggingu 

vegakerfisins í dreifbýli og þéttbýli þar sem kostnaður og ábati mismunandi leiða að markmiðum 
samgönguyfirvalda er borinn saman. 

Verkefnið fór ekki af stað á árinu 2016. 
b. Kannaður verði samfélagslegur kostnaður við þungatakmarkanir á vegum, ábati þess að draga 

úr tíðni þungatakmarkana og hraða endurbótum á burðarþoli tiltekinna vegarkafla. 
Ekki var unnið að þessu verkefni á árinu 2016.  
c. Upplýsingasöfnun og miðlun á haggögnum um samgöngur verði bætt. Gagnsæi í gjaldtöku og 

samgöngukostnaði ríkisins verði aukið. Upplýsingar um tekjur og kostnað hins opinbera við flutning á 
hverri einingu í fólks- og vöruflutningum verði birtar eftir því sem tök eru á og uppfærðar reglulega. 

Ekki var unnið að þessu verkefni á árinu 2016. 
d. Greindur verði ávinningur af áhrifum aukinnar notkunar eignastýringar (e. asset management), 

þ.e. kerfisbundnu bókhaldslegu utanumhaldi samgöngumannvirkja. 
Verkefnið var styrkt af rannsóknarsjóði Vegagerðarinnar og niðurstöður kynntar á 

rannsóknarráðstefnu Vegagerðarinnar árið 2015. Niðurstöðurnar sýna ótvíræða kosti þess að beita 
þessari aðferðafræði. 

e. Á áætlunartímabilinu verði breytt skipan á gjaldtöku fyrir umferð á vegum könnuð. Greindir verði 
kostir og gallar þess að í framtíðinni greiði ökutæki í samræmi við ekna vegalengd þar sem tillit yrði 
tekið til ytri kostnaðar jafnhliða því að núverandi kerfi sérstakra eldsneytisskatta yrði lagt niður. 

Starfshópur á vegum fjármála- og efnahagsráðuneytisins hóf störf á árinu 2016. Niðurstaðna er að 
vænta á árinu 2018. 

f. Upplýsingatækni, leiðsögukerfi og aðrir möguleikar sem tæknin býður upp á verði nýttir í þeim 
tilgangi að auka hagkvæmni í rekstri og nýtingu samgöngukerfisins. 

Stöðugar framfarir eru í beitingu upplýsingatækni til að auka hagkvæmni og öryggi samgangna. 
Nægir þar að nefna rauntímaupplýsingar á heimasíðu Vegagerðarinnar undir heitinu „Veður og færð“ 
sem og á „Vegasjá“ sem einnig er á vef Vegagerðarinnar. 

g. Við vinnslu sjálfbærrar samgönguáætlunar með sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu leggi 
samgönguyfirvöld áherslu á að skipulag landnotkunar stuðli að breyttum ferðavenjum. Unnin verði 
greining og tillaga að hliðrun á opnunartíma og starfsemi stórra opinberra stofnana til að minnka 
álagstoppa í morgunumferð einkabíla og almenningsvagna. 

Rannsóknarsjóður Vegagerðarinnar hefur styrkt rannsóknir á arðsemi þess að nýta kosti fleytitíðar 
með sveigjanlegum vinnutíma og breytilegum afgreiðslutíma fjölmennra stofnana og fyrirtækja. 
Samhliða hafa ýmsar stofnanir samfélagsins lagt málefninu lið t.d. með samgöngustefnu, 
samgöngustyrkjum og sérstökum skattaafslætti til þeirra sem nýta sér aðra samgöngumáta við ferðir til 
og frá vinnu. 
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1.3 Markmið um umhverfislega sjálfbærar samgöngur 
Dregið verði úr neikvæðum umhverfisáhrifum samgangna með það að markmiði að þær verði 

umhverfislega sjálfbærar. Stefnt verði að því að losun gróðurhúsalofttegunda vegna samgangna verði 
undir 750 Gg (750 þúsund tonnum) árið 2020, sem er 23% samdráttur frá 2008. Markmiðið er í 
samræmi við aðgerðaáætlun íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum. 

Áætlun um sjálfbærar samgöngur verði unnin í samvinnu við sveitarfélög með aukna áherslu á 
almenningssamgöngur, göngu og hjólreiðar með þau markmið að leiðarljósi að draga úr 
umhverfisáhrifum, samgöngukostnaði og auka nærþjónustu við borgarana. Með áætluninni verði 
dregið úr mikilvægi einkabíla, ásamt því að draga úr orkuþörf samgangna og breyta ferðavenjum. Til 
að ná umhverfis- og hagkvæmnimarkmiðum með eflingu almenningssamgangna, göngu og hjólreiða 
þarf bæði fjármagn og þolinmæði. Í sjálfbærri samgönguáætlun verði settar fram skuldbindingar ríkis 
og sveitarfélaga til langs tíma. 

Dregið verði markvisst úr hávaða- og loftmengun frá samgöngum og þeim haldið innan 
viðmiðunargilda í stöðlum Evrópusambandsins. 

Markvissar aðgerðir miði að minni notkun jarðefnaeldsneytis og að samgöngutæki nýti orku sem 
framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum, auk orkusparandi aðgerða fyrir eldri farartæki. 

Efldar verði rannsóknir sem miða að sjálfbærni í framleiðslu á vistvænum orkugjöfum og aukinni 
hagkvæmni samgöngukerfisins, m.a. með stuðningi við þróun og uppbyggingu innviða og þróun og 
framleiðslu á innlendu vistvænu eldsneyti. 

Áherslur til að ná þessu markmiði eru m.a.: 
a. Með sjálfbærri samgönguáætlun í samvinnu við sveitarfélögin verði lokið við skilgreiningu á 

grunnneti hjólreiðastíga innan helstu þéttbýliskjarna. Fjármagni samgönguáætlunar til göngu- og 
hjólreiðastíga verði forgangsraðað í uppbyggingu á því neti á áætlunartímabilinu. Einnig verði lokið 
við skilgreiningu á grunnneti almenningssamgangna innan þéttbýlis. Áfram verði unnið að auknum 
forgangi almenningssamgangna í umferðinni með uppbyggingu sérreina, forgangi á umferðarljósum 
og öðrum aðgerðum. 

Á árinu 2016 var góður stuðningur við almenningssamgöngur sem þannig eru að verða raunhæfur 
valkostur. Þá var stutt við gerð göngu og hjólreiðastíga í þéttbýli. Umtalsverðar fyrirgreiðslur hafa 
verið til kaupa á ökutækjum sem ekki nýta jarðefnaeldsneyti eða hið minnsta aðeins að hluta og hefur 
slíkum ökutækjum fjölgað töluvert.  

Gerð stofnstíga á höfuðborgarsvæðinu er að mestu lokið en þó þarf sífellt að fylgjast með vegna 
nýrra hverfa og stækkunar vinnusóknarsvæða. Nú hefur athyglinni verið beint að landsbyggðinni. 

Unnið hefur verið að gerð sérreina á höfuðborgarsvæðinu. Leitast er við að styðja við uppbyggingu 
almenningssamgöngukerfis á landsbyggðinni og er þar nú komið ágætt samræmt kerfi sem teygir sig 
um flestar byggðir landsins. 

b. Unnin verði aðgerðaáætlun um aukin loftgæði í helstu þéttbýliskjörnum í samstarfi við 
sveitarfélögin. Kortlagningu umferðarhávaða verði lokið og tilheyrandi framkvæmdaáætlun unnin. 
Þessum áætlunum verði hrint í framkvæmd á fyrsta tímabili samgönguáætlunar. 

Áfram er unnið að þessu verkefni sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. Verkefnið er á forræði 
Vegagerðarinnar í samstarfi við sveitarfélög og Umhverfisstofnun.  
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e. Á áætlunartímabilinu verði breytt skipan á gjaldtöku fyrir umferð á vegum könnuð. Greindir verði 
kostir og gallar þess að í framtíðinni greiði ökutæki í samræmi við ekna vegalengd þar sem tillit yrði 
tekið til ytri kostnaðar jafnhliða því að núverandi kerfi sérstakra eldsneytisskatta yrði lagt niður. 

Starfshópur á vegum fjármála- og efnahagsráðuneytisins hóf störf á árinu 2016. Niðurstaðna er að 
vænta á árinu 2018. 

f. Upplýsingatækni, leiðsögukerfi og aðrir möguleikar sem tæknin býður upp á verði nýttir í þeim 
tilgangi að auka hagkvæmni í rekstri og nýtingu samgöngukerfisins. 

Stöðugar framfarir eru í beitingu upplýsingatækni til að auka hagkvæmni og öryggi samgangna. 
Nægir þar að nefna rauntímaupplýsingar á heimasíðu Vegagerðarinnar undir heitinu „Veður og færð“ 
sem og á „Vegasjá“ sem einnig er á vef Vegagerðarinnar. 

g. Við vinnslu sjálfbærrar samgönguáætlunar með sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu leggi 
samgönguyfirvöld áherslu á að skipulag landnotkunar stuðli að breyttum ferðavenjum. Unnin verði 
greining og tillaga að hliðrun á opnunartíma og starfsemi stórra opinberra stofnana til að minnka 
álagstoppa í morgunumferð einkabíla og almenningsvagna. 

Rannsóknarsjóður Vegagerðarinnar hefur styrkt rannsóknir á arðsemi þess að nýta kosti fleytitíðar 
með sveigjanlegum vinnutíma og breytilegum afgreiðslutíma fjölmennra stofnana og fyrirtækja. 
Samhliða hafa ýmsar stofnanir samfélagsins lagt málefninu lið t.d. með samgöngustefnu, 
samgöngustyrkjum og sérstökum skattaafslætti til þeirra sem nýta sér aðra samgöngumáta við ferðir til 
og frá vinnu. 
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1.3 Markmið um umhverfislega sjálfbærar samgöngur 
Dregið verði úr neikvæðum umhverfisáhrifum samgangna með það að markmiði að þær verði 

umhverfislega sjálfbærar. Stefnt verði að því að losun gróðurhúsalofttegunda vegna samgangna verði 
undir 750 Gg (750 þúsund tonnum) árið 2020, sem er 23% samdráttur frá 2008. Markmiðið er í 
samræmi við aðgerðaáætlun íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum. 

Áætlun um sjálfbærar samgöngur verði unnin í samvinnu við sveitarfélög með aukna áherslu á 
almenningssamgöngur, göngu og hjólreiðar með þau markmið að leiðarljósi að draga úr 
umhverfisáhrifum, samgöngukostnaði og auka nærþjónustu við borgarana. Með áætluninni verði 
dregið úr mikilvægi einkabíla, ásamt því að draga úr orkuþörf samgangna og breyta ferðavenjum. Til 
að ná umhverfis- og hagkvæmnimarkmiðum með eflingu almenningssamgangna, göngu og hjólreiða 
þarf bæði fjármagn og þolinmæði. Í sjálfbærri samgönguáætlun verði settar fram skuldbindingar ríkis 
og sveitarfélaga til langs tíma. 

Dregið verði markvisst úr hávaða- og loftmengun frá samgöngum og þeim haldið innan 
viðmiðunargilda í stöðlum Evrópusambandsins. 

Markvissar aðgerðir miði að minni notkun jarðefnaeldsneytis og að samgöngutæki nýti orku sem 
framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum, auk orkusparandi aðgerða fyrir eldri farartæki. 

Efldar verði rannsóknir sem miða að sjálfbærni í framleiðslu á vistvænum orkugjöfum og aukinni 
hagkvæmni samgöngukerfisins, m.a. með stuðningi við þróun og uppbyggingu innviða og þróun og 
framleiðslu á innlendu vistvænu eldsneyti. 

Áherslur til að ná þessu markmiði eru m.a.: 
a. Með sjálfbærri samgönguáætlun í samvinnu við sveitarfélögin verði lokið við skilgreiningu á 

grunnneti hjólreiðastíga innan helstu þéttbýliskjarna. Fjármagni samgönguáætlunar til göngu- og 
hjólreiðastíga verði forgangsraðað í uppbyggingu á því neti á áætlunartímabilinu. Einnig verði lokið 
við skilgreiningu á grunnneti almenningssamgangna innan þéttbýlis. Áfram verði unnið að auknum 
forgangi almenningssamgangna í umferðinni með uppbyggingu sérreina, forgangi á umferðarljósum 
og öðrum aðgerðum. 

Á árinu 2016 var góður stuðningur við almenningssamgöngur sem þannig eru að verða raunhæfur 
valkostur. Þá var stutt við gerð göngu og hjólreiðastíga í þéttbýli. Umtalsverðar fyrirgreiðslur hafa 
verið til kaupa á ökutækjum sem ekki nýta jarðefnaeldsneyti eða hið minnsta aðeins að hluta og hefur 
slíkum ökutækjum fjölgað töluvert.  

Gerð stofnstíga á höfuðborgarsvæðinu er að mestu lokið en þó þarf sífellt að fylgjast með vegna 
nýrra hverfa og stækkunar vinnusóknarsvæða. Nú hefur athyglinni verið beint að landsbyggðinni. 

Unnið hefur verið að gerð sérreina á höfuðborgarsvæðinu. Leitast er við að styðja við uppbyggingu 
almenningssamgöngukerfis á landsbyggðinni og er þar nú komið ágætt samræmt kerfi sem teygir sig 
um flestar byggðir landsins. 

b. Unnin verði aðgerðaáætlun um aukin loftgæði í helstu þéttbýliskjörnum í samstarfi við 
sveitarfélögin. Kortlagningu umferðarhávaða verði lokið og tilheyrandi framkvæmdaáætlun unnin. 
Þessum áætlunum verði hrint í framkvæmd á fyrsta tímabili samgönguáætlunar. 

Áfram er unnið að þessu verkefni sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. Verkefnið er á forræði 
Vegagerðarinnar í samstarfi við sveitarfélög og Umhverfisstofnun.  
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c. Auk tæknilegra lausna verði með fræðslu, hagrænum hvötum og skipulagsaðgerðum stuðlað að 
breyttum ferðavenjum til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. 

Áfram er unnið að verkefninu. Það er gert með því að leggja hjóla og göngustíga í samstarfi við 
sveitarfélög. Að auki hefur stuðningur við almenningssamgöngur, sérstaklega á landsbyggðinni, verið 
aukinn. 

d. Unnið verði tilraunaverkefni um eflingu almenningssamgangna í samræmi við viljayfirlýsingu 
Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, fjármálaráðuneytis, innanríkisráðuneytis og 
Vegagerðarinnar. Aðilar eru sammála um að vinna að samningi sem byggist m.a. á þeim forsendum 
að ríkið skuldbindi sig til að leggja fjármagn í rekstur almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu 
og áhrifasvæði þess í tíu ára tilraunaverkefni ef á móti koma skuldbindingar sveitarfélaga um 
mótframlag, markvissar stuðningsaðgerðir og sátt um frestun stórra vegaframkvæmda á 
höfuðborgarsvæðinu. Framlag ríkisins verði af stærðargráðunni 1.000 millj. kr. á ári. 
Meginmarkmiðið verði a.m.k. að tvöfalda hlutdeild almenningssamgangna í öllum ferðum sem farnar 
eru á höfuðborgarsvæðinu. Árangur af þessu tilraunaverkefni verði metinn í framvindumati á tveggja 
ára fresti og framlög verði þá endurskoðuð. 

Áfram er unnið að verkefninu samkvæmt upphaflegri áætlun. Verkefninu lýkur 2022. Farþegum 
hefur fjölgað umtalsvert en þrátt fyrir það er nokkuð í land með að ná tvöfaldri hlutdeild 
almenningssamgangna þar sem umferð hefur aukist verulega. Hlutdeild almenningssamgangna er enn 
um 4%. 

e. Stuðlað verði að nýtingu umhverfislega skilvirkra orkugjafa (kr./tonn CO2-ígildi). 
Unnið er í samstarfi við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti og umhverfisráðuneyti, m.a. í 

gegnum þátttöku í Grænu orkunni og virkri þátttöku í gerð aðgerðaáætlana þar að lútandi. 
f. Breytt verði skattlagningu á ökutæki með það að markmiði að hvati sé til kaupa á sparneytnum 

ökutækjum og eins þeim sem nota umhverfisvæna orkugjafa. 
Fyrirgreiðsla hefur verið veitt til kaupa á ökutækjum sem ekki nýta jarðefnaeldsneyti eða nota slíkt 

eldsneyti aðeins að hluta. Slíkum ökutækjum hefur fjölgað töluvert. 
g. Sérleyfi og einkaleyfi til aksturs verði háð skilyrðum um umhverfisvæn samgöngutæki í þeim 

tilgangi að akstur í atvinnuskyni, sem krefst leyfa, verði í auknum mæli visthæfur. Jafnframt verði 
gerðar kröfur um að kaup ríkisins á akstursþjónustu séu háð skilyrðum um visthæf ökutæki. Stofnunum 
ríkisins verði sett ákveðin skilyrði um að þær leitist við að nota ökutæki sem eru sparneytin og hafa 
lágt CO2-gildi í útblæstri. 

Landshlutasamtök sveitarfélaga bera ábyrgð á almenningssamgöngum á sínum svæðum skv. 
samningi við Vegagerðina. Ætlast er til þess að ökutæki séu eins vistvæn og hægt er. 

h. Samgöngustofnanir ríkisins taki upp vistvæna samgöngustefnu sem stuðli að orkusparnaði og 
orkuskiptum og verði öðrum stofnunum til fyrirmyndar í þeim efnum. Stjórnvöld vinni með fyrirtækjum 
og stofnunum að því að móta og útfæra markvissa samgöngustefnu fyrir vinnustaði. 

Opinberar stofnanir og fyrirtæki eru hvött til að hafa virka vistvæna samgöngustefnu. 
Samgöngustofa og Vegagerðin hafa samgöngustefnu. Hún byggist á að ökutæki í notkun stofnananna 
eru valin með hliðsjón af losun gróðurhúsalofttegunda. Þá eru veittir samgöngustyrkir til starfsfólks og 
það hvatt til að nota umhverfisvæna samgöngumáta. 
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i. Stefnt verði að 3% samdrætti í losun koldíoxíðs (CO2) frá flugi árið 2012 og 5% samdrætti á 
tímabilinu 2013–2020. Eru þar höfð til viðmiðunar árin 2004–2006. Markmiðið er í samræmi við 
stefnu ESB. 

Samgönguyfirvöld vinna að þessu markmiði samkvæmt aðgerðaáætlun stjórnvalda í 
loftsslagsmálum. Þrátt fyrir góðan vilja hefur ekki tekist að draga úr losun CO2 vegna aukningar í 
umferð. Einna helst hefur náðst árangur í siglingum. 

j. Innleitt verði umhverfisvænt verklag um grænt aðflug og brottflug og vottun á 
umhverfisstjórnunarkerfi flugvalla. 

Verkefnið byggist á að nota GPS-hnit til að stýra aðflugs- og flugtaksleiðum flugvéla. Grænt aðflug 
að Keflavíkurflugvelli er í samræmi við þetta. Grænt aðflug að öðrum flugvöllum er skemmra á veg 
komið. 

k. Auknar verði rannsóknir á umhverfisvænum orkugjöfum, orkusparnaði og aðgerðum til að draga 
úr mengun vegna brennisteins, kolmónoxíðs (CO), koltvísýrings (CO2) og niturefna (NOx) frá 
skipavélum. 

Sífellt er unnið að þessu því að þróa betri tækni og búnað til afgashreinsunar frá skipum. Þá er unnið 
að tilraunum á framleiðslu lífeldsneytis úr repju. 

l. Dregið verði úr útblæstri frá skipum í höfnum landsins með uppbyggingu fyrir landtengingu við 
rafmagn og endurskoðun gjaldskrár. 

Verkefnið er á vegum hafnanna í samstarfi við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti sem einnig fer 
með orkumál. 

m. Almenn fræðsla um akstur og aksturslag (vistakstur) verði aukin í þeim tilgangi að draga úr 
mengun og hávaða frá bílaumferð. Kennsla í vistakstri í ökunámi verði efld. 

Sífellt er unnið að því að bæta fræðslu um vistakstur í ökunámi. Þar er litið til atriða eins og 
mengunar, hávaða og öryggis. Verkefnið er á forræði Samgöngustofu. 

n. Tryggð verði góð tenging og flæði bifreiða milli umferðarljósa á álagstímum verði bætt til þess 
að draga úr mengun á fjölförnum leiðum. 

Verkefnið er sífellt í vinnslu í samstarfi Vegagerðarinnar og sveitarstjórna á höfuðborgarsvæðinu. 
o. Staðbundin loftgæði verði aukin með því að gera sveitarfélögum kleift með lagasetningu að 

skilgreina sérstök umhverfissvæði og um leið að takmarka þar umferð. Dregið verði úr svifryki frá 
framkvæmdasvæðum, t.d. með auknum kröfum um rykbindingu, dekkjaþvott og áfangaskipta efnistöku. 

Með breytingu á lögum nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir (færanleg starfsemi og EB-
gerðir: Umhverfismerki, loftgæði og efri losunarmörk) var þeim breytt í þessa veru. Þar var 
Umhverfisstofnun heimilað að flokka svæði í þessum tilgangi og heimildir veittar til að krefjast þess 
að upplýsingar væru veittar í þeim tilgangi að kortleggja þau og setja fram stefnumörkun með tímasettri 
áætlun um úrbætur. 

Mengun af svifryki er helst frá umferð, iðnaði, af foki jarðvegs auk svifryks frá 
framkvæmdasvæðum. Svifryk frá framkvæmdasvæðum er helst þar sem malað er grjót, brotin niður 
eldri mannvirki og ekið á malarvegum á og við framkvæmdasvæði og þar sem aur berst frá 
framkvæmdasvæðum út í almennt gatnakerfi. Helst er ástæða til að draga úr þessari tegund svifryks á 
fjölmennum svæðum einmitt vegna fjölmennisins.  
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c. Auk tæknilegra lausna verði með fræðslu, hagrænum hvötum og skipulagsaðgerðum stuðlað að 
breyttum ferðavenjum til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. 

Áfram er unnið að verkefninu. Það er gert með því að leggja hjóla og göngustíga í samstarfi við 
sveitarfélög. Að auki hefur stuðningur við almenningssamgöngur, sérstaklega á landsbyggðinni, verið 
aukinn. 

d. Unnið verði tilraunaverkefni um eflingu almenningssamgangna í samræmi við viljayfirlýsingu 
Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, fjármálaráðuneytis, innanríkisráðuneytis og 
Vegagerðarinnar. Aðilar eru sammála um að vinna að samningi sem byggist m.a. á þeim forsendum 
að ríkið skuldbindi sig til að leggja fjármagn í rekstur almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu 
og áhrifasvæði þess í tíu ára tilraunaverkefni ef á móti koma skuldbindingar sveitarfélaga um 
mótframlag, markvissar stuðningsaðgerðir og sátt um frestun stórra vegaframkvæmda á 
höfuðborgarsvæðinu. Framlag ríkisins verði af stærðargráðunni 1.000 millj. kr. á ári. 
Meginmarkmiðið verði a.m.k. að tvöfalda hlutdeild almenningssamgangna í öllum ferðum sem farnar 
eru á höfuðborgarsvæðinu. Árangur af þessu tilraunaverkefni verði metinn í framvindumati á tveggja 
ára fresti og framlög verði þá endurskoðuð. 

Áfram er unnið að verkefninu samkvæmt upphaflegri áætlun. Verkefninu lýkur 2022. Farþegum 
hefur fjölgað umtalsvert en þrátt fyrir það er nokkuð í land með að ná tvöfaldri hlutdeild 
almenningssamgangna þar sem umferð hefur aukist verulega. Hlutdeild almenningssamgangna er enn 
um 4%. 

e. Stuðlað verði að nýtingu umhverfislega skilvirkra orkugjafa (kr./tonn CO2-ígildi). 
Unnið er í samstarfi við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti og umhverfisráðuneyti, m.a. í 

gegnum þátttöku í Grænu orkunni og virkri þátttöku í gerð aðgerðaáætlana þar að lútandi. 
f. Breytt verði skattlagningu á ökutæki með það að markmiði að hvati sé til kaupa á sparneytnum 

ökutækjum og eins þeim sem nota umhverfisvæna orkugjafa. 
Fyrirgreiðsla hefur verið veitt til kaupa á ökutækjum sem ekki nýta jarðefnaeldsneyti eða nota slíkt 

eldsneyti aðeins að hluta. Slíkum ökutækjum hefur fjölgað töluvert. 
g. Sérleyfi og einkaleyfi til aksturs verði háð skilyrðum um umhverfisvæn samgöngutæki í þeim 

tilgangi að akstur í atvinnuskyni, sem krefst leyfa, verði í auknum mæli visthæfur. Jafnframt verði 
gerðar kröfur um að kaup ríkisins á akstursþjónustu séu háð skilyrðum um visthæf ökutæki. Stofnunum 
ríkisins verði sett ákveðin skilyrði um að þær leitist við að nota ökutæki sem eru sparneytin og hafa 
lágt CO2-gildi í útblæstri. 

Landshlutasamtök sveitarfélaga bera ábyrgð á almenningssamgöngum á sínum svæðum skv. 
samningi við Vegagerðina. Ætlast er til þess að ökutæki séu eins vistvæn og hægt er. 

h. Samgöngustofnanir ríkisins taki upp vistvæna samgöngustefnu sem stuðli að orkusparnaði og 
orkuskiptum og verði öðrum stofnunum til fyrirmyndar í þeim efnum. Stjórnvöld vinni með fyrirtækjum 
og stofnunum að því að móta og útfæra markvissa samgöngustefnu fyrir vinnustaði. 

Opinberar stofnanir og fyrirtæki eru hvött til að hafa virka vistvæna samgöngustefnu. 
Samgöngustofa og Vegagerðin hafa samgöngustefnu. Hún byggist á að ökutæki í notkun stofnananna 
eru valin með hliðsjón af losun gróðurhúsalofttegunda. Þá eru veittir samgöngustyrkir til starfsfólks og 
það hvatt til að nota umhverfisvæna samgöngumáta. 
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i. Stefnt verði að 3% samdrætti í losun koldíoxíðs (CO2) frá flugi árið 2012 og 5% samdrætti á 
tímabilinu 2013–2020. Eru þar höfð til viðmiðunar árin 2004–2006. Markmiðið er í samræmi við 
stefnu ESB. 

Samgönguyfirvöld vinna að þessu markmiði samkvæmt aðgerðaáætlun stjórnvalda í 
loftsslagsmálum. Þrátt fyrir góðan vilja hefur ekki tekist að draga úr losun CO2 vegna aukningar í 
umferð. Einna helst hefur náðst árangur í siglingum. 

j. Innleitt verði umhverfisvænt verklag um grænt aðflug og brottflug og vottun á 
umhverfisstjórnunarkerfi flugvalla. 

Verkefnið byggist á að nota GPS-hnit til að stýra aðflugs- og flugtaksleiðum flugvéla. Grænt aðflug 
að Keflavíkurflugvelli er í samræmi við þetta. Grænt aðflug að öðrum flugvöllum er skemmra á veg 
komið. 

k. Auknar verði rannsóknir á umhverfisvænum orkugjöfum, orkusparnaði og aðgerðum til að draga 
úr mengun vegna brennisteins, kolmónoxíðs (CO), koltvísýrings (CO2) og niturefna (NOx) frá 
skipavélum. 

Sífellt er unnið að þessu því að þróa betri tækni og búnað til afgashreinsunar frá skipum. Þá er unnið 
að tilraunum á framleiðslu lífeldsneytis úr repju. 

l. Dregið verði úr útblæstri frá skipum í höfnum landsins með uppbyggingu fyrir landtengingu við 
rafmagn og endurskoðun gjaldskrár. 

Verkefnið er á vegum hafnanna í samstarfi við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti sem einnig fer 
með orkumál. 

m. Almenn fræðsla um akstur og aksturslag (vistakstur) verði aukin í þeim tilgangi að draga úr 
mengun og hávaða frá bílaumferð. Kennsla í vistakstri í ökunámi verði efld. 

Sífellt er unnið að því að bæta fræðslu um vistakstur í ökunámi. Þar er litið til atriða eins og 
mengunar, hávaða og öryggis. Verkefnið er á forræði Samgöngustofu. 

n. Tryggð verði góð tenging og flæði bifreiða milli umferðarljósa á álagstímum verði bætt til þess 
að draga úr mengun á fjölförnum leiðum. 

Verkefnið er sífellt í vinnslu í samstarfi Vegagerðarinnar og sveitarstjórna á höfuðborgarsvæðinu. 
o. Staðbundin loftgæði verði aukin með því að gera sveitarfélögum kleift með lagasetningu að 

skilgreina sérstök umhverfissvæði og um leið að takmarka þar umferð. Dregið verði úr svifryki frá 
framkvæmdasvæðum, t.d. með auknum kröfum um rykbindingu, dekkjaþvott og áfangaskipta efnistöku. 

Með breytingu á lögum nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir (færanleg starfsemi og EB-
gerðir: Umhverfismerki, loftgæði og efri losunarmörk) var þeim breytt í þessa veru. Þar var 
Umhverfisstofnun heimilað að flokka svæði í þessum tilgangi og heimildir veittar til að krefjast þess 
að upplýsingar væru veittar í þeim tilgangi að kortleggja þau og setja fram stefnumörkun með tímasettri 
áætlun um úrbætur. 

Mengun af svifryki er helst frá umferð, iðnaði, af foki jarðvegs auk svifryks frá 
framkvæmdasvæðum. Svifryk frá framkvæmdasvæðum er helst þar sem malað er grjót, brotin niður 
eldri mannvirki og ekið á malarvegum á og við framkvæmdasvæði og þar sem aur berst frá 
framkvæmdasvæðum út í almennt gatnakerfi. Helst er ástæða til að draga úr þessari tegund svifryks á 
fjölmennum svæðum einmitt vegna fjölmennisins.  
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1.4 Markmið um öryggi í samgöngum 
Stefnt verði markvisst að því að auka öryggi í samgöngum og unnið að því á gildistíma 

áætlunarinnar að draga verulega úr líkum á alvarlegum slysum eða banaslysum. Gerðar verði sérstakar 
aðgerðaáætlanir í því skyni á öllum sviðum samgangna með mælanlegum undirmarkmiðum sem miði 
að því að ná yfirmarkmiðinu. Aðgerðaáætlanir verði hluti af hverri fjögurra ára samgönguáætlun og 
því endurskoðaðar á tveggja ára fresti. 

Markvisst verði unnið að því að innleiða öryggisstjórnunarkerfi fyrirtækja á öllum sviðum 
samgangna þar sem þau eru ekki lögð til grundvallar í atvinnustarfsemi. 

Tryggður verði áfram trúverðugleiki Íslands með því að standast úttektir alþjóðlegra stofnana um 
fyrirkomulag á eftirliti með öryggi. 

Áherslur til að ná þessu markmiði eru m.a.: 
a. Flugöryggi markast af alþjóðlegum kröfum. Á gildistíma áætlunarinnar verði lögð áhersla á að 

innleiða nýjar kröfur Flugöryggisstofnunar Evrópu (EASA), m.a. um flugleiðsögu, flugvelli, 
flugrekstur, þjálfunar- og skírteinamál, auk breytinga á kröfum um lofthæfi. 

Unnið hefur verið að verkefninu um nokkurra ára skeið. Áfram verður unnið við að þróa það og 
innleiða að fullu í samræmi við kröfur Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, ICAO. Það verður gert í 
samvinnu við hin Norðurlöndin og Flugöryggisstofnun Evrópu, EASA. 

Fest verði í sessi eftirlitskerfi sem skilgreint er í áætlun um flugöryggi samkvæmt kröfum 
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO) og samsvarandi áherslum frá Evrópu. Mikilvægir þættir eru 
að tryggja að fyrir hendi sé nauðsynleg sérfræðiþekking, markviss þjálfun, verklag um gagnagreiningu 
til að stýra og aðlaga eftirlit að þeim verkefnum sem efst eru á baugi og krefjast viðeigandi aðgerða. 
Hvað varðar flug sem ekki er fjallað um á alþjóðlegum vettvangi, t.d. fisflug og lendingarstaði (minni 
flugvelli), þá verði tekið á þeim þáttum með setningu fyllri innlendra reglna eftir því sem nauðsyn 
krefur. 

Unnið hefur verið að verkefninu um nokkurra ára skeið. Áfram verður unnið við að þróa það og 
innleiða að fullu í samræmi við kröfur Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, ICAO. Það verður gert í 
samvinnu við hin Norðurlöndin og Flugöryggisstofnun Evrópu, EASA. 

Tekið er mið af alþjóðlegum reglum við að setja og þróa reglur sem eiga við um séríslenskar 
aðstæður.  

b. Meginmarkmið áætlunar um öryggi sjófarenda verði eftirfarandi: 
Stefnt að því að dauðaslysum á sjó fækki um 5% á ári á tímabilinu 2011–2022 eða í 1,2 dauðaslys 

á hverja tíu þúsund starfandi sjómenn árin 2020–2022. 
Árið 2016 urðu 2 dauðaslys. Árin 2008, 2011 og 2014 urðu engin dauðaslys.  
Stefnt að því að skipssköðum fækki um 5% á ári á tímabilinu 2011–2022 eða í 0,5 skipskaða. 
Árið 2016 sukku tveir bátar við strendur landsins. 
Stefnt að því að slysum tilkynntum til Tryggingastofnunar fækki um 5% á ári á tímabilinu 2011–

2022 eða í 162 tilkynnt slys á hverja tíu þúsund sjómenn árin 2020–2022. 
Árið 2016 voru 213 slys tilkynnt til Sjúkratrygginga Íslands. 
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Helstu áherslur næstu ára verði markmið um fækkun slysa um borð í skipum, aukin öryggisvitund 
með innleiðingu öryggisstjórnunarkerfa og eigin skoðun skipa til að auka vitund sjómanna um 
öryggisatriði. Lögð verði áhersla á slysaskráningu og gagnagrunn til að efla markvissar aðgerðir til 
að fækka slysum. Með miðlun upplýsinga um veður og sjólag verði óhöppum á fiskiskipum haldið í 
lágmarki. Haldið verði áfram rannsóknum um öryggi skipa og þá sérstaklega atriðum er lúta að 
tillögum Rannsóknarnefndar sjóslysa í öryggisátt og áhættumati minni farþegaskipa í sjólagi. 

Árið 2016 var unnið að greinargerðum um öryggisstjórnunarkerfi í skipum, m.a. farþegaskipum. Þá 
var unnið að útfærslu á því hvernig best væri að koma í framkvæmd verkefninu um eigin skoðun skipa. 
Unnið var að rannsóknum á öryggi skipa og sérstaklega atriðum er lúta að tillögum rannsóknarnefndar 
sjóslysa árið 2016 en það er sífellt í þróun og vinnslu. 

Nýjar reglur Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO) verði fullgiltar og reglur 
Siglingaöryggisstofnunar Evrópu (EMSA) innleiddar svo fljótt sem verða má. Með markvissum 
rannsóknum og þátttöku í starfi alþjóðastofnana á sviði öryggismála verði tryggt að alþjóðlegar reglur 
taki mið af íslenskum aðstæðum. Enn fremur verði vinnu við reglur um farþegaskip haldið áfram 
þannig að heildstætt regluverk sem nær yfir allar stærðir farþegaskipa líti dagsins ljós. 
Þetta verkefni er í sífelldri vinnslu eftir því sem nýjar gerðir líta dagsins ljós. Vel hefur gengið að 

vinna að þessu verkefni. 

c. Meginmarkmið umferðaröryggisáætlunar til ársins 2022 verði eftirfarandi: 
Að fjöldi látinna í umferðinni á hverja 100 þúsund íbúa verði ekki meiri en það sem lægst gerist hjá 

öðrum þjóðum árið 2022. 
Miðað við fimm ára meðaltal hefur þetta markmið náðst. Miðað við árin 2012-2016 var Ísland í 

sjöunda sæti yfir samanburðarþjóðir, aðrar Evrópuþjóðir sem vitað er að standa sig hvað best í 
heiminum. Alla jafna er Ísland í þriðja til fimmta sæti í þessum samanburði. 

Að fjöldi látinna og alvarlega slasaðra minnki að jafnaði um 5% á ári til ársins 2022. Stjórnvöld 
rannsaki kosti og galla þess að taka upp „núllsýn“ í öryggismálum, m.a. á forgangsröðun verkefna, 
kostnað og hönnunarreglur. Núllsýnin verði borin saman við aðrar leiðir sem hafa reynst vel erlendis. 
Niðurstöður liggi fyrir á fyrsta tímabili samgönguáætlunar. 

Unnið hefur verið að undirbúningi verkefnisins. Ljóst er að skoða þarf vel áhrif á forgangsröðun, 
kostnað og hönnunarreglur áður en ákvörðun verður tekin. 

Haldið verði áfram að lagfæra staði þar sem mörg slys hafa orðið og bæta umhverfi vega til að 
draga úr hættu á alvarlegum slysum við útafakstur. Jafnframt verði lögð áhersla á framkvæmdir við 
aðgreiningu akstursstefna á umferðarmestu vegum. Hraðamyndavélum verði fjölgað. Könnuð verði sú 
leið að tekjur af sektargreiðslum standi undir kostnaði vegna myndavéla. 

Sífellt er unnið að þessu verkefni. Verkefnið er svokölluð svartblettagreining Vegagerðarinnar og 
úrvinnsla og úrbætur í kjölfar þeirrar greiningar. 

Rannsóknum á ýmsum þáttum er varða umferðaröryggi verði haldið áfram. Í kjölfar innleiðingar á 
tilskipun ESB um öryggisstjórnun vegakerfa verði viðeigandi vinnureglur teknar upp. 

Unnið var að undirbúningi verkefnisins á árinu 2016. 
Markvisst eftirlit og áróður verði fyrir notkun öryggisbúnaðar, svo sem bílbelta og búnaðar fyrir 

börn. Eftirlit með hraðakstri, ölvunar- og vímuefnaakstri verði aukið. Áróðri verði haldið áfram en 
einnig gegn öðrum þáttum er snerta umferðaröryggi, þar á meðal notkun farsíma undir stýri og þreytu 
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1.4 Markmið um öryggi í samgöngum 
Stefnt verði markvisst að því að auka öryggi í samgöngum og unnið að því á gildistíma 

áætlunarinnar að draga verulega úr líkum á alvarlegum slysum eða banaslysum. Gerðar verði sérstakar 
aðgerðaáætlanir í því skyni á öllum sviðum samgangna með mælanlegum undirmarkmiðum sem miði 
að því að ná yfirmarkmiðinu. Aðgerðaáætlanir verði hluti af hverri fjögurra ára samgönguáætlun og 
því endurskoðaðar á tveggja ára fresti. 

Markvisst verði unnið að því að innleiða öryggisstjórnunarkerfi fyrirtækja á öllum sviðum 
samgangna þar sem þau eru ekki lögð til grundvallar í atvinnustarfsemi. 

Tryggður verði áfram trúverðugleiki Íslands með því að standast úttektir alþjóðlegra stofnana um 
fyrirkomulag á eftirliti með öryggi. 

Áherslur til að ná þessu markmiði eru m.a.: 
a. Flugöryggi markast af alþjóðlegum kröfum. Á gildistíma áætlunarinnar verði lögð áhersla á að 

innleiða nýjar kröfur Flugöryggisstofnunar Evrópu (EASA), m.a. um flugleiðsögu, flugvelli, 
flugrekstur, þjálfunar- og skírteinamál, auk breytinga á kröfum um lofthæfi. 

Unnið hefur verið að verkefninu um nokkurra ára skeið. Áfram verður unnið við að þróa það og 
innleiða að fullu í samræmi við kröfur Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, ICAO. Það verður gert í 
samvinnu við hin Norðurlöndin og Flugöryggisstofnun Evrópu, EASA. 

Fest verði í sessi eftirlitskerfi sem skilgreint er í áætlun um flugöryggi samkvæmt kröfum 
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO) og samsvarandi áherslum frá Evrópu. Mikilvægir þættir eru 
að tryggja að fyrir hendi sé nauðsynleg sérfræðiþekking, markviss þjálfun, verklag um gagnagreiningu 
til að stýra og aðlaga eftirlit að þeim verkefnum sem efst eru á baugi og krefjast viðeigandi aðgerða. 
Hvað varðar flug sem ekki er fjallað um á alþjóðlegum vettvangi, t.d. fisflug og lendingarstaði (minni 
flugvelli), þá verði tekið á þeim þáttum með setningu fyllri innlendra reglna eftir því sem nauðsyn 
krefur. 

Unnið hefur verið að verkefninu um nokkurra ára skeið. Áfram verður unnið við að þróa það og 
innleiða að fullu í samræmi við kröfur Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, ICAO. Það verður gert í 
samvinnu við hin Norðurlöndin og Flugöryggisstofnun Evrópu, EASA. 

Tekið er mið af alþjóðlegum reglum við að setja og þróa reglur sem eiga við um séríslenskar 
aðstæður.  

b. Meginmarkmið áætlunar um öryggi sjófarenda verði eftirfarandi: 
Stefnt að því að dauðaslysum á sjó fækki um 5% á ári á tímabilinu 2011–2022 eða í 1,2 dauðaslys 

á hverja tíu þúsund starfandi sjómenn árin 2020–2022. 
Árið 2016 urðu 2 dauðaslys. Árin 2008, 2011 og 2014 urðu engin dauðaslys.  
Stefnt að því að skipssköðum fækki um 5% á ári á tímabilinu 2011–2022 eða í 0,5 skipskaða. 
Árið 2016 sukku tveir bátar við strendur landsins. 
Stefnt að því að slysum tilkynntum til Tryggingastofnunar fækki um 5% á ári á tímabilinu 2011–

2022 eða í 162 tilkynnt slys á hverja tíu þúsund sjómenn árin 2020–2022. 
Árið 2016 voru 213 slys tilkynnt til Sjúkratrygginga Íslands. 

 

 25 

Helstu áherslur næstu ára verði markmið um fækkun slysa um borð í skipum, aukin öryggisvitund 
með innleiðingu öryggisstjórnunarkerfa og eigin skoðun skipa til að auka vitund sjómanna um 
öryggisatriði. Lögð verði áhersla á slysaskráningu og gagnagrunn til að efla markvissar aðgerðir til 
að fækka slysum. Með miðlun upplýsinga um veður og sjólag verði óhöppum á fiskiskipum haldið í 
lágmarki. Haldið verði áfram rannsóknum um öryggi skipa og þá sérstaklega atriðum er lúta að 
tillögum Rannsóknarnefndar sjóslysa í öryggisátt og áhættumati minni farþegaskipa í sjólagi. 

Árið 2016 var unnið að greinargerðum um öryggisstjórnunarkerfi í skipum, m.a. farþegaskipum. Þá 
var unnið að útfærslu á því hvernig best væri að koma í framkvæmd verkefninu um eigin skoðun skipa. 
Unnið var að rannsóknum á öryggi skipa og sérstaklega atriðum er lúta að tillögum rannsóknarnefndar 
sjóslysa árið 2016 en það er sífellt í þróun og vinnslu. 

Nýjar reglur Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO) verði fullgiltar og reglur 
Siglingaöryggisstofnunar Evrópu (EMSA) innleiddar svo fljótt sem verða má. Með markvissum 
rannsóknum og þátttöku í starfi alþjóðastofnana á sviði öryggismála verði tryggt að alþjóðlegar reglur 
taki mið af íslenskum aðstæðum. Enn fremur verði vinnu við reglur um farþegaskip haldið áfram 
þannig að heildstætt regluverk sem nær yfir allar stærðir farþegaskipa líti dagsins ljós. 
Þetta verkefni er í sífelldri vinnslu eftir því sem nýjar gerðir líta dagsins ljós. Vel hefur gengið að 

vinna að þessu verkefni. 

c. Meginmarkmið umferðaröryggisáætlunar til ársins 2022 verði eftirfarandi: 
Að fjöldi látinna í umferðinni á hverja 100 þúsund íbúa verði ekki meiri en það sem lægst gerist hjá 

öðrum þjóðum árið 2022. 
Miðað við fimm ára meðaltal hefur þetta markmið náðst. Miðað við árin 2012-2016 var Ísland í 

sjöunda sæti yfir samanburðarþjóðir, aðrar Evrópuþjóðir sem vitað er að standa sig hvað best í 
heiminum. Alla jafna er Ísland í þriðja til fimmta sæti í þessum samanburði. 

Að fjöldi látinna og alvarlega slasaðra minnki að jafnaði um 5% á ári til ársins 2022. Stjórnvöld 
rannsaki kosti og galla þess að taka upp „núllsýn“ í öryggismálum, m.a. á forgangsröðun verkefna, 
kostnað og hönnunarreglur. Núllsýnin verði borin saman við aðrar leiðir sem hafa reynst vel erlendis. 
Niðurstöður liggi fyrir á fyrsta tímabili samgönguáætlunar. 

Unnið hefur verið að undirbúningi verkefnisins. Ljóst er að skoða þarf vel áhrif á forgangsröðun, 
kostnað og hönnunarreglur áður en ákvörðun verður tekin. 

Haldið verði áfram að lagfæra staði þar sem mörg slys hafa orðið og bæta umhverfi vega til að 
draga úr hættu á alvarlegum slysum við útafakstur. Jafnframt verði lögð áhersla á framkvæmdir við 
aðgreiningu akstursstefna á umferðarmestu vegum. Hraðamyndavélum verði fjölgað. Könnuð verði sú 
leið að tekjur af sektargreiðslum standi undir kostnaði vegna myndavéla. 

Sífellt er unnið að þessu verkefni. Verkefnið er svokölluð svartblettagreining Vegagerðarinnar og 
úrvinnsla og úrbætur í kjölfar þeirrar greiningar. 

Rannsóknum á ýmsum þáttum er varða umferðaröryggi verði haldið áfram. Í kjölfar innleiðingar á 
tilskipun ESB um öryggisstjórnun vegakerfa verði viðeigandi vinnureglur teknar upp. 

Unnið var að undirbúningi verkefnisins á árinu 2016. 
Markvisst eftirlit og áróður verði fyrir notkun öryggisbúnaðar, svo sem bílbelta og búnaðar fyrir 

börn. Eftirlit með hraðakstri, ölvunar- og vímuefnaakstri verði aukið. Áróðri verði haldið áfram en 
einnig gegn öðrum þáttum er snerta umferðaröryggi, þar á meðal notkun farsíma undir stýri og þreytu 
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við akstur. Með fjölgun óvarinna vegfarenda verði öryggismálum bifhjólamanna, hjólreiðamanna og 
gangandi vegfarenda gerð betri skil. Unnið verði að gerð fræðsluefnis fyrir aldurshópa frá 
leikskólaaldri og að ökuréttindaaldri. Lögð verði áhersla á að gera umferðarfræðslu að veigameiri 
þætti í námskrám grunnskóla og framhaldsskóla. Unnið verði að því að fá sveitarfélög til þess að gera 
áætlanir um umferðaröryggi. 

Ætíð er unnið að þessum verkefnum. 
Rannsóknarvinnu verði fram haldið en í þeim efnum er upplýsingasöfnun og vinnsla þeirra 

nauðsynleg undirstaða. Skráning á umferðarslysum verði bætt, enda er hún mikilvæg. Unnið verði að 
því að þróa ökunám og ökupróf til samræmis við það sem best þekkist erlendis. Unnið verði að 
upplýsingamiðlun um upplýsinga- og sjálfstýringakerfi ökutækja (e. intelligent transportation system). 
Einnig verði unnið áfram að bættri miðlun upplýsinga um veður og færð á vegum á netinu og með 
breytilegum upplýsingaskiltum. 

Áfram er unnið að þessum verkefnum umferðaröryggisáætlunar. 
Vegfarendum verði tryggt öruggt og heilnæmt umhverfi, óháð ferðamáta. Sérstaklega verði hugað 

að öryggi samgöngumáta, t.d. hjólreiða, sem fara hratt vaxandi og slysatíðni er óljós. 
Undir þetta atriði falla margskonar aðgerðir. Þar má nefna öryggisaðgerðir af ýmsu tagi, uppbygging 

hjólreiðastíga og svo framvegis. Unnið er að þessu verkefni. 

 
1.5 Markmið um jákvæða byggðaþróun 
Samgöngur tengja saman fólk og byggðir. Í samræmi við sóknaráætlun og svæðaskiptingu landsins 

verði við forgangsröðun framkvæmda tekið mið af þörfum einstakra svæða fyrir bættar samgöngur til 
að efla sveitarfélög, styrkja hvert svæði og landið allt. 

Stytting ferðatíma, uppbygging vega með bundnu slitlagi og gerð jarðganga til að leysa af hólmi 
erfiða fjallvegi skapa betri skilyrði fyrir jákvæða byggðaþróun og eflingu einstakra atvinnu- og 
þjónustusvæða. 

Markmiðið er að samþætta samgönguáætlun við aðra áætlanagerð og opinbera stefnumótun. Þannig 
má öðlast sameiginlega framtíðarsýn fyrir alla landshluta til að efla atvinnulíf og lífsgæði, og hámarka 
hagkvæma nýtingu á samgöngumannvirkjum og þjónustu. 

Áherslur til að ná þessu markmiði eru m.a.: 
a. Við forgangsröðun framkvæmda verði tekið tillit til sóknaráætlana landshluta. 
Sífellt er unnið að þessu markmiði. Það er gert með margskonar samráði svo sem fundum með 

sveitarstjórnarfólki og opnum fundum. Með þessu hætti er tekið tillit til óska landshlutanna eftir því 
sem kostur er. 

b. Atvinnulífi verði skapað aðgengi að greiðum og hagkvæmum vöruflutningum að markaðssvæðum. 
Sífellt er unnið að þessu verkefni og fjárveitingar miðaðar við það eftir ákvörðunum Alþingis og í 

samhengi við aðrar nauðsynlegar framkvæmdir. 
c. Unnið verði að styttingu flutningaleiða. 
Stytting vegalengda er eitt af forgangsatriðum samgönguáætlunar og er það ætíð metið sem 

mikilvægur þáttur er framkvæmdum er forgangsraðað. 

 

 27 

d. Reykjavíkurhöfn er aðal inn- og útflutningshöfn landsins og Keflavíkurflugvöllur aðal inn- og 
útflutningsflugvöllurinn. Tryggðar verði eins greiðar tengingar fyrir landsbyggðina við þessar 
alþjóðlegu megingáttir og kostur er. Til að stuðla að hagkvæmum flutningum innan einstakra 
landsvæða verði jafnframt skilgreindar og skipulagðar samgöngumiðstöðvar í hverjum landshluta. 

Áfram er unnið að þessu markmiði. 
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FLUGMÁLAÁÆTLUN 
 
Skýrsla innanríkisráðherra um framkvæmd samgönguáætlunar, flugmálaáætlun, var samin af 
Flugmálastjórn Íslands fram til ársins 2006 og lögð fram á Alþingi í nafni ráðherra eftir yfirferð í 
ráðuneytinu. Árin 2007 og 2008 voru skýrslur gerðar af samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu í 
samvinnu við Flugstoðir ohf., nú Isavia ohf. Frá árinu 2009 hefur skýrslugerðin verið á hendi Isavia ohf. 
Þar sem ýmsar upplýsingar sem voru í fyrri skýrslum ráðherra eru nú í ársskýrslu Isavia ohf., eru þær 
ekki endurteknar hér. Í þessari skýrslu er einblínt á fjárveitingar ríkisins til málaflokksins og í hvað 
þessar fjárveitingar renna. Um upplýsingar vegna reksturs einstakra hluta fyrirtækisins sem og einstakra 
deilda er vísað í ársskýrsluna. 
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1. Fjármál 
 
Tilgangur með skýrslu þessari er að rekja hversu vel hefur tekist til við að efna þau verkefni sem Alþingi 
ályktar um í Samgönguáætlun hverju sinni. Fjögurra ára samgönguáætlun fyrir árin 2015-2018 var 
samþykkt á Alþingi 12. október 2016. Í þessari skýrslu er miðað við fjárframlög ríkisins samkvæmt 
fjögurra ára samgönguáætluninni, fjárlögum ársins 2016 og verkefni eins og þau eru skilgreind í 
þjónustusamningi milli innanríkisráðuneytis og Isavia ohf. 
 
1.1. Tekjur og framlög 
 
1.1.1. Framlög úr ríkissjóði 
Árið 2016 var framlag ríkissjóðs til flugvalla og flugleiðsöguþjónustu, grein 2.1. í samgöngu áætlun og 
fjárlagaliður 06-672 á fjárlögum, sem hér segir.  
Almennur rekstur: 
 

1.01 Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta  1.915,8 millj. kr. 
 
Með fjárlagalið 06-672 er fjármagnaður hluti rekstrar, viðhald og uppbygging flugvalla í ríkiseigu á 
Íslandi, þar með talinn hluti af rekstri Keflavíkurflugvallar. Fjárlagaliðurinn er fjármagnaður af 
almennum skatttekjum ríkissjóðs. 
 
1.2. Gjöld 

Gjöld flugvallanna falla til vegna almenns rekstrar, t.d. eftirlit með flugbrautum, turnþjónustu, 
snjómoksturs, slökkviþjónustu, umsjónar og viðhalds fasteigna og fleira. Í næstu liðum verður farið yfir 
hvernig þau gjöld skiptast.  
 
1.2.1. Rekstur og þjónusta 
Opinbera hlutafélagið Isavia sinnir öllum flugvallarekstri og rekstri flugleiðsöguþjónustu á vegum 
ríkisins. Líkt og fyrri ár gerði innanríkisráðuneytið árið 2016 þjónustusamning við Isavia ohf. um rekstur 
flugleiðsöguþjónustu og flugvalla. 
Sem opinbert hlutafélag gefur Isavia ohf. út ársskýrslu en í henni er ársreikningur félagsins, ýmsar 
lykiltölur sem og yfirlit yfir starfsemi félagsins. 
Heildar rekstrartekjur samstæðunnar í heild á árinu 2016 námu 33.008 milljón króna og heildar 
rekstrargjöld námu 26.686 milljón króna. Rekstrarhagnaður félagsins var því 6.322 milljónir króna. 
Hreinn hagnaður ársins var 6.923 milljónir króna.  
Heildar rekstrartekjur móðurfélagins á árinu 2016 námu 25.265 milljón króna og heildar rekstragjöld 
námu 19.246 milljón króna. Rekstrarhagnaður félagins var því 6.019 milljónir króna. Hreinn hagnaður 
ársins var 6.795 milljón króna.  
 
1.2.2. Sundurliðun einstakra gjaldaliða 
Endurgjald þjónustusamnings milli innanríkisráðuneytis og Isavia ohf. skiptist á eftirfarandi hátt árið 
2016. 
 

Keflavíkurflugvöllur          98 millj. kr. 
Flugvellir í innanlandskerfi og flugmálahandbók        1.518 millj. kr. 
Framkvæmdir og viðhald flugvalla í innanlandskerfi og aðflugshönnun      300 millj. kr. 
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Isavia ohf. rekur hvern flugvöll í innanlandskerfi sem sérstaka einingu og bókfærir tekjur og kostnað 
eftir því hvar hann fellur til. Tafla 1 hér á eftir sýnir þessa skiptingu milli flugvalla í innanlandskerfinu. 
Til viðbótar eru tekjur af lendingar-, farþega-, flugverndar- og stæðisgjöldum, ásamt opnunargjöldum, 
sýndar í öðrum dálki. Rétt er að geta þess að þetta er ekki tæmandi upptalning á tekjum flugvallanna þar 
sem leigutekjur og tekjur af verksölu eru ekki sýndar. Í aftasta dálki er sýnt framlag þjónustusamnings 
til hvers farþega um hvern flugvöll á árinu og er þá hver farþegi tvítalinn, þ.e. við komu annars vegar 
og brottför hins vegar, eins og venjan er í þessum geira.  
 
Eftirfarandi tafla sýnir kostnað eftir einstökum flugvöllum og lendingarstöðum: 
 
Tafla 1 Kostnaður og tekjur af flugvöllum 2016 
 

 
 
Eins og sést á töflunni er kostnaður við rekstur flugvalla í innanlandskerfi um 2.268 milljón króna. 
Kostnaður við rekstur alþjóðaflugvallanna þriggja, Reykjavíkur-, Akureyrar- og Egilsstaðaflugvöll, 
nemur um 1.800 milljón króna sem er 80% af heildarkostnaði við rekstur innanlandskerfisins. Þess ber 
að geta að kostnaður við rekstur Keflavíkurflugvallar er ekki talinn með í þessum samanburði. Einnig 
er kostnaður vegna framkvæmda, viðhalds og aðflugshönnunar í innanlandskerfi ekki upptalinn í 
ofangreindri töflu.  

Flugvellir Kostnaður
 Tekjur þjónustu-

samnings Notendagjöld
Þjónustu-

samningur pr. 
farþega

Farþegafjöldi

Reykjavíkurflugvöllur 784.749.864 297.164.544         433.120.146      712           417.309       
Akureyrarflugvöllur 577.043.418 444.024.504         83.251.761        2.352        188.810       
Egilsstaðaflugvöllur 360.603.878 320.300.004         41.084.414        3.315        96.629         
Bíldudalsflugvöllur 27.831.451 29.199.996           3.402.062          8.761        3.333           
Ísafjarðarflugvöllur 106.784.308 83.499.996           13.891.434        2.524        33.076         
Þingeyrarflugvöllur 5.502.060 4.500.000             41.860               20.930      215              
Gjögursflugvöllur 14.783.182 17.199.996           608.485             43.325      397              
Sauðárkróksflugvöllur 8.277.817 8.900.004             431.085             181.633    49                
Grímseyjarflugvöllur 30.190.241 26.300.004           1.934.002          7.654        3.436           
Þórshafnarflugvöllur 17.422.804 15.699.996           883.593             35.601      441              
Vopnafjarðarflugvöllur 23.095.534 27.399.996           1.509.038          26.296      1.042           
Hornafjarðarflugvöllur 29.550.289 24.300.000           5.201.005          2.173        11.183         
Vestmannaeyjaflugvöllur 98.225.562 96.300.000           8.851.986          5.040        19.107         
Bakkaflugvöllur 2.993.605 4.300.008             79.505               10.166      423              
Húsavíkurflugvöllur 46.116.343 39.300.000           7.991.315          1.927        20.394         
Norðfjarðarflugvöllur 6.330.647 5.600.004             1.043.472          109.804    51                
Lendingarstaðir Suðvesturlandi 14.108.504 14.799.996           -                        -               -                  
Lendingarstaðir Vestfjörðum 3.609.193 2.400.000             -                        -               -                  
Lendingarstaðir Norðurlandi 6.709.504 6.999.996             -                        -               -                  
Lendingarstaðir Austurlandi 1.190.255 930.000                -                        -               -                  
Yfirstjórn FVS 102.925.486 17.685.948           -                        -               -                  
AIS (Flugmálahandbók) 31.050.000           -                        -               -                  

2.268.043.945      1.517.854.992      603.325.163      795.895       
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2. Viðhald 
Viðhaldi flugvalla er skipt upp í þrjá flokka, yfirborð flugbrauta og flughlaða, byggingar og búnaður og 
ýmis önnur verk vegna flugleiðsögu, ljósabúnaðar og leiðréttingar frávika. Hér að neðan verður farið 
yfir hvaða helstu verk voru unnin árið 2016.  
 
2.1 Yfirborð brauta og hlaða  
Undir þennan lið fellur allt yfirborðsviðhald flugbrauta og flughlaða sem hefur bundið slitlag, þ.e. 
malbik eða klæðingu. 
2.1.1 Reykjavíkurflugvöllur. 
Malbiksyfirlag fyrir 3 milljónir króna á hluta af yfirborði flughlaðs norðan við skýli 1, þar sem hlaðið 
var verst farið. Malbiksviðgerðir, holuviðgerðir, fyrir 6,4 m kr. á flughlaði við flugstöð Flugfélags 
Íslands. Endurbætur á flughlaði við skýli 7 fyrir 37 milljónir króna, þjónar núna Flugskóla íslands, 
Tækniskólanum.  
2.1.2 Húsavíkurflugvöllur. 
Slitlag flugbrautar og flughlaðs endurnýjað með klæðingu fyrir 53,3 milljónir króna.  
2.1.3 Bíldudalsflugvöllur. 
Gert var við grjótvörn á tveimur stöðum utan við flugbraut fyrir 2,4 milljónir króna.  
 
2.2 Byggingar 
Undir þennan lið fellur allt meiriháttar viðhald bygginga í ríkiseigu á flugvöllum.  
Kostnaður við viðhald og endurbætur bygginga námu 21,5 milljón króna en til ráðstöfunar voru 21,6 
milljónir króna. Verkefnin voru flest minniháttar en ýmsum verkum er enn ólokið.  
2.2.1 Reykjavíkurflugvöllur. 
Hús við Nauthólsveg 58B var rifið, en húsið var ónýtt vegna rakaskemmda og myglu. Lokið var við að 
laga útveggi bygginga við Nauthólsveg 58 C og D (byggingar 312 og 313) en þær byggingar eru í 
útleigu. Við skoðun á byggingu við Nauthólsveg 60, sem hýsir flugvallaþjónustuna og fræðslusetur 
Isavia, kom í ljós leki í þaki og útvegg, þannig að mygla hafði myndast. Því var þak byggingarinnar ekki 
málað, heldur farið í viðgerðir á húsinu, til að útrýma myglu og loka fyrir leka.  
2.2.2 Egilsstaðaflugvöllur. 
Lokið var við að breyta 1. hæð flugstöðvarinnar til að bæta aðgengi vegna millilandaflugs og að skipta 
um hellur á þaki flugstöðvarinnar. 
2.2.3  Húsavíkurflugvöllur. 
Lokið var við  þakviðgerðir á flugstöðinni. 
2.2.4 Grímseyjarflugvöllur. 
Ekki náðist að mála flugstöð og var því frestað til sumarsins 2017. 
 
2.3 Ýmis verk vegna flugleiðsögu, ljósabúnaðar og leiðréttingar frávika.  

Fjárveitingar samkvæmt áætlun ársins 2016 námu 246,3 milljónum króna en bókfærður kostnaður á 
árinu nam 148,7 milljón króna.  
2.3.1 Reykjavíkurflugvöllur. 
Endurhönnun aðfluga sem heldur áfram 2017. 
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2.3.2 Akureyrarflugvöllur. 
Rafstöð endurnýjuð til að bæta skiptitíma rafmagns. Lokið var viða að setja upp nýtt ljósaskilti við 
flughlaðið. Hafin var vinna við rannsóknarverkefni fyrir EGNOS aðflugshönnun fyrir flugvelli í 
umdæmi 3 sem Akureyrarflugvöllur tilheyrir. Hafin var vinna við endurhönnun aðfluga sem heldur 
áfram 2017. 
2.3.3 Egilsstaðaflugvöllur. 
Endurbótum vegna skiptitíma varaafls frestað til 2017. Endurhönnun aðfluga frestað til 2017. 
2.3.4 Vestmannaeyjaflugvöllur. 
Endurhönnun aðfluga frestað til 2017.  
2.3.5 Bíldudalsflugvöllur 
Hafin var vinna við endurnýjun á flugleiðsögubúnaði. Endurhönnun aðfluga frestað til 2017. 
2.3.6 Gjögursflugvöllur. 
Lokið var við endurnýjun á rafkerfi og ljósabúnaði. Frágangi stýringa á ljósabúnaðinum frestaðist til 
2017. Hafin var vinna við endurnýjun á flugleiðsögubúnaði. 
2.3.7 Grímseyjarflugvöllur. 
Hafin var vinna við endurnýjun á flugleiðsögubúnaði. 
2.3.8 Húsavíkurflugvöllur. 
Rafkerfi og ljósabúnaður endurnýjað. Frágangi stýringa á ljósabúnaðinum frestaðist til 2017. Hafin var 
vinna við endurnýjun á flugleiðsögubúnaði og endurhönnun aðfluga sem heldur áfram 2017. 
2.3.9 Þórshafnarflugvöllur. 
Hafin var vinna við endurnýjun á flugleiðsögubúnaði. 
2.3.10 Vopnafjarðarflugvöllur. 
Lokið var við endurnýjun á rafkerfi og ljósabúnaði. Frágangi stýringa á ljósabúnaðinum frestaðist til 
2017. Hafin var vinna við endurnýjun á flugleiðsögubúnaði. 
2.3.9 Hornafjarðarflugvöllur. 

Lokið var við endurnýjun flugleiðsögubúnaðar. Hafin var vinna við að hann ný flugbrautarljós, en 
núverandi ljós eru með fráviki vegna staðsetningu of langt utan við flugbraut.  

 
2.4 Annað 
Undir þennan lið falla ýmis verkefni sem ekki falla undir aðra liði, m.a. kaup á öryggismyndavélum, 
vinna við deiliskipulag og skipulagsreglur flugvalla. Stærsta einstaka verkefnið undir þessum lið árið 
2016 var uppfærsla deiliskipulags Egilsstaðaflugvallar. Einnig var lokið við rannsóknarverkefni vegna 
flugbrautar á Þingeyrarflugvelli.  
Einnig heyrir undir þennan lið viðhaldsfjármagn sem ekki er ráðstafað á einstök verkefni en hægt að 
nýta þegar kemur til brýns en ófyrirséðs viðhalds innviða. Þetta fé var notað til að ljúka við endurbætur 
á flughlaði við skýli 7 og yfirborðsviðhaldi á flughlöðum á Reykjavíkurflugvelli. 
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Eftirfarandi tafla sýnir sundurliðun viðhalds borna saman við ráðstöfunarfé ársins 2016: 
 
Tafla 2 Sundurliðun viðhalds borin saman við ráðstöfunarfé 2016 
 

 
 
 
Tafla 3 Sundurliðun. Alþjóðaflugvellir bornir saman við ráðstöfunarfé viðhalds 2016  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ráðstöfunarfé Bókfærður
Staður/verkefnaflokkur (millj. kr.) 2016 kostn. 2016
Yfirborð Brauta og hlaða 107 103
Byggingar 24 21
Flugleiðsögu- og ljósabúnaður 242 149
Annað 35 3
Samtals: 409 276

Ráðstöfunarfé Bókfærður
Flokkur Staður/verkefnaflokkur (millj. kr.) 2016 kostn. 2016
I Reykjavíkurflugvöllur

Yfirborð Brauta og hlaða 47,1 46,7
Byggingar 10,8 6,2
Flugleiðsögu- og ljósabúnaður 7,0 1,6
Annað 2,2 0,0

Samtals: 67,1 54,4
I Akureyrarflugvöllur

Yfirborð Brauta og hlaða 0,2 0,2
Byggingar 0,0 0,0
Flugleiðsögu- og ljósabúnaður 27,2 5,9
Annað 0,0 0,0

Samtals: 27,4 6,1
I Egilsstaðaflugvöllur

Yfirborð Brauta og hlaða 2,7 2,2
Byggingar 4,7 10,7
Flugleiðsögu- og ljósabúnaður 8,4 -0,2
Annað 0,0 0,0

Samtals: 15,8 12,7
Samtals alþjóðaflugvellir í grunnneti 110,3 73,3
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Tafla 4  Sundurliðun. Áætlunarflugvellir, bornir saman við ráðstöfunarfé viðhalds 2016 
 

 
 
Tafla 5 Sundurliðun. Lendingarstaðir bornir saman við ráðstöfunarfé viðhalds 2016 
 

 
 

Ráðstöfunarfé Bókfærður
Flokkur Staður/verkefnaflokkur (millj. kr.) 2016 kostn. 2016
II Vestmannaeyjar

Byggingar 0,9 0,9
Flugleiðsögu- og ljósabúnaður 4,0 0,0

Samtals: 4,9 0,9
II Bíldudalur

Yfirborð Brauta og hlaða 2,4 2,4
Flugleiðsögu- og ljósabúnaður 4,9 0,2

Samtals: 7,3 2,6
II Gjögur

Flugleiðsögu- og ljósabúnaður 15,9 8,6
Samtals: 15,9 8,6

II Grímsey
Byggingar 1,6 0,0
Flugleiðsögu- og ljósabúnaður 17,4 14,0

Samtals: 19,0 14,0
II Húsavík

Yfirborð Brauta og hlaða 56,9 53,3
Byggingar 6,6 3,7
Flugleiðsögu- og ljósabúnaður 119,3 105,2

Samtals: 182,7 162,1
II Þórshöfn

Yfirborð Brauta og hlaða 0,2 0,2
Flugleiðsögu- og ljósabúnaður 2,9 0,2

Samtals: 3,0 0,4
II Vopnafjörður

Flugleiðsögu- og ljósabúnaður 23,7 11,9
Samtals: 23,7 11,9

II Hornafjörður
Flugleiðsögu- og ljósabúnaður 11,2 1,5

Samtals: 11,2 1,5
Samtals áætlunarflugvellir 267,7 202,0

Ráðstöfunarfé Bókfærður
Flokkur Staður/verkefnaflokkur (millj. kr.) 2016 kostn. 2016
III Þingeyri

Annað - Rannsóknarverkefi flugbraut 0,9 0,9
Samtals: 0,9 0,9

Samtals lendingarstaðir 0,9 0,9
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2.5 Önnur mannvirki og verkefni 
Undir þennan lið heyra ýmis verkefni sem tengjast innleiðingu á GPS aðflugi á Íslandi. Eina 
verkefnið sem var unnið á árinu var GPS aðflugshönnun fyrir Hólmavík 0,04 milljónir króna.  
  

11



3. Stofnkostnaður 
Stofnkostnaður árið 2016 var 73,9 milljónir króna. Hér að neðan er gerð grein fyrir kostnaði við 
nýframkvæmdir.  
 
3.1. Alþjóðaflugvellir í grunnneti. 
Þrír flugvellir eru flokkaðir sem Alþjóðaflugvellir í grunnneti og eru það Reykjavíkurflugvöllur, 
Akureyrarflugvöllur og Egilsstaðaflugvöllur.  
 
3.1.1 Akureyrarflugvöllur. 
Á Akureyrarflugvelli var ráðstöfunarfé 50 milljónir króna vegna flutnings efnis úr Vaðlaheiðargöngum 
í svæði sem ætlað er til stækkunar flughlaðs flugvallarins.  

 
Tafla 6 Sundurliðun, alþjóðaflugvellir í grunnneti, bornir saman við ráðstöfunarfé 2016 
 

 
 
3.2. Grunnnet, aðrir áætlunarflugvellir 
Lokið var framkvæmdum á Gjögursflugvelli. Einn reikningur fyrir fyllingarefni bókast á árið 2017. 
Engar nýjar nýframkvæmdir voru á áætlanarflugvöllum landsins árið 2016.  
 
3.2.1 Gjögursflugvöllur 
Á Gjögursflugvelli var framkvæmt á árinu 2016 fyrir 0,8 milljón króna en ráðstöfunarfé var 1,1 milljónir 
króna. 
 
Flugbrautir og hlöð. 
Flugbraut og flughlað voru klædd og nam kostnaður ársins 0,8 m.kr. Verkinu lauk árið  2016 en 
endanlegt uppgjör var gert árið 2017. 

 
Tafla 7 Sundurliðun, aðrir áætlunarflugvellir bornir saman við ráðstöfunarfé 2016 

 
 
 
 
 

Ráðstöfunarfé Bókfærður
Flokkur Staður/verkefnaflokkur (millj. kr.) 2016 kostn. 2016
I Akureyrarflugvöllur

Yfirborð brauta og hlaða 50,0 43,7
Samtals: 50,0 43,7

Samtals alþjóðaflugvellir í grunnneti 50,0 43,7

Ráðstöfunarfé Bókfærður
Flokkur Staður/verkefnaflokkur (millj. kr.) 2016 kostn. 2016
II Gjögur

Flugbraut og flughlað 1,1 0,8
Samtals: 1,1 0,8

Samtals áætlunarflugvellir 1,1 0,8
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3.3 Lendingarstaðir 
Nýframkvæmd ársins á lendingarstöðum landsins var klæðing á flugbraut og flughlað á 
Norðfjarðarflugvelli.  
 
3.3.1 Norðfjarðarflugvöllur 
A Norðfjarðarflugvelli var framkvæmt á árinu 2016 fyrir 29,5 milljónir króna en ráðstöfunarfé var 84,4 
milljónir króna. 
 
Flugbraut og hlað. 
Á árinu fór fram undirbúningur og efnisöflun vegna klæðingar flugbrautar og flughlaðs sem frestaðist 
fram til ársins 2017 og nam kostnaður ársins 29,5 m.kr. Verkinu lauk árið 2017. Fjarðarbyggð tók þátt í 
kostnaði vegna framkvæmdahluta verkefnisins fyrir 80 m kr. Heildarkostnaður verksins er því áætlaður 
164,4 m kr.  
Tafla 8 Sundurliðun, lendingarstaðir bornir saman við ráðstöfunarfé 2016 

 
 
Eftirfarandi tafla sýnir heildar framkvæmda- og viðhaldskostnað árið 2016. Ráðstöfunarfé 2016 
samanstendur af 217,0 m.kr. sem fluttist frá 2015 og 300 m.kr. af þjónustusamningi 2016. Eftirstöðvar 
ársins 2016 færast á árið 2017. 
 
Tafla 9 Stofnkostnaður, viðhald og annar kostnaður árið 2016 
 

 
 
  

Ráðstöfunarfé Bókfærður
Flokkur Staður/verkefnaflokkur (millj. kr.) 2016 kostn. 2016
III Norðfjörður

Flugbraut og flughlað 84,4 29,5
Samtals: 84,4 29,5

Samtals lendingarstaðir 84,4 29,5

Ráðstöfunarfé Bókfærður
Verkefnaflokkur (millj. kr.) 2016 kostn. 2016
Stofnkostnaður, alþjóðaflugvellir í grunnneti 50,0 43,7
Stofnkostnaður, aðrir flugvellir í grunnneti 1,1 0,8
Stofnkostnaður, lendingarstaðri 84,4 29,5
Önnur mannvirki og búnaður 0,0 0,0
Viðhald 408,6 276,0
Samtals: 544,2 349,9
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4. Flokkun flugvalla. 
 
4.1. Flokkun flugvalla eftir hlutverki. 
Flugvellir eru flokkaðir í tvo flokka: 1. Flugvellir í grunnneti. 2. Aðrir flugvellir og lendingarstaðir utan 
grunnnets. Flugvellir með áætlanaflug flokkast sem flugvellir í  grunnneti. 
 
4.1.1. Flugvellir í grunnneti. 
Eftirfarandi eru áætlunarflugvellir í grunnneti: Reykjavíkur-, Akureyrar-, Egilsstaða-, Vestmannaeyja-, 
Ísafjarðar-/Þingeyrar-, Hornafjarðar-, Húsavíkur-, Grímseyjar-, Bíldudals-, Gjögurs-, Vopnafjarðar- og 
Þórshafnarflugvöllur.  
 
4.1.2. Aðrir flugvellir og lendingarstaðir utan grunnnets. 
Flugvellir utan grunnnets eru flokkaðir í þrjá flokka þ.e. flugbrautir með bundnu slitlagi, flugbrautir með 
malarslitlagi og flugbrautir með grasyfirborði.  
 
Flugbrautir með bundnu slitlagi:  
Bakka-, Reykjahlíðar-, Rifs-, Sauðárkróks-, og Stóra-Kroppsflugvöllur. 
 
Flugbrautir með malarslitlagi:  
Blönduós, Búðardalur, Djúpivogur, Fagurhólsmýri, Grímsstaðir, Herðubreiðarlindir, Hólmavík, 
Húsafell, Hveravellir, Kerlingarfjöll, Kirkjubæjarklaustur, Kópasker, Melgerðismelar, Norðfjörður, 
Nýidalur, Raufarhöfn, Reykhólar, Reykjanes, Sandskeið, Skálavatn, Skógarsandur, Stykkishólmur, Vík 
og Þórsmörk. 
 
Flugbrautir með grasyfirborði:  
Bakki, Hella, Flúðir, og Kaldármelar. 
 
Flugvellir sem voru aflagðir 2016: 
Borgarfjörður eystri 
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5. Þróun flutninga 
 

 
 
Eins og mynd 1 Mynd 1sýnir varð fjölgun á fjölda farþega sem fóru um íslenska innanlandsflugvelli 
milli 2015 og 2016 um 7,6%. Fjölgun var á áætlunarleiðum stærstu flugvalla landsins: Reykjavík 7,3%, 
Akureyri 6,9%, Egilsstaðir 5,8%. Einnig var fjölgun á Húsavíkurflugvelli, Grímseyjarflugvelli, 
Gjögursflugvelli og Hornafjarðarflugvelli. Farþegum fækkaði á öðrum flugvöllum.  
Á Reykjavíkurflugvelli var fjölgun farþega mest vegna millilandaflugs til Færeyja og Grænlands en 
einnig vegna aukins útsýnisflugs, m.a. með þyrlum. Farþegum um Húsavíkurflugvöll fjölgaði um 77,6% 
milli ára sem skýrist að stærstu leyti af virkjana- og stóriðjuframkvæmdum.  
Farþegum um Þórshafnarflugvöll fækkaði um 12,2% milli ára. Farþegum um Vopnafjarðarflugvöll 
fækkaði um 12,8% milli ára.  
Þingeyrarflugvöllur er nýttur sem varaflugvöllur fyrir Ísafjarðarflugvöll. En vegna skemmda á 
burðarlagi undir flugbrautinni er völlurinn lokaður að vetrarlagi.   
Heildarfarþegafjöldinn hefur sveiflast töluvert á undanförnum árum. Flutningarnir náðu hámarki árið 
1999, en á árunum 1997 til 2000 ríkti mikil samkeppni í innanlandsfluginu sem leiddi af sér hagstæðari 
flugfargjöld á innanlandsleiðum. Á árunum 2001 til 2003 voru flutningarnir í lágmarki en fara upp úr 
því að aukast aftur og ná nýju hámarki árið 2007 en það ár fóru farþegar um íslenska innanlandsflugvelli 
í fyrsta skipti yfir eina milljón. Skýr fylgni er milli efnahagsástands hverju sinni og farþegafjölda og 
þannig fækkaði farþegum flest árin eftir bankahrunið 2008. Samhliða bættu efnahagsástandi fjölgaði 
farþegum á heildina litið 2016 þó notkun minni flugvallanna haldi áfram að dragast saman. Þessi þróun 
hefur haldist áfram það sem af er ári 2017 og stefnir í að heildarfarþegafjöldi ársins 2017 verði rúmlega 
800 þúsund. 
Sveiflur í farþegafjölda milli ára eiga sér líka skýringu í veðurfari hvers árs. Þannig hafa snjóþungir 
vetur þá þýðingu að landsmenn nýta sér meira innanlandsflugið í stað þess að keyra, sérstaklega í þeim 
landshlutum þar sem snjóþyngsli geta leitt til lokunar vega í styttri eða lengri tíma. 
 

Mynd 1 Farþegaflutningar á innanlandsflugvöllum 1998-2016 
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Eftirfarandi tafla sýnir fjölda farþega sem fóru um innanlandsflugvelli árin 1999 annars vegar og 2016 
hins vegar: 
 
Tafla 10 Innanlandsflugvellir, farþegaflutningar 1999 og 2016 

 
 
Taflan sýnir að farþegum, sem fóru um minni flugvellina, hefur fækkað verulega á undanförnum árum. 
Þegar borin eru saman árin 1999 þegar farþegaflutningar voru sem mestir og árið 2016 hefur farþegum 
sem fóru um áætlunarflugvelli í grunnneti, að Keflavíkurflugvelli undanskildum, fækkað um 16,5%. 
Farþegum sem fóru um Egilsstaðaflugvöll fjölgaði hins vegar á þessu tímabili um 25,6% og farþegum 
sem fóru um Húsavíkurflugvöll á sama tímabili fjölgaði um 57,2%.  
 
Þegar þróun farþegaflutninga með flugi frá árinu 1999 er skoðuð eftir landshlutum kemur eftirfarandi í 
ljós: 
Tafla 11 Farþegaflutningar eftir landshlutum 

 
Eins og taflan sýnir hefur farþegum með flugi til og frá Vestfjörðum og Vestmannaeyjum fækkað mikið 
á þessu tímabili á sama tíma og farþegaflutningar til Austurlands hafa aukist um Egilsstaðaflugvöll. 

Flugvellir 1999 Hlutfall 2016 Hlutfall Breyting
Reykjavík 454.469 47,7% 417.309 52,4% -8,2%
Akureyri 194.404 20,4% 188.810 23,7% -2,9%
Vestmannaeyjar 89.013 9,3% 19.107 2,4% -78,5%
Egilsstaðir 76.910 8,1% 96.629 12,1% 25,6%
Ísafjörður 54.171 5,7% 33.076 4,2% -38,9%
Hornafjörður 19.823 2,1% 11.183 1,4% -43,6%
Sauðárkrókur 14.726 1,5% 49 0,0% -99,7%
Bíldudalur 7.553 0,8% 3.333 0,4% -55,9%
Grímsey 3.845 0,4% 3.436 0,4% -10,6%
Þórshöfn 1.912 0,2% 441 0,1% -76,9%
Þingeyri 2.532 0,3% 215 0,0% -91,5%
Bakki 16.975 1,8% 423 0,1% -97,5%
Vopnafjörður 2.904 0,3% 1.042 0,1% -64,1%
Gjögur 492 0,1% 397 0,0% -19,3%
Húsavík 12.971 1,4% 20.394 2,6% 57,2%
Norðfjörður 115 0,0% 51 0,0% -55,7%
Samtals 952.815 100% 795.895 100% -16,5%

Flugvellir 1999 Hlutfall 2016 Hlutfall Breyting
Vestfirðir 64.748 6,8% 37.021 4,7% -42,8%
Norðurland 227.858 23,9% 213.130 26,8% -6,5%
Austurland 99.752 10,5% 108.905 13,7% 9,2%
Suðurland 105.988 11,1% 19.530 2,5% -81,6%
Reykjavík 454.469 47,7% 417.309 52,4% -8,2%
Samtals 952.815 100% 795.895 100% -16,5%
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Vöru- og póstflutningar með flugi voru að jafnaði um 3000 tonn á ári á síðasta áratug, eins og sést á 
mynd 2, en hefur dregist saman frá 2007. Frá árinu 1998 hafa vöru- og póstflutningar aldrei verið minni 
en árið 2013 þegar þeir námu 1.804 tonnum. Flutningurinn jókst aðeins 2014 og var svo svipaður árið 
2015 eða 1.829 tonn. Árið 2016 jókst flutningurinn aðeins og er komin uppí 2.008 tonn.  
Á næstu töflu sést hvernig þróunin hefur verið frá árinu 1999 eftir landshlutum: 
Tafla 12 Vöru- og póstflutningar í tonnum eftir landshlutum 

 
 
 

 

 

Flugvellir 1999 Hlutfall 2016 Hlutfall Breyting
Vestfirðir 416 11,6% 140 7,0% -66,4%
Norðurland 778 21,8% 443 22,1% -43,1%
Austurland 429 12,0% 270 13,4% -37,1%
Suðurland 183 5,1% 94 4,7% -48,6%
Reykjavík 1.768 49,5% 1.062 52,9% -40,0%
Samtals 3.573 100% 2.008 100% -43,8%

Mynd 2 Vöru- og póstflutningar með innanlandsflugi 1998-2016 
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Fylgiskjal I 
 
Fjárveitingar til flugmálaframkvæmda  
Eftirfarandi tafla og mynd sýna fjárveitingar til flugmálaframkvæmda frá því að fyrsta þingsályktun um 
flugmálaáætlun var samþykkt árið 1988: 
 
Tafla 13 Fjárveitingar, stofnkostnaður og viðhald 1988-2016 (þús. kr.) 
Framreiknað til núvirðis samkvæmt byggingarvísitölu. (mars 2017, sem er 652,8 stig) 

 

 
 

 
 
  

Ár Fjárhæð Núvirði
1988 281.500 1.712.611
1989 272.000 1.340.088
1990 325.000 1.261.356
1991 349.000 1.286.433
1992 374.000 1.304.902
1993 393.000 1.348.845
1994 395.000 1.316.936
1995 355.000 1.158.720
1996 332.000 1.037.480
1997 400.000 1.194.511
1998 415.000 1.177.366
1999 485.000 1.346.122
2000 691.000 1.888.174
2001 837.000 2.171.676
2002 932.100 2.206.218
2003 688.000 1.573.122
2004 441.800 996.225
2005 467.000 973.986
2006 507.000 1.017.429
2007 426.000 755.276
2008 1.796.909 3.038.918
2009 842.400 1.116.586
2010 345.000 445.884
2011 424.100 543.914
2012 382.000 440.427
2013 300.000 329.198
2014 149.000 163.310
2015 500.000 528.840
2016 300.000 305.332

Samtals 14.405.809    33.979.884
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Mynd 3 Fjárveitingar til flugmálaframkv., stofnkostnaður og viðhald 1988-2016 (þús. kr.) 
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Fylgiskjal II  
 
Stofnkostnaður flugvalla 1988-2016 
Eftirfarandi tafla sýnir stofnkostnað einstakra flugvalla árin 1988-2016 framreiknað til núvirðis 
samkvæmt byggingarvísitölu - grunn 1987 (652,8 stig í mars 2017) í milljónum króna.   
 
Tafla 14 Stofnkostnaður einstakra flugvalla árin 1988-2016 
 

 
 
 
 
Hlutfallsleg skipting 1988-2016 

 
 
  

Staður 1988-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Samtals Hlutfall
Reykjavík 6.095,4 60,3 45,8 44,4 10,7 0,0 0,0 6.256,7 19,8%
Akureyri 4.943,7 34,9 41,2 5,2 6,4 0,0 44,4 5.075,8 16,1%
Egilsstaðir 4.417,8 68,4 190,2 47,2 42,2 0,0 0,0 4.765,7 15,1%
Alþjóðaflugvellir 15.457,0 163,6 277,2 96,8 59,2 0,0 44,4 16.098,2 51%
Bíldudalur 397,3 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 398,4 1,3%
Ísafjörður 1.226,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.227,8 3,9%
Þingeyri 594,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 594,2 1,9%
Gjögur 148,9 0,0 0,9 49,1 2,9 83,2 0,8 285,8 0,9%
Sauðárkrókur 512,4 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 513,9 1,6%
Grímsey 545,9 2,6 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 549,5 1,7%
Þórshöfn 689,4 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 690,9 2,2%
Vopnafjörður 137,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 138,2 0,4%
Hornafjörður 552,7 0,0 2,2 0,0 1,1 0,0 0,0 556,0 1,8%
Vestmannaeyjar 1.368,2 12,3 2,4 4,6 4,5 0,0 0,0 1.392,0 4,4%
Húsavík 489,6 0,0 0,0 6,9 0,1 0,0 0,0 496,6 1,6%
Bakki 261,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 261,0 0,8%
Aðrir áætlunarflugvellir 6.923,2 21,4 5,5 60,6 9,6 83,2 0,8 7.104,3 22%
 Lendingarstaðir 2.146,4 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 2.196,0 7,0%
Önnur flugmálaverkefni 5.980,7 138,0 65,9 0,0 12,2 0,0 0,0 6.196,7 19,6%
Samtals 30.507,3 342,6 348,6 157,3 81,0 83,2 75,2 31.595,2 100,0%

Alþjóðaflugvellir Aðrir áætlunarflugvell ir  Lendingarstaðir Önnur flugmálaverkefni

Hlutfall 51% 22% 7,0% 19,6%
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Fylgiskjal III  
Fjárfestingar á innanlandsflugvöllum & fjölda farþega 1988-2016.  
Eftirfarandi tafla sýnir heildarfjárfestingar til einstakra flugvalla 1988-2016 ásamt fjölda farþega sem 
fóru um flugvellina á sama tíma. Hver farþegi er tvítalinn, þ.e. við komu og brottför. Framreiknað til 
núvirðis samkvæmt byggingarvísitölu (652,8 stig í mars 2017). 
 
Tafla 15 Heildarfjárfestingar og fjöldi farþega til einstakra flugvalla 1988-2016.  
 

Fjárhæð í Fjárfesting í kr.
Staður millj. kr. á hvern farþega
Reykjavík 6.256,7 10.976.155 570
Akureyri 5.075,8 4.883.715 1.039
Egilsstaðir 4.765,7 2.379.318 2.003
Bíldudalur 398,4 141.931 2.807
Ísafjörður 1.227,8 1.330.571 923
Þingeyri 594,2 41.938 14.168
Gjögur 285,8 14.687 19.456
Sauðárkrókur 513,9 243.715 2.109
Grímsey 549,5 105.814 5.193
Þórshöfn 690,9 46.452 14.874
Vopnafjörður 138,2 71.347 1.937
Hornafjörður 556,0 380.804 1.460
Vestmannaeyjar 1.392,0 1.599.947 870
Bakki 261,0 297.081 879
Húsavík 496,6 222.300 2.234
Norðfjörður 175,9 32.032 5.490
Samtals 23.378,3 22.767.807 1.027

Fjöldi    
farþega
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Fylgiskjal IV 
 
Þróun flutninga 1998-2016. 
Eftirfarandi myndir sýna þróun farþega,- vöru- og póstflutninga milli áranna 1998 og 2016. Mjög mikil 
breyting hefur átt sér stað í farþegaflutningum í innanlandsflugi á fyrrgreindu tímabili. Flug til margra 
áfangastaða hefur lagst af. Áætlunarflug lagðist af um Sauðárkróksflugvöll árið 2014 eftir tilraun árið 
2013 til að endurvekja það. Í apríl 2012 hófst áætlunarflug um Húsavíkurflugvöll eftir margra ára hlé. 
Nýting Þingeyrarflugvallar sem varaflugvallar fyrir Ísafjörð hefur dregist mikið saman, enda varð 
flugbrautin fyrir frostskemmdum sem ollu því að ekki hefur verið hægt að hafa flugvöllinn opinn að 
vetrarlagi frá október 2013. Bættar vegasamgöngur til og frá Þórshöfn hafa valdið því að mjög hefur 
dregið úr notkun innanlandsflugs um flugvöllinn.  
Vöru- og póstflutningar með flugi hafa minnkað verulega frá árinu 1998. Póstflutningar milli landshluta 
eru nú að mestu leyti með bílum og vöruflutningar einnig, nema til staða eins og Grímseyjar.  
 

Áætlunarflugvellir í grunnneti: 
 
Reykjavíkurflugvöllur 
 
 

 
 
Akureyrarflugvöllur 
 
 

 
 

Mynd 5 Þróun farþega- og póstflutninga um Akureyrarflugvöll árin 1998-2016 
 

Mynd 4 Þróun farþega- og póstflutninga um Reykjavíkurflugvöll árin 1998-2016 
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Egilsstaðaflugvöllur 
 
 

 
 
Vestmannaeyjaflugvöllur 
 

 

 
 
Bakkaflugvöllur 
 

 

 
Engir vöru- og póstflutningar voru skráðir árið 2016 á Bakkaflugvelli. 

 

Mynd 6 Þróun farþega- og póstflutninga um Egilsstaðaflugvöll árin 1998-2016 

Mynd 7 Þróun farþega- og póstflutninga um Vestmannaeyjaflugvöll árin 1998-2016 

Mynd 8 Þróun farþegaflutninga um Bakkaflugvöll árin 1998-2016 
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Ísafjarðarflugvöllur 
 

 

 
 
Þingeyrarflugvöllur 
 
   

 
 
Hornafjarðarflugvöllur 
 
 

 

Mynd 9 Þróun farþega- og póstflutninga um Ísafjarðarflugvöll árin 1998-2016 

Mynd 10 Þróun farþega- og póstflutninga um Þingeyrarflugvöll árin 1998-2016 

Mynd 11 Þróun farþega- og póstflutninga um Hornafjarðarflugvöll árin 1998-2016 
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Sauðárkróksflugvöllur 
 
 

 
 
Grímseyjarflugvöllur  

 

 

 
 
Bíldudalsflugvöllur  
 

 

 
 

Mynd 12 Þróun farþega- og póstflutninga um Sauðárkróksflugvöll árin 1998-2016 

Mynd 13 Þróun farþega- og póstflutninga um Grímseyjarflugvöll árin 1998-2016 
 

Mynd 14 Þróun farþega- og póstflutninga um Bíldudalsflugvöll árin 1998-2016 
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Þórshafnarflugvöllur 
 
 

 
 
Vopnafjarðarflugvöllur 
 
  

 
 
Gjögursflugvöllur 
 
 

 
 

Mynd 15 Þróun farþega- og póstflutninga um Þórshafnarflugvöll árin 1998-2016 
 
 

Mynd 16 Þróun farþega- og póstflutninga um Vopnafjarðarflugvöll árin 1998-2016 
 

Mynd 17 Þróun farþega- og póstflutninga um Gjögursflugvöll árin 1998-2016 
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Húsavíkurflugvöllur 
 
 

 

Mynd 18 Þróun farþega- og póstflutninga um Húsavíkurflugvöll árin 1998-2016 
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Skýrsla Samgöngustofu um framkvæmd samgönguáætlunar 2016 
 
 
Fjármálauppgjör – ársreikningur 
 
Fjárveitingar á fjárlögum til Samgöngustofu á árinu 2016 námu 622,1 m.kr. að frádregnum 
áætluðum ríkistekjum að fjárhæð 871,4 m.kr.  Tekjuhalli fyrir ríkisframlag á árinu 2016 nam 
384,2 m.kr. sem er 237,9 m.kr. innan fjárheimilda ársins. Rekstrarafgang má rekja til 
rekstrarhagræðingar s.l. ára en einnig til aukinna tekna eftir leiðréttingu á gjaldskrá í lok árs 
2015 og þeirra auknu umsvifa sem hafa orðið á rekstri Samgöngustofu í kjölfar aukins fjölda í 
samgöngum á Íslandi.  
Í árslok 2016 var uppsafnaður bundinn höfuðstóll Samgöngustofu 1.534,9 m.kr.  
 
 

Rekstrarreikningur árið 2016 
 

Efnahagsreikningur 31. desember 2016 
    

 
    

Tekjur   
 

Eignir   
    

 
    

Sértekjur          543.212.667      
 

Veltufjármunir       1.698.114.570      
Markaðar tekjur           677.432.533      

 
Eignir alls      1.698.114.570      

Aðrar rekstrartekjur           433.957.104      
 

    
Tekjur alls      1.654.602.304      

 
Eigið fé og skuldir   

    
 

    
    

 
Eigið fé   

Gjöld   
 

Höfuðstóll     
    

 
Höfuðstóll 1.1.2016 -       158.571.709      

Gjöld      2.039.657.298      
 

Lokafjárlög 2015          135.000.000      
Gjöld alls      2.039.657.298      

 
Millifært á bundið eigið fé -       145.352.180      

    
 

Tekjuafgangur ársins          237.855.323      
    

 
Höfuðstóll (neikvæður)            68.931.434      

Tekjuhalli án fjármagnsliða -       385.054.994      
 

    
    

 
Annað eigið fé                                  -      

Hreinar fjármunatekjur                  810.317      
 

    
    

 
Bundið fé 1.1.2016      1.524.525.839      

Tekjuhalli fyrir ríkisframlag -       384.244.677      
 

Lokafjárlög 2015 -       135.000.000      
      

 
Millifært á bundið eigið fé          145.352.180      

Framlag ríkissjóðs          622.100.000      
 

Annað eigið fé alls      1.534.878.019      
    

 
    

Tekjuafgangur ársins          237.855.323      
 

Eigið fé alls      1.603.809.453      

   
    

   
Skuldir   

   
    

   
Viðskiptaskuldir             94.305.117      

   
Skuldir alls            94.305.117      

   
    

   
Eigið fé og skuldir      1.698.114.570      
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Stjórnsýsla og eftirlit 
Samgöngustofa fer með stjórnsýslu flugmála, hafna, siglinga og sjóvarnamála, umferðar- og 
vegamála. Stofnunin annast eftirlit, þ.m.t. ýmsar mikilvægar úttektir á öryggismálum, vottanir 
og leyfisveitingar íslenskra fyrirtækja sem starfa á sviði samgangna á landi, í lofti og á sjó. Í 
starfsemi hennar felast einnig samskipti við alþjóðastofnanir um samgönguöryggi en 
alþjóðlegt eftirlit og niðurstöður erlendra úttekta í flugi og siglingum geta haft bein áhrif á 
trúverðugleika og samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja í alþjóðlegu umhverfi. Stofnunin sér 
um undirbúning og innleiðingu laga og reglna á starfsviði hennar, fer með gerð 
öryggisáætlana í öllum samgöngugreinum og sinnir fræðslu sem unnin er út frá greiningu á 
atvikum og slysum. 
 
Árið einkenndist mjög af uppgangi á öllum sviðum atvinnulífsins, t.d. vegna aukins straums 
ferðamanna og innflutnings farartækja. Þessi vöxtur hafði áhrif á starfsemi Samgöngustofu og 
jók mjög þrýsting á þjónustu stofnunarinnar en fjárheimildir hafa ekki fylgt sveiflum í 
verkefnum.  
 
Á árinu 2016 voru sextán ákvarðanir1 Samgöngustofu kærðar til innanríkisráðuneytisins. 
Ráðuneytið staðfesti niðurstöðu Samgöngustofu í tíu þeirra, tvær kærur voru afturkallaðar og 
ný ákvörðun Samgöngustofu tekin  en enn á eftir að úrskurða í tveimur málum. Ein ákvörðun 
var endurupptekin af Samgöngustofu og ein ákvörðun felld. Ákvarðanir Samgöngustofu voru 
í öllum málaflokkum farsviðsins, þ.e. í flugi, siglingu og umferð. Alls voru tólf úrskurðir 
kveðnir upp af innanríkisráðuneytinu á árinu, þar af tveir vegna ákvarðana Samgöngustofu 
sem kærðar voru á fyrri árum. 
 
 
Menntun og þjálfun 
Í árslok 2016 var fastráðið starfsfólk Samgöngustofu 143, 83 karlar og 60 konur. Starfsfólk 
stofnunarinnar sækir sér endurmenntun og þjálfun víða. Gjarnan eru skilgreindar kröfur í 
reglugerðum um þjálfun og menntun fyrir sérfræðinga og eftirlitsmenn sem fylgt er eftir í 
úttektum erlendra aðila. Á árinu 2016 voru námskeið t.d. á sviði, verndarmálefna, lofthæfi, 
skráningarútgáfu í flugi- og siglingamálum, flug- og siglingaleiðsögu, svo dæmi séu tekin. 
 
Innlend námskeið eru af ýmsum toga, sum snúa að því að auka færni starfsmanna í sínum 
störfum, svo sem tölvunámskeið eða í nýju verklagi en einnig eru sérstök námskeið sem 
sniðin eru að verkefnum stofnunarinnar. 
 
Að auki eru sóttir vinnufundir og ráðstefnum sem veita starfsfólki mikilvæg tækifæri til að 
fylgjast með nýjungum og til viðmiðunar við samstarfsfólk í systurstofnunum erlendis. 
 

 

Þátttaka í alþjóðastarfi 
Samgöngustofa tekur þátt í alþjóðlegu samstarfi á verksviði sínu. Á sviði flugs má nefna að 
greidd eru aðildargjöld til Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO) og til samtaka 
                                                 
1 Sérstaklega er fjallað um ákvarðanir í farþegamálum á öðrum stað í skýrslunni. 
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flugmálastjórna (ECAC) í Evrópu. Ísland tekur þátt í rekstri norrænnar skrifstofu (Nordicao) 
hjá ICAO  í Montréal, Kanada.  Ríkin sem standa að skrifstofunni  eru ásamt Íslandi, 
Danmörk, Eistland, Finnland, Lettland, Noregur og Svíþjóð.   

Á sviði siglinga eru greidd aðildargjöld til Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO) sem 
staðsett er í London og aðildargjöld að Parísarsamkomulaginu (Paris Mou) um 
hafnarríkiseftirlit með erlendum skipum.  

Á sviði umferðar eru greidd aðildargjöld að samstarfsverkefnum svo sem EUCARIS og 
EREG. Einnig var veittur styrkur til Euro RAP verkefnis Félags íslenskra bifreiðaeigenda árið 
2016, eins og gert hefur verið undanfarin ár. 

Samgöngustofa tekur þátt í reglubundnum stjórnarfundum  Flugöryggisstofnunar Evrópu 
(EASA), Siglingaöryggisstofnunar Evrópu (EMSA) og hefur áheyrnarfulltrúa á 
stjórnarfundum Eurocontrol. Starfsemi stofnunarinnar er háð eftirliti hina tveggja fyrrnefndu. 
skírteinisútgáfu (FCL/Medical), TSA (Transportation Security Administration) og ESA gerðu 
úttektir á flugvernd, U.S. Coast Guard og ESA gerður úttektir á siglingavernd. EMSA og ESA 
gerðu úttektir vegna tilskipunar 2000/59/EC, sorp og farmleifar og vegna tilskipunar 
2009/18/EC, rannsókn sjóslysa o.fl.  

Upptalning þessi er ekki tæmandi. Mjög mikilvægt er fyrir starfsemi stofnunarinnar að taka 
þátt í alþjóðlegu samstarf ætli Íslands sér að standa jafnfætis viðmiðum annarra Evrópuþjóða. 
Samgöngustofa leggur áherslu á að skapa umhverfi fyrir íslensk fyrirtæki sem gerir þeim 
kleift að starfa í samkeppni við erlend fyrirtæki og á erlendum vettvangi.  

 

Flug 
Samgöngustofa annast skráningu loftfara og heldur loftfaraskrá, gefur út starfsleyfi og hefur 
eftirlit með fyrirtækjum í flugtengdum rekstri og einstaklingum sem þurfa á starfsleyfum eða 
sérstökum heimildum að halda til að stunda rekstur og veita þjónustu. Stofnunin hefur umsjón 
með framkvæmd flugprófa fyrir einkaflugmenn, atvinnuflugmenn og prófa fyrir 
flugumsjónarmenn og gefur út einstaklingsskírteini fyrir flugmenn, flugumferðarstjóra og 
flugvirkja.  

Ítarlegar alþjóðlegar kröfur eru um stjórnsýslu þessara verkefna sem markast af kröfum 
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO), Flugöryggisstofnunar Evrópu (EASA) og Evrópu-
sambandsins með reglugerðum sem taka gildi hér á landi á grundvelli EES-samningsins auk 
þess sem í gildi eru íslenskar reglugerðir um flug sem kröfur EASA ná ekki til.  

Samgöngustofa tekur fyrir hönd Íslands virkan þátt í starfsemi sameiginlegrar skrifstofu 
Norðurlandanna (Nordicao) hjá Alþjóðaflugmálastofnuninni í Montreal. 

Samgöngustofa sinnir heimildarveitingum og eftirliti á sviði flugleiðsögu, flugvalla og 
flugverndar auk þess að sinna stjórnsýsluverkefnum tengdum þeim málaflokkum. 

Samgöngustofa hefur hlutverki að gegna hvað varðar stjórnsýslu og framkvæmd flugleiðsögu 
á Norður-Atlantshafi. Samgöngustofa fer einnig með skipulag loftrýmisins en Ísland sinnir 
mun stærra loftrými en sem nemur lofthelgi Íslands og byggist það annars vegar á 
samkomulagi á vegum ICAO og hins vegar á samningi við Danmörku. Á árinu 2016 var 
áfram unnið að setningu landsbundinna árangursmarkmiða í flugleiðsögu í samræmi við 
reglugerðir samevrópska loftrýmisins sem og í samræmi við öryggismarkmið sem ríkin innan 
ICAO NAT svæðisins hafa sett sér. Veitendur flugleiðsöguþjónustu á Íslandi eru Isavia og 
Veðurstofa Íslands, Samgöngustofa getur út starfsleyfi og framkvæmir reglulegar úttektir á 
starfsemi fyrirtækjanna. Í byrjun árs 2016 fór endurvottun Isavia fram og einnig fékk Isavia í 
lok ársins vottun fyrir þjálfun flugumferðarstjóra í samræmi við nýjar reglur EASA sem tóku 
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gildi á árinu.   Hvað varðar skipulag loftrýmis voru gerðar breytingar á æfingasvæðum lítilla 
loftfara í góðu samráði við notendur og Isavia. 

Á árinu 2016 var áfram unnið að gerð reglugerðar um ómönnuð loftför og voru 
innanríkisráðuneytinu send endurskoðuð drög að reglugerðinni. Stefnt er að því að 
reglugerðin taki gildi 2017. 

Eftirlit með flugvöllum felst í að tryggja að íslenskir flugvellir uppfylli gildandi kröfur. Á 
árinu 2014 hófst undirbúningur á innleiðingu evrópskrar reglugerðar EASA um flugvelli og 
eiga fjórir íslenskir millilandaflugvellir að uppfylla kröfur hennar fyrir árslok 2017. Evrópska 
reglugerðin var innleidd með reglugerð nr. 75/2016. Unnið hefur verið að endurskoðun á 
reglugerð um innanlandsflugsvelli á Íslandi og er gert ráð fyrir að þeirri vinnu ljúki 2017. Sú 
reglugerð gildir um þá flugvelli sem ekki falla undir reglugerð nr. 75/2016. 

Stofnunin sér einnig um svonefnt SAFA-eftirlit (Safety Assessment of Foreign Aircraft) á 
erlendum loftförum sem hafa viðkomu á íslenskum flugvöllum en niðurstöður þess eru 
skráðar í samevrópskan gagnagrunn. 

Á meðal þeirra reglugerða sem komu til framkvæmda á árinu 2016 var reglugerð nr. 288/2015 
um tæknikröfur í flugrekstri sem  innleiðir reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 
800/2013. Reglugerðin setur m.a. fram kröfur um starfrækslu loftfara sem eru ekki rekin í 
ábataskyni og leysir af hólmi reglugerðir nr. 694/2010 og 695/2010 að hluta sem fjalla um 
sama málefni. Reglugerðin kom til framkvæmda 25. ágúst 2016. 

Reglugerð 74/2016 um innleiðingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 83/2014 
frá 29. janúar 2014 um breytingar á reglugerð (ESB) nr. 965/2012 um tæknikröfur og 
stjórnsýslureglur í tengslum við starfrækslu loftfara, tók gildi 2016.  Með breytingunni eru 
reglur um  vinnu-og hvíldartíma áhafna loftfara komnar undir regluverk Flugöryggisstofnunar 
Evrópu. 

Með reglugerð nr. 125/2016 var reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 452/2014 um 
tæknilegar kröfur og stjórnsýslumeðferð er varða flugrekstur frá þriðja landi, innleidd hér á 
landi. Þann 26. nóvember 2016 lauk aðlögunartímabili sem flugrekendur þriðju ríkja í 
flutningaflugi, höfðu til þess að fljúga inn á EES svæðið án þess að hafa fengið 
öryggisheimild EASA (TCO authorisation). Frá 26. nóvember 2016 er flugrekendum í þriðju 
ríkjum sem stunda  flutningaflug, óheimilt að fljúga inn á EES svæðið án þess að hafa áður 
fengið útgefna öryggisheimild frá EASA.  

Með reglugerð nr.  433/2016 var innleidd reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
2015/1536 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1321/2014 að því er varðar samræmingu á 
reglum um áframhaldandi lofthæfi við reglugerð (EB) nr. 216/2008, um brýn viðhaldsverkefni 
og eftirlit með áframhaldandi lofthæfi.  

 

Ýmis tölfræði flugs, starfsárið 2016 
 
Fjöldi bóklegra atvinnuflugmannsprófa 1.404 
Fjöldi bóklegra einkaflugmannsprófa 1.256 
Skírteini flugmanna – ný, endurútgefin eða breyttar heimildir 792 
Skírteini flugvirkja – ný, endurútgefin eða breyttar heimildir 269 
Skírteini flugumferðarstjóra – ný, endurútgefin eða breyttar heimildir 126 
Flugfélög með leyfi til millilandaflugs 9 
Flugrekendur með útgefin eða endurnýjuð leyfi vegna flugverndar 5 
Heildarfjöldi loftfara 371 
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Fjöldi atvinnuflugvéla 88 
Fjöldi þyrla 11 
Fjöldi sviffluga 28 
Nýskráningar loftfara 24 
Afskráningar loftfara 15 
Fjöldi SAFA-skoðana á erlendum loftförum 116 
Fjöldi frávika og athugasemda í SAFA-skoðunum á erl. loftförum 48 
Leyfisskyldir alþjóðaflugvellir 4 
Leyfisskyldir áætlunarflugvellir 9 
Leyfisskyldir lendingarstaðir 41 
Útgefin eða endurnýjuð flugafgreiðsluleyfi 4 
Flugvellir með útgefin eða endurnýjuð leyfi vegna flugverndar 4 
Viðurk. umboðsaðilar með útg. eða endurn. leyfi vegna flugverndar 7 
Vottaðir leiðbeinendur vegna flugverndar 16 
Skráðir aðilar í gagnagrunni ESB vegna farmflutninga 7 
ACC3 skráning íslenskra flugrekenda 6 
 
 
 
Siglingar 
Á sviði siglinga annast Samgöngustofa skráningar, leyfisveitingar og eftirlit með skipaflota 
landsins. Gefin eru út skírteini fyrir einstaklinga og veittar heimildir til hverskonar 
atvinnureksturs.  Samgöngustofa annast stjórnsýsluverkefni á grundvelli hafnalaga, laga um 
sjóvarnir, laga um vitamál og laga um vaktstöð siglinga.  
 
Ákvæði í lögum og reglum á sviði siglingamála eru markaðar af erlendum kröfum og 
samstarfi, t.d. við Alþjóðasiglingamálastofnunina (IMO), Siglingaöryggisstofnun Evrópu 
(EMSA), Evrópusambandið (ESB) og Alþjóðavinnumálastofnunina (ILO).  
 
Með lögum nr. 12/2016 var siglingalögum nr. 34/1985 breytt til að innleiða ákvæði 
reglugerðar ESB nr. 1177/2010. Markmið reglugerðarinnar er að tryggja farþegum á sjó og 
skipgengum vatnaleiðum sambærilega vernd og þekkist í öðrum flutningageirum, svo sem í 
flugi og á landi. Viðaukar reglugerðarinnar voru innleiddir með reglugerð nr. 536/2016. 
 
Þann 17. ferbrúar 2016 öðlaðist gildi reglugerð nr. 130/2016 um hönnun og framleiðslu 
skemmtibáta og einmenningsfara. Með reglugerðinni er innleidd tilskipun 2013/53/ESB.  
 
Reglugerð nr. 652/2009 tók breytingum með reglugerð nr. 918/2016. Með reglugerðinni var 
innleidd reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/103 frá 27. janúar 2016 um 
breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2099/2002 um að koma á fót nefnd 
um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum (COSS). 
 
Reglugerð nr. 680/2016 öðlaðist gildi 30. júlí 2016. Með reglugerðinni breyttust ákvæði 
reglugerðar nr. 666/2001 um öryggi farþegaskipa í innanlandssiglingum hvað varðar flokkun 
hafsvæðis á milli Vestmannaeyja og Landeyjahafnar á tímabilinu frá 1. maí til 30. september 
ár hvert. Fellur svæðið nú í flokk C umrætt tímabil. Breytingin kemur í kjölfar nýrra mælinga 
Vegagerðarinnar. 
 
Með reglugerð nr. 989/2016 um skipsbúnað var innleidd tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2014/90, um búnað um borð í skipum.  



6 
 

 
Reglugerð nr. 1066/2016 um sannprófun á þyngd hlaðinna gáma um borð í skipum tók gildi 
6. desember 2016. Með reglugerðinni er mælt fyrir um aðferðir sem fylgja skal við 
sannprófun á þyngd hlaðinna gáma sem flytja á með skipum sem sigla frá íslenskum höfnum. 
Tilefni reglugerðarinnar eru breytingar á SOLAS samþykktinni um öryggi mannslífa á hafinu. 
 
Þá tók gildi reglugerð nr. 1219/2016 um breytingu á reglugerð nr. 474/2007 um vernd skipa 
og hafnaraðstöðu. Með reglugerðinni er innleidd framkvæmdareglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/462 frá 30. mars 2016 um breytingu á reglugerð (EB) 
nr. 324/2008 um endurskoðaðar verklagsreglur um framkvæmd skoðana 
framkvæmdastjórnarinnar á sviði siglingaverndar. 
 
Samgöngustofa annast útgáfu skírteina fyrir íslenska sjómenn, atvinnukafara og leiðsögumenn 
skipa og hafnsögumenn skipa. Samgöngustofa hefur umsjón með lögskráningu sjómanna og 
gefur út heildarskrá yfir skip 6 m að lengd eða lengri. Skráin miðast við skráningu 1. janúar 
hvers árs. Samgöngustofa heldur aðalskipaskrá samkvæmt lögum um skráningu skipa. Þar er 
m.a. að finna upplýsingar um skráningarnúmer, umdæmisnúmer, kallmerki, fyrra nafn, 
heimahöfn, smíðastað, gerð, efni, afl vélar, vélartegund, rafspennu, brúttótonn og 
brúttórúmlestir, lengd, breidd og dýpt auk annarra upplýsinga. 
 
Á árinu var áfram unnið að undirbúningi við endurnýjun þessara kerfa (skráa) í eitt kerfi sem 
hýsa á nýja skipaskrá og skírteinakerfi. Meðal markmiða með nýju kerfi er að auðvelda 
aðgengi að upplýsingum og að kerfið vinni vel með öðrum kerfum stofnunarinnar.  
 
Við hönnun upplýsingakerfisins er tekið mið af lögum og reglum sem gilda um skipa- og 
lögskráningar auk þess sem kerfið er hannað í samræmi við ákvæði alþjóðasamninga um 
markmið gæðastjórnunar og til að tryggja nauðsynlegan rekjanleika gagna sem liggja til 
grundvallar skírteinisútgáfu. Jafnframt verða allar færslur í kerfinu rekjanlegar og heimildir til 
þess að breyta færslum eftirá sæta miklum takmörkunum. 
 
Sá þáttur starfseminnar sem snýr að útgáfu starfsleyfa fyrir fyrirtæki í ferðaþjónustu og 
öryggiseftirlit með þeim hefur farið vaxandi með síaukinni eftirspurn ferðamanna eftir 
afþreyingu. Samgöngustofa veitti á árinu 2016 samtals 17 starfsleyfi vegna fyrirtækja í 
ferðaþjónustu á sjó, ám og vötnum. 
 
Ýmis tölfræði siglinga, starfsárið 2016 
 
Útgefin íslensk atvinnuskírteini í siglingum 1.174 
Alþjóðleg atvinnuskírteini í siglingum 412 
Skírteini leiðsögumanna 2 
Skírteini atvinnukafara 92 
Skírteini björgunarskipa 6 
Skírteini skemmtibáta 111 
Haffæriskírteini 2.885 
Lögskráningardagar 979.102 
Fjöldi skipa á skipaskrá í árslok 2.289 
Fjöldi afskráðra skipa 31 
Fjöldi skoðana í hafnarríkiseftirliti (PSC) 63 
Fjöldi kyrrsettra erlendra skipa 0 
Fjöldi öryggisúttekta í skráðum höfnum 5 
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Umferð 
Samgöngustofa annast stjórnsýslu umferðar á vegum, þ.m.t. eftirlit með skoðunarstofum auk 
stefnumótunar í umferðarmálum og vegamálum.  Kröfur til stjórnsýslu umferðarmála eru að 
miklu leyti byggðar á evrópskum reglugerðum þótt einnig séu í gildi séríslenskar reglur. 
Samgöngustofa annast skráningu ökutækja sem og aðra umsýslu í tengslum við ökutæki, gerð 
þeirra og búnað. Stofnunin hafði eftirlit með starfsemi þeirra þriggja fyrirtækja sem sjá um 
skoðanir ökutækja og hafa gilt starfsleyfi. Þá fór einnig fram ytra eftirlit en í því felst eftirlit 
með fulltrúum bifreiðaumboðanna og skoðunarstofum. 
 
Á árinu 2016 voru gerðar breytingar á umferðarlögum nr. 50/1987 sem var ætlað að búa til 
lagastoð fyrir tvær EES-gerðir svo unnt væri að færa þær í íslenskan rétt og tryggja að ekki 
kæmi til ósamræmis milli gildandi laga og reglugerða. Annars vegar var um að ræða 
fullnægjandi lagastoð fyrir sektarheimild þar sem í reglugerðum ESB nr. 167/2013 og 
168/2013 er krafa til aðildarríkjanna að sekta framleiðanda, fulltrúa framleiðanda, 
innflytjanda eða dreifingaraðila ökutækja ef röngum upplýsingum um gerðarviðurkenningu er 
framvísað sem geta leitt til innköllunar ökutækja. Einnig ef framvísað er fölsuðum 
prófunarniðurstöðum, tækniupplýsingum er leynt eða neitað að afhenda. Hinsvegar var um að 
ræða ívilnandi breytingar á skilgreiningu bifhjóls og torfærutækis í samræmi við reglugerð 
ESB nr. 168/2013. 
 
Einnig voru á árinu 2016 gerðar ýmsar breytingar á reglugerðum á sviði umferðar. Helstu 
breytingarnar sem áttu sér stað voru breyting á annars vegar reglugerð nr. 528/2002 um 
fólksflutninga á landi og hins vegar breyting á reglugerð um leigubifreiðar nr. 397/2003. Á 
reglugerð um fólksflutninga á landi var gerð breyting á 20. gr. reglugerðarinnar um sérútbúnar 
bifreiðar. Markmiðið var að skerpa á núgildandi regluverki og tryggja að ökutæki sem falli í 
þann flokk séu réttilega sérútbúnar bifreiðar. Breytingin hafði þau áhrif að fullútbúnar 
torfærubifreiðar frá framleiðanda þurfa ekki lengur að undirgangast breytingar til að falla 
undir ákvæðið. Á reglugerð um leigubifreiðar var gerð breyting á 25. gr. um 
eðalvagnaþjónustu þar sem skilgreiningu á eðalvagni var breytt svo að fleiri ökutæki en áður 
féllu þar undir, m.a. var felld út sú skilyrðislausa krafa að skilrúm skildi vera milli ökumanns 
og farþega. 
 
 Aðrar breytingar á reglugerðum á sviði umferðar eru t.a.m. stöðugar breytingar á reglugerð 
um gerð og búnað ökutækja nr. 822/2004 vegna innleiðinga EES-gerða, breyting á reglugerð 
um skráningu ökutækja nr. 751/2003 þar sem heimilt er nú að skrá ökutæki tímabundinni 
skráningu vegna tilraunaaksturs í þágu rannsókna og þróunar ökutækja og breyting á 
reglugerð um leigu skráningarskyldra ökutækja nr. 840/2015 þar sem nú er gerð krafa um að 
einkaleiga skuli ekki taka á skrá hjá sér ökutæki nema það sé í persónulegri eigu viðkomandi 
einstaklings og ekki sé þar nægilegt að vera umráðamaður ökutækisins. 
  
Samgöngustofa annast ökupróf, veitir leyfi til að starfrækja ökuskóla og ökugerði og hefur 
umsjón með ökunámi og eftirlit með ökukennslu. 

Á árinu skiluðu 190 ökukennarar nemendum til ökuprófs, kennsla fór fram á vegum 24 
ökuskóla og tveggja ökugerða. 

Frumherji hf. annast framkvæmd ökuprófa samkvæmt samningi við Samgöngustofu en í lok 
árs var efnt til útboðs um framkvæmdina. 
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Alls luku 5.099 einstaklingar prófi til almennra ökuréttinda á árinu, nánast sami fjöldi og 
árinu á undan ári.  
 

Almenn ökuréttindi, fjöldi verklegra prófa sem nemendur hafa staðist: 
  

Fólksbifreið 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
5.710 5.679 5.734 5.489 4.968 4.844 4.801 4.923 5.009 5.099 

 
Hlutfall nemenda sem stóðst ekki verklegt ökupróf til almennra ökuréttinda á árinu var um 
8%. 

Alls stóðust 502 próf til aksturs vörubifreiðar og 352 til aksturs vörubifreiðar með eftirvagn. 
Alls stóðst 590 próf til aksturs hópbifreiðar og 683 stóðust próf til aksturs fólksbifreiðar til 
farþegaflutninga í atvinnuskyni. Fjöldinn sem tekur próf til farþegaflutninga í atvinnuskyni 
hefur aukist stöðugt síðustu ár og aldrei hafa fleiri tekið réttindi til farþegaflutninga í 
atvinnuskyni á fólksbifreið og litla hópbifreið.  
  

Aukin ökuréttindi, fjöldi verklegra prófa sem nemendur hafa staðist: 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Vörubifreið 531 440 444 294 336 284 331 402 395 502 
Hópbifreið 241 188 237 232 275 267 345 425 531 590 
Eftirvagn C/D 444 417 393 256 293 232 250 287 286 352 
Fólksbifreið, 
farþegaflutningar 272 290 314 267 331 297 368 464 510 683 

Lítil vöru- hópbifreið 37 26 20 67  80 50 79 72 96 
Lítil hópbifreið til 
farþegaflutninga 14 17 20 31 29 36 45 74 62 104 

Eftirvagn C1/D1 14 13 9 23 47 32 23 33 33 37 
 
380 stóðust próf til aksturs bifhjóls sem er nokkur fjölgun miðað við síðustu ár en þó ekkert í 
líkingu við þann mikla fjölda sem var á árunum 2005 til 2009. Fyrir þann tíma voru á bilinu 
200 til 300 einstaklingar á ári sem öfluðu sér þessara réttinda. Aðeins 57 stóðust próf til 
aksturs létts bifhjóls (skellinöðru) og er um stöðuga fækkun að ræða frá 2012. 
 
 

Fjöldi verklegra prófa sem nemendur hafa staðist: 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bifhjól 1.292 1.238 885 665 649 590 278 354 314 380 
Bifhjól A1 - 4 15 5 13 10 26 28 11 7 
Létt bifhjól 107 153 148 141 142 206 112 87 83 57 
Dráttarvél 7 4 0 2 11 2 4 4 9 2 

Eftirvagn B 63 55 51 38 37 71 67 64 84 76 
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2016 var farið að halda endurmenntunarnámskeið fyrir bílstjóra með réttindi til að stjórna 
stórum ökutækjum í atvinnuskyni. Samkvæmt ákvæðum umferðarlaga þurfa allir bílstjórar í 
slíkum akstri að hafa lokið sína fyrstu endurmenntun, þ.e. fimm 7 kennslustunda námskeiðum 
fyrir 10. september 2018. Námskeiðin eru samkvæmt ákvæðum umferðarlaga og í samræmi 
við námskrá Samgöngustofu frá 2015. 6 aðilar fengu leyfi til að vera með námskeið á árinu, 2 
ökuskólar og 4 aðrir námskeiðshaldarar. Alls voru haldin 54 7 kennslustunda námskeið og að 
meðaltali voru tæplega 19 ökumenn á hverju námskeiði, námskeiðsdagar alls þannig 1.004. 
Gera má ráð fyrir að um 5.600 ökumenn þurfi að sækja þessi námskeið sem eru þá um 28.000 
námskeiðsdagar.    
 
Samgöngustofa annast útgáfu á leyfum til leigubílstjóra, forfallamanna leigubílstjóra, hóp- og 
farmflutninga og leyfa til reksturs bílaleigu. Ökuskólinn í Mjódd annast námskeiðahald, 
samkvæmt samningi við Samgöngustofu, fyrir leigubílstjóra, forfallamenn leigubílstjóra, 
forráðamenn rekstraraðila í farþega- og farmflutningum. Námskeið fyrir leigubílstjóra er 
haldið tvisvar á ári, fyrir forfallamenn leigubílstjóra að jafnaði 11 sinnum á ári og vegna 
farþega- og farmflutninga einu sinni á ári. 
 
 
Leyfi í gildi í árslok  

 2013 2014 2015 2016 
Rekstrarleyfi til fólksflutninga  348 424 449 534 
Leyfi fyrir sérbúnar bifreiðar 83 71 167 161 
Farmflutningar 201 165 142 165 
Ökutækjaleiguleyfi 133 143 150 147 
Leigubílar atvinnuleyfi leyfishafa  677 680 688 687 
Atvinnuleyfi forfallamenn - 1150 1232 1223 
Eðalvagnaleyfi 7 12 13 27 
 
Útgefin leyfi á árinu 2016 
Ökutækjaleigur  45 
Rekstrarleyfi til fólksflutninga 184 
Leyfi fyrir sérútbúnar bifreiðar 83 
Eðalvagnaleyfi 22 
Atvinnuleyfi á leigubíla  22 
Endurnýjun atvinnuskírteina leigubílstjóra 104 
Atvinnuskírteini forfallamenn 291 
 
 
Jafnframt veitir Samgöngustofa skoðunarstofum ökutækja viðurkenningar sem er ígildi 
starfsleyfis. Þrjú fyrirtæki hafa nú þessa viðurkenningu. Reka þau samtals 45 starfsstöðvar um 
allt land sem stofnunin hefur eftirlit með. 
 
 
Ýmis tölfræði umferðar, starfsárið 2016 
 
Heildarfjöldi ökutækja í ökutækjaskrá 344.688 
Fjöldi bílaleigubíla 20.496 
Fjöldi nýskráðra ökutækja 26.269 
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Afskráningar ökutækja 7.505 
Fjöldi eigendaskipta í ökutækjaskrá 138.077 
Fjöldi aðalskoðana ökutækja 176.093 
 
 
Öryggisáætlanir 
Unnið er að samræmdu verklagi allra öryggisáætlana í samgöngumálum, þ.e. fyrir flug, 
siglingar og umferð en ein áætlun þó rekin fyrir hverja tegund samgangna. Gott samstarf er 
við rannsóknarnefnd samgönguslysa.  
 
Samgöngustofa leitast við að skapa sem mest öryggi í samgöngum fyrir alla hópa notenda í 
lofti, á láði og legi, m.a. með því að ná fram hugarfarsbreytingu og að auka virðingu fyrir 
lögum og reglum. Stofnunin stýrir fræðslu og miðlun upplýsinga um öryggismál samgangna 
og stuðlar að þátttöku og samstarfi allra aðila sem vilja vinna að framgangi þeirra. 
 
Flugöryggisáætlun 
Flugrekendum og starfsleyfishöfum flugleiðsögu ásamt skírteinishöfum ber að tilkynna til 
Samgöngustofu öll flugatvik og flugslys samkvæmt sérstakri skilgreiningu sem verða í flugi 
eða flugleiðsögu. Tilgangurinn með skráningunni er sá að komast að því hvers konar atvik eða 
slys eiga sér stað og hver vettvangurinn og aðstæður eru svo hægt sé að stuðla að því að 
sambærileg slys eða atvik endurtaki sig ekki. Slys í flugi eru mjög fátíð en skráningarskyld 
flugatvik sem hægt er að læra af nokkuð mörg. Slysa- og atvikaskráning Samgöngustofu er 
mikilvægt tæki til að fylgjast með þróun mála í umferð, í lofti og á láði. 
 
Samgöngustofa útfærir og framkvæmir flugöryggisáætlun. Í því felst að innleiða og fylgja 
eftir alþjóðlegum reglum, skráning flugatvika í samevrópskan gagnagrunn, greining 
flugatvika, áhættumat, áframhaldandi innleiðing öryggisstjórnunarkerfa flugrekenda og 
miðlun fræðslu í þágu flugöryggis. 
 
 
Árið 2016 urðu 3 flugslys og 12 alvarleg flugatvik. Tilkynnt flugatvik voru 1.503 sem er 25% 
aukning frá árinu á undan.  
 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Fjöldi flugslysa 9 5 3 8 6 3 
Fjöldi alvarlegra flugatvika 15 12 13 21 16 12 
 
Í því skyni að innleiða nýja Evrópureglugerð um tilkynningu flugatvika var árið 2016 
lokahönd lögð á drög að breytingu að loftferðalögum en breytingin var unnin í samvinnu við 
innanríkisráðuneytið. Drögin hlutu ekki afgreiðslu Alþingis 2016 en vonast er til að breytingin 
öðlist gildi 2017. 
 
Áætlun um öryggi sjófarenda 
Samgöngustofa fer með framkvæmd öryggisáætlunar sjófarenda en markmið áætlunarinnar er 
m.a. að treysta og auka öryggi íslenskra skipa og áhafna þeirra sem og farþega, fækka slysum 
á sjó og draga úr tjóni vegna þeirra. Helstu verkefni áætlunarinnar eru menntun og þjálfun 
sjómanna, gerð fræðsluefnis og leiðbeininga, söfnun og miðlun upplýsinga, þátttaka í gerð 
gæða- og öryggiskrafna um borð í skipum og rannsókna- og þróunarverkefni. 
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Á árinu 2016 var unnið að verkefnum sem snúa að öryggi sjófarenda.  Haldið var áfram með 
skrif á kennslubók í vélfræðum og er útlit fyrir að þeim skrifum ljúki árið 2017.  Útbúin voru 
veggspjöld og límmiðar um sjósetningarbúnað björgunarbáta þar sem farið er yfir fyrstu 
viðbrögð ef slys ber að höndum. 
 
Auglýsingar voru birtar í sjómannadagsblöðum svo og öðrum blöðum sem líklegt má telja að 
sjómenn skoði öðrum fremur.  Áherslur ársins voru ofhleðsla smábáta og voru auglýsingar 
þess efnis birtar í flestum sjómanna- og sjávarútvegsblöðum landsins. 
 
Eitt af meginverkefnum áætlunarinnar eru styrkveitingar með það að markmiði að hvetja 
hugvitsmenn til að koma með hugmyndir og tillögur að nýjum lausnum í öryggismálum 
sjófarenda. Veittur var styrkur til rannsóknar- og þróunarverkefnis sem tengist þessum 
málum. Snýr það verkefni að þróun á dróna sem hjálpartæki þegar menn falla útbyrðis. 
 
Meginmarkmið áætlunar um öryggi sjófarenda er að fækka slysum á sjó. Engin dauðaslys 
urðu árin 2008, 2011 og 2014. Stefnt verður áfram að því að öryggi íslenskra skipa verði eins 
og það gerist best hjá öðrum þjóðum. Árangri sem náðst hefur í fækkun alvarlegra slysa og 
dauðaslysa á sjó verður áfram haldið á lofti á alþjóðlegum vettvangi, m.a. hjá 
Alþjóðasiglingamálastofnuninni og Siglingaöryggisstofnun Evrópu. 
 
Í samgönguáætlun kemur fram að stefnt er að því að banaslysum á sjó fækki um 5% á ári á 
tímabilinu 2015–2026 eða niður í 1,2 banaslys á hverja tíu þúsund starfandi sjómenn. Stefnt er 
að því að skipssköðum fækki enn frekar á ári á tímabilinu 2015–2026. Stefnt er að því að 
slysum tilkynntum til Tryggingastofnunar fækki um 5% á ári á tímabilinu 2015–2026 eða í 
mest 160 tilkynnt slys á hverja tíu þúsund sjómenn. 
 
Helstu áherslur næstu ára eru markmið um fækkun slysa um borð í skipum, aukin 
öryggisvitund með innleiðingu öryggisstjórnunarkerfa og eigin skoðun skipa til að auka 
vitund sjómanna um öryggisatriði. Lögð verði áhersla á slysaskráningu og gagnagrunn til að 
efla markvissar aðgerðir til að fækka slysum. Með miðlun upplýsinga um veður og sjólag 
verði óhöppum á fiskiskipum haldið í lágmarki.  
 
Í áætlun um öryggi sjófarenda kemur fram stefna Íslands í því að nýjar reglur 
Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar verði fullgiltar og reglur Siglingaöryggisstofnunar Evrópu 
innleiddar svo fljótt sem verða má.  
 
Hér á eftir má sjá samantekt frá rannsóknarnefnd samgönguslysa, sjóslysasviði. 
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Umferðaröryggisáætlun 
Stofnunin tekur þátt í markmiðssetningu og framkvæmd umferðaröryggisáætlunar, sér um 
skráningu og greiningu umferðarslysa og nýtir þau gögn til rannsókna og fræðslu í þágu 
aukins umferðaröryggis innan skólakerfis, meðal íslensks almennings og erlendra 
ferðamanna. Samgöngustofa heldur skrá yfir öll umferðarslys sem skráð eru af lögreglu.   
 

Framkvæmd umferðaröryggismála er á forræði innanríkisráðuneytisins. Yfirmarkmið 
umferðaröryggisáætlunar til ársins 2026 eru: 

 Að fjöldi látinna í umferð á hverja 100 þúsund íbúa verði ekki meiri en það sem lægst 
gerist hjá öðrum þjóðum árið 2022. 

 Að fjöldi látinna og alvarlega slasaðra lækki að jafnaði um 5% á ári til ársins 2026. 

Fyrra markmiðið þýðir í raun að í samanburði við aðrar þjóðir viljum við vera sem allra neðst. 
Síðustu ár hefur það tekist en hins vegar verður áskorun að halda þeirri stöðu við vegna þess 
að slysatíðni um alla Evrópu er nú á niðurleið og þeirri þróun þarf að fylgja.  Síðustu tvö ár, 
2015 og 2016 höfum við því miður verið nokkuð nálægt meðaltali Evrópusambandsins og 
þurfum því að taka okkur á í fækkun banaslysa til þess að vera meðal þeirra bestu. Síðara 
markmiðið miðast í grunninn við meðaltal áranna 2006–2010 sem var 201,2 alvarlega slasaðir 
og látnir. Til þess að ná settu markmiði má þessi tala ekki vera hærri en 109 árið 2022. Síðara 
markmiðinu til stuðnings hafa verið sett undirmarkmið sem gera kleift að fylgjast nánar með 
þróuninni, sjá hvað gengur vel og hvar úrbóta er þörf. 
 
Yfirflokkar verkefna eru þeir sömu og þeir voru í síðustu áætlun og eru eftirfarandi: 
Vegfarendur, vegakerfið, ökutækið og stefnumótun, rannsóknir og löggjöf. Ítarlega umfjöllun 
um markmið og stefnu í umferðaröryggismálum er að finna í greinargerð með tólf ára 
samgönguáætlun 2011–2022. Samgöngustofa beitti sér fyrir aukinni umferðarfræðslu bæði 
innan skólakerfisins og meðal almennings með það að markmiði að auka umferðaröryggi. 
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Grundarskóli á Akranesi hefur verið móðurskóli í umferðarfræðslu í skólum frá árinu 2008. 
Hlutverk skólans er að vera öðrum grunnskólum á Íslandi til fyrirmyndar og til ráðgjafar á 
sviði umferðarfræðslu. Margir grunnskólar í landinu nýttu sér það að fá fræðslufulltrúa 
Samgöngustofu í heimsókn til að kynna efni umferðarfræðslunnar. Unnið var að gerð 
námsefnis við hæfi hvers skólastigs og upplýsingum er komið á framfæri í fjölmiðlum og á 
heimasíðu Samgöngustofu. Upplýsingum er einnig komið á framfæri við erlenda ökumenn 
hér á landi. Í töflunni hér á eftir má sjá hvernig gekk að ná markmiðum ársins 2016. 
 
Markmið og rauntölur 2016 
  Markmið 2016 Raun 2016 Gengi 2016 
Hámarksfjöldi látinna og alvarlega slasaðra 148 233 +58% 
Látin og alvarlega slösuð börn 9 16 +78% 
Dauðsföll vegna beltaleysis 2 5 +150% 
Slys vegna ölvunar og fíkniefnaaksturs 47 69 +47% 
Umferðarslys með aðild 17-20 ára 226 196 -13% 
Alvarlega slasaðir og látnir bifhjólamenn 24 23 -4% 
Slasaðir óvarðir vegfarendur 114 224 +96% 
Slasaðir útlendingar 127 338 +166% 
Slys vegna útafaksturs 188 264 +40% 
Slys vegna ónógs bils á milli bíla 33 50 +52% 
Slys vegna hliðaráreksturs 143 190 +33% 

 
 
Skrár í umsjón Samgöngustofu 
Hjá Samgöngustofu eru haldnar lögbundnar skrár um farartæki á Íslandi, þ.e. ökutæki, skip og 
loftför. Þá fer umsýsla og skráning farartækja fram hjá stofnuninni. Skrárnar eiga það 
sameiginlegt að geyma fjölbreyttar upplýsingar líkt og um skrásetningarskírteini farartækja, 
eignarhald og tæknilegar upplýsingar. Í ökutækjaskrá eru t.d. upplýsingar um eigendur 
ökutækja sem og gerð þeirra og búnað, skipaskrá geymir upplýsingar um skip sem eru 6 
metrar að lengd eða stærri, skráningarnúmer og heimahöfn ásamt ýmsum tæknilegum 
upplýsingum. Í loftfaraskrá má m.a. finna upplýsingar um skráningu á eignarhaldi loftfara í 
eigu íslenskra aðila. Samgöngustofa miðlar ýmsum upplýsingum úr skránum til þeirra sem 
gögnin þurfa, s.s. til opinberra aðila, fjölmiðla, námsmanna og einkaaðila. 
 
Haldin er lögbundin skrá yfir lögskráningu, atvinnuskírteini og undanþágur sjómanna.  
Stöðugt er unnið að viðhaldi og endurnýjun skránna og ber þar hæst undirbúning nýs skipa- 
og lögskráningarkerfis. Stefnt er að því að bjóða smíði þessa kerfis út á síðari hluta ársins 
2017 eða í byrjun árs 2018. Um viðamikið verkefni er að ræða sem verður í áframhaldandi 
þróun næstu árin. 
 
NorType 2016 
NorType er samstarfsverkefni Íslands, Noregs, Svíþjóðar og Finnlands við að halda úti 
gagnagrunni yfir tækniupplýsingar ökutækja. Tækniupplýsingarnar eru teknar úr evrópskum 
gerðarviðurkenningum og settar upp í staðlað form og svo inn á sameiginlegan gagnagrunn. 
Þessar upplýsingar eru notaðar við skráningu ökutækja og koma m.a. fram á 
skráningarskírteinum. Við nýskráningu heildargerðarviðurkenndra ökutækja eru upplýsingar 
úr NorType-gagnagrunninum notaðar og tryggja að eingöngu séu skráð ökutæki sem uppfylla 
evrópskar kröfur um gerð og búnað. 
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Árið 2016 voru skráðar 1.472 gerðarviðurkenningar með samtals 880.627 mismunandi 
útgáfum ökutækja. Skiptast þær í M1 fólksbíla (79%), N1 sendibíla (15%) og L3e vélhjól 
(6%).  
 
Í NorTypedeild Samgöngustofu starfa 12 manns. 
 
Flug- og siglingavernd 
 
Flugvernd 
Markmið flugverndar í almenningsflugi er að tryggja öryggi farþega, áhafna, starfsfólks 
flugvalla og almennings með því að nauðsynlegar flugverndarráðstafanir séu innleiddar og 
viðhafðar á flugvöllum og hjá flugrekendum sem sinna millilandaflugi á farþegum, farmi, 
pósti, birgðum og fleira. 
 
Samgöngustofa fer með stjórnsýslu og eftirlit með flugvernd og afgreiðir auk þess heimildir, 
samþykki og leyfi varðandi flugvernd. Eftirlitið fer fram í formi úttekta (úttektir, eftirlit, 
prófanir og kannanir) sem starfsmenn annast. Úttektirnar taka m.a. mið af samþykktum 
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, reglugerðum Evrópusambandsins á sviði flugverndar sem 
innleiddar eru með reglugerð um flugvernd, flugverndaráætlun Íslands og eftirlitsskyldra 
aðila, þjálfunaráætlunum og gæðakerfum. 
 
Á árinu 2016 var eftirfarandi gert í eftirliti með framkvæmd flugverndar á Íslandi: 
Úttektir (e. Audit) 12 
Skoðanir e. Inspection) 44 
Könnun (e. Survey) 6 
Prófun (e. Test 19 
Samtals 81 
 
Flugvernd Samgöngustofu sætir eftirliti erlendra aðila. Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) gerir 
reglulega úttektir á Samgöngustofu til að meta innleiðingu flugverndarráðstafana á Íslandi, 
annars vegar með beinu eftirliti á gæðakerfi stofnunarinnar og  hins vegar úttektum á 
flugvöllum til að skoða framkvæmd flugverndarráðstafana. ESA tók út framkvæmd 
flugverndarráðstafana á Keflavíkurflugvelli í júní, sem fylgt var eftir í  júlí sama ár.  ESA 
gerði úttekt á Reykjavíkurflugvelli í september jafnhliða úttekt á verndardeild 
Samgöngustofu. Þá  kom verndardeild Samgöngustofu að flugverndarúttektum af hálfu 
Transport Security Administration (TSA), sem er hluti af heimavarnarráðuneyti Banda-
ríkjanna (Department of Homeland Security.   TSA tók út framkvæmd flugverndarráðstafana 
á flugrekendur sem fljúga beint flug til Bandaríkjanna í tvígang auk þess sem þeir gerðu eina 
úttekt á Keflavíkurflugvelli. 
 
Á árinu 2016 tók gildi reglugerð 750/2016 um flugvernd. Reglugerðin innleiddi allar gildandi 
Evrópureglugerðir um flugvernd, auk þess sem hún skýrði og einfaldaði tiltekin atriði frá því 
sem verið hafði í fyrri reglugerð. 
 
 
Siglingavernd 
Markmið siglingaverndar er að tryggja vernd sjóflutninga, skipa, hafna, farms, útgerða og 
viðeigandi fyrirtækja gegn hryðjuverkum eða ógn sem stafar af vísvitandi ólögmætum 
aðgerðum. 
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Samgöngustofa veitir heimildir, samþykki og leyfi vegna siglingaverndar. Eftirlitið er einnig í 
formi úttekta (úttektir, eftirlit og prófanir) sem starfsmenn annast. Úttektirnar taka meðal 
annars mið af reglugerðum Evrópusambandsins á sviðum siglingaverndar, sem innleiddar eru 
með lögum um siglingavernd, reglugerð um framkvæmd siglingaverndar, 
siglingaverndaráætlun Íslands og gæðakerfum. Til viðbótar er þeim veitt sérfræðiþjónustu 
sem þess óska um þessa málaflokka. 
 
Á árinu 2016 voru gerðar úttektir á 10 höfnum vegna siglingaverndar á Íslandi. 
 
Samgöngustofa sætir eftirliti erlendra aðila hvað varðar framkvæmd siglingaverndar hér á 
landi. Á árinu 2016 var gerð úttekt af hálfu Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) á framkvæmd 
siglingaverndar hjá Samgöngustofu. Framkvæmd siglingaverndar reyndist fullnægjandi í 
flestum atriðum. Gerðar voru athugasemdir við tiltekin atriði sem bætt hefur verið úr að hluta 
til en önnur eru í vinnslu. 
 
Hafnir með alþjóðlega verndarvottun (ISPS) 33 hafnir (55 hafnaraðstöður) 
Skip með alþjóðlegt siglingaverndarskírteini (ISSC-
skírteini) 

3 

 
 
Rannsóknir og þróun 
Í 11. grein laga um Samgöngustofu, stjórnsýslustofnun samgöngumála, nr. 119/2012, er að 
finna ákvæði um rannsóknir og þróunarstarf þar sem kveðið er á um að Samgöngustofa taki 
þátt í og annist rannsóknir, greiningu og þróun á starfssviði sínu. Þá eru ákvæði í 10. grein 
laganna um alþjóðlegt samstarf að Samgöngustofa taki þátt í alþjóðlegu samstarfi og mótun 
alþjóðareglna á starfssviði sínu eftir því sem kveðið er á um í lögum, alþjóðasamningum eða 
með ákvörðun ríkisstjórnar. 
 
Samgöngustofa framfylgdi á árinu rannsókna- og þróunaráætlun í samræmi við markmið 
stofnunarinnar og markmið samgönguáætlunar. Þar eru meðal annars verkefni er snúa að 
öflun ýmissa grunnupplýsinga og rannsóknir sem stuðla að öryggi í samgöngum. Markmið 
um umhverfislega sjálfbærar samgöngur miða að því að dregið verði úr neikvæðum 
umhverfisáhrifum samgangna. Stefnt er að því að losun gróðurhúsalofttegunda vegna 
samgangna verði undir 750 þúsund tonnum árið 2020 í samræmi við aðgerðaáætlun íslenskra 
stjórnvalda í loftslagsmálum. Markvissar aðgerðir og ívilnanir miða að minni notkun 
jarðefnaeldsneytis og að samgöngutæki nýti orku sem framleidd er með endurnýjanlegum 
orkugjöfum og að efldar verði rannsóknir sem miða að sjálfbærni í framleiðslu á vistvænum 
orkugjöfum, m.a. með stuðningi við þróun og framleiðslu á vistvænu eldsneyti og við 
uppbyggingu innviða. 
 
Til að ná þessum markmiðum verði meðal annars 

•        dregið úr losun gróðurhúsalofttegunda í samræmi við aðgerðaáætlun stjórnvalda í 
loftslagsmálum.  

•        stuðlað að nýtingu umhverfislega skilvirkra orkugjafa (kr./tonn CO2-ígildi). 
•        auknar rannsóknir á umhverfisvænum orkugjöfum, orkusparnaði og aðgerðum til að 

draga úr mengun í samgöngum. 
•        dregið úr útblæstri frá skipum í höfnum landsins með uppbyggingu fyrir landtengingu 

við rafmagn og endurskoðun gjaldskrár. 
 
Í skiparannsóknum samgöngustofu var á árinu unnið að rannsóknum  
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• á umhverfisvænum og endurnýjanlegum orkugjöfum sem valkost fyrir orkuskipti í 
skipum,  

• sem stuðla eiga að minni losun gróðurhúsalofttegunda frá skipum með aðferðafræði 
afgashreinsunar frá aðalvélum skipa, 

• á loftgæðum og loftræstikerfum í skipum til að draga úr mengun um borð, 
• á stöðugleika og orkugreinungu skipa, 
• á eiginskoðun skipa þar sem hugsunin er að auka öryggisvitund sjómanna og 

uppbyggingu öryggisstjórnunarkerfa í fiskiskipum, 
• á verkefnum um orkuskipti í skipum 

 
Í umhverfisrannsóknum Samgöngustofu eru meðal annars verkefnaflokkar þar sem lögð er 
sérstök áhersla á verkefni 

• sem tengjast siglingum stórra skipa á norðaustursiglingaleiðinni og í íslenskri 
efnahagslögsögu, 

• sem tengjast mengandi efnum á Norðurslóðum eins og sótmengun frá skipum, 
• um könnun á sjávarflóðum og rek stórra skipa, 
• á rannsóknum og undirstöðukönnunum á virkjun vinds, öldu og sjávarfalla. 

 
Í alþjóðlegu samstarfi Samgöngustofu um rannsóknir og þróun tók stofnunin á árinu þátt í 
verkefninu „Martec GoFund“ sem er hluti af Era-Net prógrammi Evrópusambandsins og 
framhald verkefnisins „Martec II“ en verkefnið styrkir samvinnu um rannsóknir á skipum, 
skipahönnun og rannsóknir á umhverfisvænum og endurnýjanlegum orkugjöfum. Einnig tók 
stofnunin þátt í verkefninu „Nordic Marina“ sem fjallar um leiðir til orkuskipta í skipum og þá 
með áherslu á umhverfisvæna og endurnýjanlega orkugjafa í stað jarðefnaeldsneytis. Norræna 
ráðherranefndin styrki Marina-verkefnið í þrjú ár og hafði Ísland, sem tók við formennskunni 
árið 2014, frumkvæði að verkefninu um orkuskipti í skipum. Marina verkefninu lauk með 
ráðstefnu sem haldin var í Reykjavík 4. október 2016. 
 
Samgöngustofa mun framfylgja rannsókna- og þróunaráætlun samgönguáætlunar hverju sinni 
sem er í samræmi við stefnu Samgöngustofu. Á rannsóknar- og þróunaráætlun eru meðal 
annars verkefni sem snúa að öflun grunnupplýsinga og almennra rannsókna sem stuðla að 
öryggi og umhverfisvernd til sjós. 
 
 
 
Umhverfismál 
Umhverfismál eru vaxandi málaflokkur hjá Samgöngustofu. Tækniþekking um farartæki í 
samgöngum er mjög sérhæfð og leita aðrar stofnanir gjarnan eftir ráðgjöf til sérfræðinga 
stofnunarinnar. Veittar eru tæknilegar upplýsingar um útbúnað og útblástur farartækja, t.d. 
vegna viðskiptakerfis Evrópusambandsins með losunarheimildir (ETS) í flugi. Væntanlegar 
eru svipaðar kröfur í siglingum. Samgöngustofa veitir upplýsingar úr bifreiðaskrá vegna 
mælinga á losun á CO2. 
 
Á alþjóðavettvangi hefur mikið verið rætt um mengunarkvóta og markmið til að draga úr 
áhrifum af losun koltvíoxíðs frá flugumferð í samhengi við samkomulag í umhverfismálum 
sem undirritað var í París 2015.  Alþjóðaflugmálastofnunin (ICAO) hefur leitt stefnumótandi 
vinnu sem miðar að því að sett verði nýtt alþjóðlegt kerfi á markaðsgrunni um 
losunarheimildir (Corsia).  
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Kröfur hafa verið settar s.s. varðandi hávaða á flugvöllum og umgengni í höfnum.  
Umhverfisstofnun fer með hluta eftirlits sem og sveitarfélög en góð samvinna er milli 
stofnana. Ber þá Samgöngustofu að upplýsa um gildandi kröfur sem fram koma í alþjóðlegum 
reglum er settar eru og gilda um eftirlitsskylda aðila.   

 
Orkugjafar nýskráðra bifreiða: 
 
Bensín 39,07% 
Bensín og metan 1,41% 
Bensín og rafmagn 3,26% 
Bensín og raftengill 2,85% 
Dísil 51,18% 
Dísil og rafmagn 0,01% 
Dísil/Raf.tengill 0,35% 
Metan 0,21% 
Metanól/Bensín 0,00% 
Rafmagn 1,63% 
Óþekkt 0,02% 
 
 
Neytendamál 
 
Samgöngustofu sér um framkvæmd tveggja reglugerða Evrópusambandsins í neytendamálum 
í flugi. Sú fyrri er reglugerð EB 261/2004 um sameiginlegar reglur um skaðabætur og aðstoð 
til handa farþegum sem er neitað um far og þegar flugi er aflýst eða mikil seinkun verður en 
hún var innleidd í íslenskan rétt með reglugerð 1048/2012. Hin er reglugerð EB 1107/2006 
um réttindi fatlaðra og hreyfihamlaðra einstaklinga sem ferðast með flugi sem innleidd var 
með reglugerð nr. 475/2008. 
 
Hlutverk Samgöngustofu í framkvæmd þessara reglugerða er tvíþætt: Í fyrsta lagi aðstoð við 
og eftirlit með flugrekendum og flugvöllum og í öðru lagi móttaka og afgreiðsla kvartana.  Á 
árinu var eftirfylgni á niðurstöðum úr könnun á framkvæmd upplýsingaskyldu flugrekanda 
við farþega þegar truflun verður á flugi skv. 14. gr. EB reglugerðar 261/2004.   Áframhald var 
á eftirliti við þjónustu Isavia við fatlaða og hreyfihamlaða farþega og uppbyggingu gæðakerfis 
fyrir þjónustuna.     
 
Á árinu 2016 tók Samgöngustofa á móti alls 424 kvörtunum frá flugfarþegum, 34 þeirra voru 
vegna aflýsingar, 356 vegna seinkunar og 17 vegna neitunar á fari, 11  voru vegna farangurs 
og 6 vegna annars. Tvær kvartanir bárust á grundvelli EB reglugerðar 1107/2006. Fjöldi 
kvartana jókst um nær 100% á árinu úr 213 í 424 sem m.a. má tengja við aukningu í flugi. 
 
Samkvæmt c-lið 126. gr. loftferðalaga nr. 60/1998 er Samgöngustofu heimilt að skera úr 
ágreiningi milli aðila með ákvörðun, sem er kæranleg til innanríkisráðherra samkvæmt 
almennum reglum stjórnsýslulaga. Á árinu 2016 gaf Samgöngustofa út 78 ákvarðanir vegna 
kvartana flugfarþega og eru þær birtar á vef stofnunarinnar.     
 
Á árinu 2016 þá flokkuðust niðurstöður kvartana þannig að af 424 kvörtunum þá leystust 241 
með sátt milli aðila eða 57%,  125 með ákvörðunum eða 29%, 14% ákvarðana voru leystar á 
annan máta. Það hversu há prósenta kvartana leysist með sátt sýnir að flugrekendur eiga að 
geta leyst betur úr málum farþega sem kvarta beint við þá. 
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Með lögum nr. 12/2016 var siglingalögum nr. 34/1985 breytt til að innleiða ákvæði 
reglugerðar ESB nr. 1177/2010. Markmið reglugerðarinnar er að tryggja farþegum á sjó og 
skipgengum vatnaleiðum sambærilega vernd og þekkist í öðrum flutningageirum, svo sem í 
flugi og á landi. Viðaukar reglugerðarinnar voru innleiddir með reglugerð nr. 536/2016.  
Hlutverk Samgöngustofu er það sama og í flugi en engin reynsla er komin á framkvæmd 
reglugerðarinnar og hefur hún einungis verið kynnt á heimasíðu stofnunarinnar. 
 
 
Niðurlag 
Hér hefur verið stiklað á stóru í starfsemi Samgöngustofu á árinu 2016. Árið einkenndist af 
vaxandi verkefnaálagi á öllum sviðum vegna uppsveiflu í þjóðfélaginu og fjölgun ferðamanna 
til landsins. Það er mikil áskorun að halda uppi hæstu merki í samgönguöryggi í samræmi við 
alþjóðakröfur, einkum þegar fjárheimildir fylgja ekki vexti verkefna og auknu tekjustreymi til 
ríkisins. Með góðu samstarfi gekk starfsemin þó áfallalaust og í samræmi við gildi starfsfólks 
Samgöngustofu: Jákvæðni, fagmennska, traust og virðing. 
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4.2. Úrvinnsla gagna úr sjálfvirkum löggæslumyndavélum 






 
 


 

682

3.406

1.771

5.587

6.350

14.849

121

3.216

9.912

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.00012.00014.00016.000

Bolungarvíkurgöng

Héðinsfjarðargöng

Hvalfjarðargöng

Árvellir á Kjalarnesi

Fiskilækur

Höfuðb.svæðið (2 vélar)

Suðurnes

Fáskrúðsfjarðargöng

Suðurlandsvegur

Fjöldi brota

2016
2015
2014






4.3. Sérstakt eftirlit lögreglu með hraðakstri 

          

              




                
              
        









  

  

  

  

  

 







 
 

  






4.4. Auglýsingar og kynningar  

             

              


      
      
        

     








      
       



 
 

 

Breytingar á umferðarhraða 

             
       

          


















              
            
              

            
              



          


97,0 96,2 96,6
94,1 93,2 93,6 93,4 92,7 92,8 92,6 92,7 92,8 93,3

108,6 107,5 107,7

104,2 102,9 103,3 103,2 102,4 102,5 102,5 102,8 103,1 104,0

85

90

95

100

105

110

115

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

km
/k

lst

Ár

Ökuhraði að sumarlagi: Meðaltal 10 staða á Hringvegi
Meðalökuhraði Meðaltal V85 hraða

*) **)













Ölvunar- og fíkniefnaakstur: Staðan í dag 

       
           




 






  







 

        
        
        
        
        
        


           

     
             



 

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

Hlutfall ökumanna sem aka hraðar en 30 km/klst yfir 
leyfilegum hámarkshraða

Sumar - 2014 Sumar - 2015 Sumar - 2016

*






4.5. Fræðsla í skólum 

Fræðsla í grunnskólum 

         
     









   
             
              
             
 

                





          
   

            
             



    
    
    
    
    
    
    



 
 



  






Fræðsla í framhaldsskólum 

      


     
       


        

      
     
             


 






   

  
           
               



  

 
 

 

4.6. Fræðsla til erlendra ökumanna 

 
        
 

         

        


            
     


             
          











   
      
      

 
    
    
     


            



           
      
           




    
    
    
    
    
    

    




















































       
       
       
       
       

       


 
 



  






4.7. Önnur verkefni 
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5. Aðgerðir og verkefni á árinu 2016: Vegakerfi 


5.1. Eyðing svartbletta, lagfæringar á umhverfi vega og uppsetning 
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1 Unnið var að 17 verkefnum til viðbótar en í þeim tilvikum var ýmist um að ræða lokafrágang vegna verkefna 
sem þegar hefur verið gerð grein fyrir í fyrri ársskýrslum eða efniskaup vegna verkefna sem talin verða upp í 
ársskýrslu fyrir 2017, sjá nánar í viðauka III. 






        


                



      
    
    
   
      
      
    
     
    
    

    



        
        


        
            




 
 





  






5.2. Undirgöng fyrir búfé og hvíldarsvæði við þjóðvegi 

    
   

   
     
    





 
 



5.3. Átak vegna merkinga við einbreiðar brýr 


 
       



        
           

           
          



 
 


 
  






5.4. Ýmis verkefni 
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6. Aðgerðir og verkefni á árinu 2016: Stefnumótun, rannsóknir og 
löggjöf 
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7. Verkefni án sérstakrar fjárveitingar 

7.1. Alþjóðlegt samstarf 




            
          


       




 
            
         



            

             
      
               


       


     

             

             
            
           


            

 












 






























Viðauki I. Sjálfvirkt umferðareftirlit 






























Helstu niðurstöður 

 
 Á árinu 2016 voru 18 stafrænar hraðamyndavélar í notkun á landinu og skráðu samanlagt að 

meðaltali 126 brot á dag. 
 
 Stafrænar hraðamyndavélar skráðu 45.894 hraðakstursbrot árið 2016, eða 36% fleiri brot en 

árið áður og hafa þau aldrei verið fleiri eftir að stafrænar hraðamyndavélar voru teknar í 
notkun. 

 
 Þegar borinn er saman fjöldi hraðakstursbrota eftir mánuðum má sjá að brotin voru fleiri en 

árið á undan alla mánuðina nema í febrúar. 
 
 Flest brotin voru skráð á vélarnar tvær á höfuðborgarsvæðinu eða 14.849 og á Suðurlandsvegi 

eða 9.912 brot. 
 

 Fjöldi brota á dag var misjafn og ræðst það einnig af virkni véla og umferðarþunga. Brot voru 
41 á dag á höfuðborgarsvæðinu en u.þ.b. eitt brot á hverjum þremur dögum að meðaltali á 
Suðurnesjum þar sem fæst brot voru skráð. 

 
 Mest fækkun milli ára var í Hvalfjarðargöngum og mest fjölgun milli ára var í 

Fáskrúðsfjarðargöngum en þessar breytingar má skýra, a.m.k. að hluta, með mismunandi fjölda 
mælidaga milli ára. 
 

 Brotin eru tíðust í kringum sumarmánuðina og voru 41% brotanna yfir það tímabil. Það er 
svipuð dreifing og síðustu ár, en fleiri brot mælast á síðari hluta árs árið 2016 eða 23% í 
október-desember en árið 2015 voru þau 17%. 

 
 Sá ökumaður sem ók hraðast samkvæmt skráningu hraðamyndavélar var á 175 km hraða á 

Suðurlandsvegi þar sem hámarkshraðinn er 90 km/klst. 
 

 Rannsókn var hætt í um 38% brota árið 2016 sem er töluvert hærra hlutfall en árið á undan 
þegar það var um 27%. Í öðrum tilfellum fóru mál í ákærumeðferð eða var lokið með sektum. 2  

 
2Miðast niðurstöður við stöðuna þegar skýrslan er unnin, hlutfallið getur breyst lítillega þegar rannsóknum fleiri 
mála lýkur. 






Tilmæli og aðdragandi 
 
Í samstarfssamningi um sjálfvirkt hraðaeftirlit sem ríkislögreglustjóri, Vegagerðin og Umferðarstofa 
gerðu með sér þann 1. febrúar 2007 var kveðið á um skyldu ríkislögreglustjóra til að taka saman 
upplýsingar um hvernig eftirlitinu skyldi háttað og umfang þess. 
 
Innanríkisráðuneytið, ríkislögreglustjóri, Samgöngustofa og Vegagerðin vinna að uppsetningu 
hraðamyndavélanna. Myndatakan er stafræn og eru upplýsingar um hraðabrot sendar samstundis til 
lögreglunnar. Hér verður fjallað um stafrænar hraðamyndavélar sem falla undir þetta samstarf.  
 
Tölfræðiupplýsingar um fjölda brota á árinu 2016 voru teknar úr málaskrá lögreglunnar 1. nóvember 
2017 af verkefnastjóra í afbrotatölfræði hjá ríkislögreglustjóra. Miðað er við brot sem áttu sér stað á 
tímabilinu 1. janúar 2016 til 31. desember 2016.  
 
Í viðauka er fjallað um hvernig hraði ökutækjanna er mældur en allar tölur í skýrslunni miðast við 
mældan hraða en þá á eftir að reikna vikmörk. 
 
 
Hraðamyndavélar – staðsetning og notkun  
 
Á árinu 2016 voru 18 stafrænar hraðamyndavélar í notkun. Fyrstu vélarnar voru teknar í notkun í júlí 
2007 og höfðu því verið virkar í 9 ár. Hraðamyndavélar eru í umdæmi lögreglustjóranna á 
Vesturlandi, á höfuðborgarsvæðinu, Suðurnesjum, Norðurlandi eystra, Austurlandi, Suðurlandi og 
Vestfjörðum. Brotin eru skráð hjá lögreglustjóranum á Snæfellsnesi samkvæmt ákvörðun 
ríkislögreglustjóra, fyrir utan tvær vélar sem staðsettar eru á höfuðborgarsvæðinu, og eru þau brot 
skráð hjá embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu.  
 
Mælistaðirnir eru víða um land en þó eru flestir á suðvesturhorninu. Sextán vélar eru til notkunar í 
dreifbýli en mælistaðirnir í dreifbýli eru alls 24.  Árið 2016 voru hraðamyndavélar  stærstan hluta árs 
á tveimur stöðum á Hringvegi á Suðurlandi, á tveimur stöðum á Hringvegi á Kjalarnesi, á tveimur 
stöðum í Fáskrúðsfjarðargöngum og á öðrum mælistaðnum við Fiskilæk í Hvalfjarðarsveit.  Á hinum 
mælistaðnum við  Fiskilæk var vél um hálft árið og á þriðja mælistaðnum í Hvalfjarðarsveit, þ.e. við 
Hagamel var vél í nokkra mánuði síðari hluta ársins. Vegna bilana í raf-og netkerfi voru vélarnar tvær í 
Hvalfjarðargöngum aðeins virkar lítinn hluta ársins.   Vél var á einum af þremur mælistöðum á 
Suðurnesjum í nokkra mánuði fyrri hluta ársins. Tvær vélar voru í Bolungarvíkurgöngum meginhluta 
ársins  og þrjár í Héðinsfjarðargöngum.  Um allar hraðamyndavélarnar gildir að þær þarf að kvarða 
reglulega og eru þær óvirkar á meðan. Tvær vélar voru í notkun á höfuðborgarsvæðinu árið 2016 en 
önnur þeirra var aðeins virk í mjög stuttan tíma það ár vegna skemmdarverks.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






Fjöldi og dreifing brota yfir árið 
 
Skráð voru 45.894 brot á árinu 2016. Þetta eru 36% fleiri brot en árið 2015. Að meðaltali voru 126 
brot á dag árið 2016 (sjá töflu 1).  
 
Tafla 1. Fjöldi brota sem skráð voru á stafrænar hraðamyndavélar, árin 2007 til 2016. 
 

Ár Fjöldi brota Fjöldi brota á dag Fjöldi hraðamyndavéla 
2007 6.872 19 2 
2008 16.385 44 9 
2009 23.134 63 10 
2010 22.322 61 10 
2011 13.238 36 15 
2012 18.887 52 15 
2013 13.028 36 15 
2014 28.298 78 18 
2015 33.812 93 18 
2016 45.894 126 18 

 
Á mynd 1 sést dreifing brotanna á árunum 2014 til 2016 eftir mánuðum. Síðustu ár hafa brotin verið 
tíðust í kringum sumarmánuðina en nú má sjá að þau eru mun fleiri á seinnihluta árs en áður. Fæst 
brot voru skráð í febrúar en mestu aukninguna milli ára má sjá í september, október, nóvember og 
desember.  
 
 
 

 
Mynd 1. Fjöldi hraðakstursbrota á stafrænar hraðamyndavélar 2014-2016, greint eftir mánuðum. 
 
Á mynd 2 sést fjöldi skráðra hraðakstursbrota, greindur eftir vettvangi. Fjöldi brota er misjafn og 
ræðst það að mestu leyti af virkni véla og umferðarþunga. 
Flest brotin voru skráð á vélar á höfuðborgarsvæðinu, eða 14.849. Næstflest brot voru tekin á 
vélunum á Suðurlandsvegi eða 9.912 og var mest aukning milli ára þar.  
Hlutfallslega var aukning milli ára á öllum stöðum nema í Bolungarvíkurgöngum, Hvalfjarðargöngum 
og á Suðurnesjum. Mest fækkun á brotum milli ára var í Hvalfjarðargöngum. Sjá mynd 2.  Mikil 
fækkun brota í Hvalfjarðargöngum skýrist af því að vélar þar voru, eins og fyrr segir, óvirkar mestan 
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hluta ársins  vegna bilana í raf- og netkerfi.  Á Suðurnesjum var vél í heldur færri daga en árið 2015 og 
getur það skýrt færri brot árið 2016. 
 
 

 
Mynd 2. Fjöldi hraðakstursbrota á stafrænar hraðamyndavélar árin 2014-2016, greint eftir vettvangi. 
 
 
Mældur hraði eftir vettvangi og skráðum hámarkshraða. 
 
Tvær stafrænar hraðamyndavélar voru í notkun á höfuðborgarsvæðinu árið 2016. Önnur vélin er í bíl, 
en hin færist á milli gatnamóta á höfuðborgarsvæðinu.  Sú síðarnefnda var, eins og fyrr segir, aðeins 
virk í mjög stuttan tíma árið 2016 vegna skemmdarverks. 
Fjöldi hraðakstursbrota árið 2016 úr vélunum var alls 14.849 brot.  Á mynd 3 má sjá fjölda brota eftir 
því hver hámarkshraði á vettvangi brotanna var. 
 
 

 
Mynd 3. Fjöldi hraðakstursbrota á hraðamyndavélar höfuðborgarsvæðisins eftir hámarkshraða á 
vettvangi brots, árið 2016. 
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Myndavélar á höfuðborgarsvæðinu mældu flest hraðakstursbrot á svæðum þar sem hámarshraði var 
80 km/klst, eða 4.071 brot. Þar af voru flest brot á Hafnarfjarðarvegi og á Vesturlandsvegi. Þar á eftir 
þar sem hámarkshraði er 60 km/klst, eða 3.582 og voru flest brot á Hringbraut. 
 
 
Fjöldi hraðabrota eftir vettvangi og hámarkshraða. 
 
Þar sem hámarkshraðinn var 70 km/klst óku flestir brotlegir á milli 81-90 km/klst eða 55% allra. 
Aðeins á Kjalarnesi voru fleiri sem óku á bilinu 79-80 km/klst. Flestir þeirra sem óku mjög hratt og 
voru teknir á 111 km/klst eða meira voru teknir í Fáskrúðsfjarðargöngum eða 58 aðilar (2% í 
Fáskrúðsfjarðargöngum). Sjá töflu 1. Árið 2016 mældust um 3% á 111 km/klst eða meira í 
Fáskrúðsfjarðargöngum sem var líka talsvert hærra hlutfall en á hinum stöðunum þar sem 
hámarkshraði var 70 km/klst. 
 
 
Tafla 1. Hlutfall hraðabrota eftir mældum hraða þar sem hámarkshraði er 70 km/klst. 

 

79 - 80 
km/klst 

81 - 90 
km/klst 

91 - 100 
km/klst 

101 - 110 
km/klst 

111 km/klst 
og hærra Alls 

Fáskrúðsfjarðargöng 26% 54% 14% 4% 2% 100% 
Bolungarvíkurgöng 31% 56% 7% 4% 1% 100% 
Héðinsfjarðargöng 27% 59% 10% 2% 1% 100% 
Höfuðborgarsvæðið 22% 64% 13% 1% 0% 100% 
Kjalarnes 49% 48% 2% 0% 0% 100% 
 
Þar sem hámarkshraðinn var 90 km/klst óku flestir brotlegir á milli 101-110 km/klst eða 56% allra. 
Flestir þeirra sem óku mjög hratt og voru teknir á 121 km/klst eða meira voru teknir á Suðurlandsvegi 
eða 200 aðilar (2% brota á Suðurlandsvegi), hlutfallslega voru þó teknir flestir á þessum hraða á 
Höfuðborgarsvæðinu eða 3% (73 aðilar). Sjá töflu 2. Árið 2015 mældist einnig hæst hlutfall á 
höfuðborgarsvæðinu, þá 2,5%, á 121 km/klst eða meira. Lægra hlutfall, um 1,7%, við Fiskilæk og á 
Kjalarnesi en lægst eða  0,8-1% á Suðurnesjum og á Suðurlandi. 
 
 
Tafla 2. Hlutfall hraðabrota eftir mældum hraða þar sem hámarkshraði er 90 km/klst. 

 

96 - 100 
km/klst 

101 - 110 
km/klst 

111 - 120 
km/klst 

121 - 130 
km/klst 

131 km/klst 
og hærra Alls 

Suðurnes 34% 60% 7% 0% 0% 100% 
Suðurlandsvegur 34% 55% 9% 2% 0,4% 100% 
Kjalarnes 36% 55% 7% 1% 0,5% 100% 
Fiskilækur 32% 56% 10% 2% 0% 100% 
Höfuðborgarsvæðið 25% 59% 13% 2% 0,8% 100% 
 
 
Mestur hraði eftir vettvangi 
 
Í töflu 3 má sjá hæsta mælda hraðann þar sem hámarskhraði var 70 km/klst og 90 km/klst. Hæstur 
hraði mældist á Suðurlandsvegi eða 175 km/klst og þar á eftir við Fiskilæk og í 
Fáskrúðsfjarðargöngum á 167 km/klst. Árið 2015 var hæstur hraði í Héðinsfjarðargöngum en sá ók á 
191 km/klst og þar á eftir á 172 km/klst á Suðurlandsvegi. 
 
 






Tafla 3. Hæsti mældi hraðinn eftir hámarkshraða og vettvangi. 
Hámarkshraði 70 

 
Hámarkshraði 90 

Bolungarvíkurgöng 128 Sandgerðisvegur 116 
Héðinsfjarðargöng 138 Suðurlandsvegur 175 
Fáskrúðsfjarðargöng 167 Kjalarnes 172 
Kjalarnes 107 Fiskilækur 167 
Höfuðborgarsvæðið 108 Höfuðborgarsvæðið 148 
 
Þegar brot aðila sem teknir voru á 121 km/klst eða meira eru skoðuð, má sjá að stærstur hluti þeirra 
á sér stað í ágúst og september og á það við bæði árin 2015 og 2016. Sjá mynd 4.  
 
 

 
Mynd 4. Dreifing brota þar sem hraði er 121 km/klst eða meira yfir árin 2015 og 2016. 
 
Þegar brot aðila sem teknir voru á 121 km/klst eða meira eru skoðuð eftir tíma dags, má sjá að þau 
dreifast nokkuð jafnt yfir sólarhringinn, þó eiga flest sér stað milli 18:00 og 23:59. Sjá mynd 5. 
 

 
Mynd 5. Dreifing brota þar sem hraði er 121 km/klst eða meira eftir tíma dags árið 2016. 
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Ferill brota 
 
Þegar ferill þeirra brota, þar sem rannsókn var lokið við vinnslu þessarar skýrslu, er skoðaður má sjá 
að töluverð breyting er á milli ára. Árið 2016 var rannsókn hætt í um 38% tilvika sem er talsvert hærra 
hlutfall en árið á undan þegar það var um 27%.4 Í öðrum tilfellum fóru mál í ákærumeðferð eða var 
lokið með sektum.  
 
Viðauki: Skýringar á hraðamælingum 
 
Ef mældur hraði er 100 km/klst. eða minni eru 3 km/klst. dregnir frá hraðanum og sektarfjárhæð 
miðuð við þá tölu sem eftir stendur. Þegar mældur hraði er 101 km/klst. eða meiri eru 3% af mældum 
hraða reiknuð út og ef niðurstaðan er ekki slétt tala er hún hækkuð upp í næstu heilu tölu fyrir ofan 
og sú tala dregin frá mældum hraða og sektin miðuð við það.  
 
Dæmi: Ökutæki mælist á 106 km/klst. Reiknuð eru 3% af mældum hraða og niðurstaðan er 3,18. 
Þessi tala er þá hækkuð upp í næstu heilu tölu, sem er 4, og hún dregin frá mældum hraða og 
niðurstaðan, 102 km/klst., er hraðinn sem sektarfjárhæðin miðast við. 
  

 
4Miðast niðurstöður við stöðuna þegar skýrslan er unnin, hlutfallið getur breyst lítillega þegar rannsóknum fleiri 
mála lýkur. 




















Viðauki II. Lykilstærðir úr slysaskrá 
Samgöngustofu 











 








  






   
   
   
   
   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





  
  
  



  


  
  
  
  
  
  
  
  



 







  
  
  
  
  






 


  
  
  





 


  
  
  
  
  






 


  
  
  
  
  
  






 


  
  
  
  
  
  
  



















Viðauki III. Eyðing svartbletta, lagfæringar á 
umhverfi vega og uppsetning vegriða 
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Viðauki IV. Undirgöng fyrir búfé og 
hvíldarsvæði við þjóðvegi 


















 









 
 

Vegkafli Staður Áætlun Aðgerðir 2016 

Kostnaður í 
lok árs 2016    
(þús. kr.) 

35-07 Biskupstungnabraut 
við bæinn Fellskot 

Gerð búfjárganga, 
fyrsti áfangi. 

Efni í búfjárræsið var keypt 
á árinu en  framkvæmd 
fyrirhuguð 2017. 

1.904 

37-03 Laugarvatnsvegur 
við bæinn Ketilvelli Gerð búfjárganga. 

Búfjárgöng gerð skv. 
áætlun en hluti kostnaðar 
fellur á 2017. 

8.654 

37-04 Laugarvatnsvegur 
við bæinn Miðhús 

Gerð búfjárganga, 
fyrsti áfangi. 

Efni í búfjárræsið var keypt 
á árinu en  framkvæmd 
fyrirhuguð 2017. 

2.711 

518-02 Hálsasveitarvegur 
við Refsstaði 

Gerð undirganga fyrir 
kýr 

Verk unnið skv. áætlun.  
Um er að ræða 
efniskostnað en ábúandi 
sá um framkvæmd. 

3.170 

 Samtals áfallinn kostnaður 2016:  16.438 

 
















Viðauki V. Bættar merkingar við einbreiðar 
brýr á Hringvegi 














 









 


   





 








 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-x6 Hólá 
 
 
 
 
 

 
Bættar merkingar við einbreiðar brýr, 

undirbúningur.  Framkvæmd mun tilheyra 
öðrum áfanga. 

 
 
 

 18.274 

 






















Viðauki VI. Skýrslur Grundaskóla um 
grunnskólafræðslu 












 






 

Fjárhagslegt uppgjör á umferðarfræðslu í Grundaskóla 2016 

          
            
  






  



 
 
 
 
 
 















 
 
 
 
 
 






















 
 
  






































    
 






 

 

 

 

 

Ársskýrsla Grundaskóla 
Móðurskóla í umferðarfræðslu 
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Hildur Karen Aðalsteinsdóttir vorönn 2016 

Sigurður Arnar Sigurðsson haustönn 2016 
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Hreinn Haraldsson vegamálastjóri og Gunnar Einarsson 
bæjarstjóri í Garðabæ afhjúpa skilti sem vísar á hjólaleið 

á höfuðborgarsvæðinu 20. september 2016.

Fjárveitingar til Vegagerðarinnar árið 2016 voru um 27 
milljarðar, sem er um 2 milljörðum hærri upphæð en 2015. 
Viðbótin	og	ríflega	það	kom	öll	af	 fjáraukalögum	en	ekki	 fjár-
lögum.	Fjárveitingar	 til	 hafnarframkvæmda	voru	um	1,4	millj-
arðar og hækkuðu um rúmar 500 m.kr. frá árinu áður. Sem 
hlutfall af vergri landsframleiðslu voru framlögin um 1,1 %, 
sem er svipað og árið 2015. Eins og undanfarin ár hafa 
framlög til viðhalds og þjónustu verið allt of lág til að halda 
ástandi	vegakerfisins	í	horfinu,	og	áfram	hefur	þurft	að	fresta	
framkvæmdum við fjölda verkefna sem komin voru á áætlun. 
Með	 fjárveitingu	 á	 fjáraukalögum	 í	 árslok	 tókst	 þó	 að	 losna	
við halla á vetrarþjónustunni sem hafði safnast upp í nokkur 
ár þegar kostnaður við snjómokstur og hálkuvarnir í nokkuð 
erfiðum	vetrum	var	mun	meiri	en	fjárveiting	til	þjónustunnar.

Engum stórum verkefnum var lokið á árinu. Hluti nýs 
Arnarnesvegar var tekinn formlega í notkun í nóvember og 
lokið	var	við	byggingu	nýrrar	brúar	á	Morsá,	þótt	hún	væri	ekki	
tengd	við	vegakerfið	fyrr	en	síðar.	Forval	fyrir	Dýrafjarðargöng	
fór fram á árinu og framkvæmdir við gerð jarðganga í Húsa-
víkurhöfða vegna uppbyggingar iðnaðarsvæðisins við Bakka 
hófust í mars. Stærsta verkið sem unnið var að á árinu eru 
Norðfjarðargöng, en einnig má nefna framkvæmdir við ýmsa 
vegi eins og Dettifossveg, Kjósarskarðsveg, Kaldadalsveg, 
Uxahryggjaveg og ýmsa aðra stofn- og tengivegi víðs vegar 
um land.

Enn hefur umferðin haldið áfram að aukast, sem bæði kemur 
niður á umferðaröryggi og ástandi veganna. Aukningin á akstri 
á Hringveginum var t.d. um 13% frá árinu áður, sem er algjört 
met	frá	upphafi	mælinga.	Á	höfuðborgarsvæðinu	var	aukningin	
rúm 7% á árinu. Skýra má þennan vöxt með mikilli fjölgun 
ferðamanna og auknum hagvexti og umsvifum í samfélaginu. 
Neikvæðar	 afleiðingar	 koma	 m.a.	 fram	 í	 umferðaröryggi,	 en	
18 banaslys urðu á árinu miðað við 16 árið áður sem taldist 
þó slæmt ár. Einnig varð aukning í fjölda alvarlega slasaðra í 
umferðarslysum.

Á árinu var unnið að endurskoðun á fjögurra ára samgöngu-
áætlun og ný áætlun 2015 – 2018 samþykkt á Alþingi í október 
2016. Þar var reiknað með mjög auknum framlögum til nýfram-
kvæmda og viðhalds og kynnt björt framtíðarsýn, a.m.k. til 
næstu ára. Sú sýn varð síðan að engu í árslok með samþykkt 

5 ára fjármálaáætlunar og fjárlaga 2017, þar sem áfram var 
miðað við svipaðar fjárveitingar og árið 2016. Vonandi verða 
þau áform þó endurskoðuð þannig að unnt verði á næstu árum 
að	halda	áfram	af	krafti	uppbyggingu	samgöngukerfisins,	vega	
og hafna, auk þess að tryggja fjármagn til nauðsynlegs viðhalds 
allra mannvirkja. 

Hreinn Haraldsson, vegamálastjóri
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Tafla	1		Tekjur og framlög (4.1.1.)

    Fjár- Fjár- Samtals
   Fjár- auka- auka- fjár- Raun-
   lög lög I lög II veitingar tekjur
   m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr.
 06-651 Vegagerðin
      
	 1.1	 Markaðar	tekjur	 	 	 	
  1. Bensíngjald 7.800  -300 7.500 7.503
  2. Þungaskattur, km-gjald 820  70 890 987
  3. Olíugjald 8.700  600 9.300 9.226
  6. Vitagjald 285   285 321

	 	 	 Markaðar	tekjur	alls	 17.605	 0	 370	 17.975	 18.037
      
 1.2 Ríkisframlag    
	 	 Framlag	til	innanlandsflugs	 306   306 306
  Framlag til almenningsamgangna á höfuðborgarsvæðinu 988   988 988
  Framlag til vitabygginga 29   29 29
  Framlag til sjóvarnargarða 146	 52	 34	 232	 232
  Framlag	til	nýsmíðar	Vestmannaeyjaferju	 0	 40	 500	 540	 540
 1.3 Jarðgangaframlag
  Framlag til Norðfjarðarganga 3.000   3.000 3.000
  Framlag til Bakkaganga 1.490	 	 	 1.490	 1.490
  Framlag til Seyðisfjarðarganga (Fjarðarheiðarganga)    0 0
	 1.4	 Önnur	framlög	 	
  Framlag vegna Skaftárhlaups, Eldvatn   300 300 300
  Framlag til liða sem tilheyra 06-662 Hafnarframkv. 1)   231 231 231
  Framlag vegna vegna	vatnaskemmda	o.fl.  223  223 223

   Framlag úr ríkissjóði alls 5.959 315 1.065 7.339 7.339

Tafla	1		Tekjur og framlög (4.1.1.) framhald

    Fjár- Fjár- Samtals
   Fjár- auka- auka- fjár- Raun-
   lög lög I lög II veitingar tekjur
   m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr.
 06-651 Vegagerðin, framhald
        
 1.5 Sértekjur     
  Sértekjur rekstrardeilda (1.07) 180   180 180
	 	 Sértekjur	rekstrar	Landeyjahafnar	(1.41)	 10   10 10
  Sértekjur siglingasviðs (1.01) 205   205 205

   Sértekjur alls 395   395 395
      
   Tekjur og framlög alls 23.959	 315	 1.435	 25.709	 25.771
      
	 4.1.2	Viðskiptahreyfingar	 	 	 	
  1. Afskriftir markaðra tekna 75   75 75
  2. Fyrirframráðstöfun markaðra tekna 147	 	 1.067	 1.214	 1.214
	 	 	 Viðskiptahreyfingar	alls	 222	 0	 1.067	 1.289	 1.289
      
   Samtals 06-651 Vegagerðin 24.181	 315	 2.502	 26.998	 27.060
      
 06-662 Hafnarframkvæmdir     
      
 1.2 Ríkisframlag    
  Framlag til almenns rekstrar 13   13 13
  Framlag til Hafnabótasjóðs 612 38 11 661 661
  Framlag til Landeyjahafnar 384	 	 	 384	 384
  Framlag til Húsavíkurhafnar 233  89 322 322
  Framlag til ferjubryggja 3   3 3
  Framlag til liða sem tilheyra 06-651 Vegagerðinni 2) 0	 4	 	 4	 4
      
   Samtals	06-662	Hafnarframkvæmdir	 1.245	 42	 100	 1.387	 1.3871)  Á framkvæmdir undir lið 06-651 Vegagerðin voru settar fjárveitingar, sem tilheyra lið 06-662 Hafnarframkvæmdir:  

			106	m.kr.	vegna	hafnabótasjóðs,	90	m.kr.	vegna	stálþils	á	Siglufirði	og	34,5	m.kr.	vegna	dýpkunar	á	Siglufirði.
2) Á	hafnabótasjóð	undir	lið	06-662	Hafnarframkvæmdir	var	sett	fjárveiting	vegna	sjóvarna	á	Höfn	í	Hornafirði	3,9	m.kr.	
  en sjóvarnir tilheyra lið 06-651 Vegagerðin.

4  Framkvæmdir Vegagerðarinnar
Skýrsla Vegagerðarinnar um framkvæmdir árið 2016 byggist á 
fjárlögum fyrir árið 2016, ásamt þeim breytingum sem gerðar 

voru með fjáraukalögum, auk tillögu til þingsályktunar um sam-
gönguáætlun 2015-2018.

I Áætlun um fjáröflum
Samkvæmt fjárlögum 2016 átti innheimta markaðra tekna að 
skila	17.605	m.kr.	Hins	vegar	áttu	17.752,4	m.kr.	að	renna	til	
Vegagerðarinnar þannig að skuld vegasjóðs við ríkissjóð átti að 
aukast	um	147,4	m.kr.	Á	fjáraukalögum	II	var	gert	ráð	fyrir	að	
innheimtar tekjur hækkuðu um 370 m.kr. en að ráðstafað yrði 
1.437	m.kr.	þannig	að	skuldin	átti	enn	að	aukast	um	1.067	m.kr.	
eða samtals um 1.289 m.kr. Rauninnheimta stóðst í heildina að 
mestu leyti.

Eins og áður hefur verið greint frá er ástæðan fyrir þessari skuld 
sú að gjaldskrár markaðra tekjustofna Vegagerðarinnar hafa í 
mörg ár ekki verið hækkaðar í takt við verðlag. Tekjustofnarnir 
væru að skila um 27 milljörðum króna árlega ef gjaldskrárnar 

4.1  Fjármál

hefðu verið hækkaðar í stað þeirra 17-18 milljarða sem inn 
koma.	Mismunurinn	er	9-10	milljarðar	á	ári.

Bein framlög úr ríkissjóði á árinu 2016 til Vegagerðarinnar voru 
samkvæmt	 fjárlögum	 eftirfarandi:	 Framlag	 til	 innanlands	flugs	 
306 m.kr., framlag til almenningssamgangna á höfuðborgar-
svæð inu 988 m.kr., framlag til vitabygginga 29 m.kr., fram-
lag	 til	 sjóvarnargarða	146	m.kr.,	 framlag	 til	Norðfjarðarganga	 
3.000	m.kr.	og	framlag	til	jarðgangagerðar	við	Bakka	1.490	m.kr.	
Á fjáraukalögum I og II bættust við 86 m.kr. vegna sjóvarnar-
garða,	 540	 m.kr.	 vegna	 smíði	 nýrrar	 Vestmannaeyjaferju,	 
300 m.kr. til nýrrar brúar á Eldvatn, sem skemmdist í Skaftár-
hlaupi og 223 m.kr. vegna annarra vatnaskemmda. Einnig 

voru þá ranglega settar á lið 06-651 Vega-
gerðin fjárveitingar, sem áttu að fara 
á lið 06-662 Hafnarframkvæmdir, alls  
231 m.kr. Vegagerðin greiddi þá upphæð til 
Hafnarframkvæmda.

Bein framlög úr ríkissjóði á árinu 2016 
til Hafnar framkvæmda voru samkvæmt 
fjárlögum eftir farandi: Til almenns rekstrar  
13 m.kr., til Hafna bótasjóðs 612 m.kr., til 
Landeyjahafnar	 384	 m.kr.,	 til	 Húsavíkur-
hafnar 233 m.kr. og til ferju bryggja 3 m.kr. 
Á fjáraukalögum I og II var ríkisframlag 
til	 Hafna	bóta	sjóðs	 hækkað	 um	 49	 m.kr.	
og framlag kom til Húsavíkur hafnar um  
89 m.kr. Einnig voru ranglega settar á lið  
06-662	 Hafnar	framkvæmdir	 4	 m.kr.	 sem	
áttu að fara á lið 06-651 Vegagerðin. 
Hafnar framkvæmdir greiddu þá upphæð til 
Vega gerðarinnar. Austurleið (910) á Fljótsdalsheiði vatnaskemmdir, 30. maí 2016.
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4.1.1  Tekjur og framlög

Bifreiðaeign
Samkvæmt tölum frá Sam-
göngustofu voru ný skráðar 
fólks	bifreiðir	 18.442	 á	 ár-
inu 2016. Á árinu 2015 
voru nýskráðar fólks bifreiðir 
14.004	 þannig	 að	 ný	skrán-
ingum fjölgaði um 31,7% 
milli ára. Nýskráðar hóp-
ferða bifreiðir voru 235 á 
árinu 2016 á móti 110 árið 
áður og nýskráðar vöru- og 
sendibifreiðir voru 1.931 á 
móti	1.491	árið	áður.	Nýskráð	
voru 129 mótorhjól, en þau 

Tafla	2  Bifreiðaeign.

 Bifreiða- Nettó Bifreiða- Nettó Bifreiða-
 eign aukning eign aukning eign
	 31.12.2014	 í	%	 31.12.2015	 í	%	 31.12.2016

Fólksbifreiðir 217.454	 4,08%	 226.321	 6,26%	 240.490
Hópferðabifreiðir 2.300	 7,09%	 2.463	 16,20%	 2.862
Vöru- og sendibifreiðir 31.364	 5,29%	 33.023	 7,72%	 35.572

Samtals: 251.118	 4,26%	 261.807	 6,54%	 278.924

Tafla	3	 Bensín.

	 	 	 Meðal-
  Bensín- eyðsla
Bensínsala  bifreiðir lítrar á Verð á lítra 31.12. Bensíngjald
Ár m.l fjöldi bifreið 95 oct. 98 oct. blýlaust

2006 210,5 177.156 1.207 117,7 119,3 32,95
2007	 219,1	 181.938	 1.220	 137,9	 140,5	 32,95
2008	 207,4	 180.977	 1.143	 146,4	 168,0	 32,95
2009	 208,5	 176.040	 1.168	 194,8	 194,8	 37,07
2010	 196,2	 174.692	 1.119	 215,7	 219,7	 37,07
2011	 185,0	 173.604	 1.062	 238,4	 242,4	 38,55
2012 189,3 173.137 1.092 252,8 256,8 39,51
2013	 182,1	 172.186	 1.055	 247,7	 299,4	 39,51
2014	 178,1	 171.015	 1.038	 212,9	 277,9	 40,50
2015	 180,7	 171.915	 1.051	 198,7	 245,4	 40,30
2016	 181,7	 175.063	 1.038	 201,5	 248,2	 41,30

Bensíngjald
Bensínsala árið 2016 nam 181,7 millj-
ón um lítra og er það aukning um  
1 milljón lítra frá árinu á undan. Sam-
kvæmt tölum frá Fjársýslunni voru inn-
heimtar markaðar tekjur af bensíngjaldi  
7.503 m.kr. eða 219 m.kr. meiri en árið 
áður. Díselbifreiðum fjölgar mun meir en 
bensínbifreiðum svo og bifreiðum, sem 
nota aðra orkugjafa, en þess má geta 
að bifreiðir, sem nota aðra orkugjafa 
en	 bensín	 eða	 díselolíu	 eru	 langflestar	
undanþegnar því að greiða fyrir afnot 
af	vegakerfinu,	með	tímabundnum	und-

kostaði lítrinn af 95 oct. bensíni 198,70 krónur en var í árslok 
kominn í 201,50 krónur.

Kílómetragjald
Á árinu voru innheimtar tekjur af kílómetragjaldi 987 m.kr. en 
tekjuspá fjárlaga hafði gert ráð fyrir 820 m.kr. Kílómetragjald 
er	 lagt	 á	 akstur	 bifreiða,	 sem	 eru	 yfir	 10	 tonn	 að	 leyfðum	
heildarþunga og einnig á festi- og tengivagna. Á árinu 2015 
var	gjald	 fyrir	bíl	 í	 léttasta	flokki,	þ.e.	10-11	 tonn	0,29	kr./km.	
Gjaldið fer stig hækkandi og var hæsta gjald 13,25 kr./km í 
flokki	bifreiða,	sem	eru	31	tonn	og	yfir	að	leyfðum	heildarþunga.	
Gjaldskrá kílómetragjalds var hækkuð frá 1. janúar 2016.

Olíugjald
Innheimta tekna af olíugjaldi var 9.226 m.kr. á árinu 2016 sem 
er 526 m.kr. meira en gert var ráð fyrir í tekjuspá fjárlaga. Út 
frá	innheimtutölum	má	reikna	með	að	salan	hafi	numið	160,7	
milljónum	 lítra.	Olíugjaldið	var	óbreytt	allt	árið	eða	57,40	kr./l	
eftir að það hafði verið hækkað þann 1. janúar 2016. Töluvert 
vantar	á	að	olíugjald	hafi	haldið	verðgildi	sínu	frá	því	það	var	
innleitt í stað þungaskatts 1. júlí 2005.

Vitagjald
Vitagjald varð frá 1. júlí 2013 einn af mörkuðum stofnum sam-
einaðrar Vegagerðar. Vitagjald skal greiða af skipum sem sigla 
við Íslandsstrendur og hafa hér viðkomu og skal það standa 
undir rekstri og framkvæmdum Vegagerðarinnar samkvæmt 
lögum um vitamál. Gjaldið er miðað við brúttótonnatölu skipa 
og er 136,62 kr. af hverju brúttótonni. Gjaldið var síðast hækkað 
1. janúar 2012. Tekjur af vitagjaldi voru 321 m.kr. á árinu 2016, 
heldur meiri en tekjuspá hafði gert ráð fyrir.

Ríkisframlag
Ríkisframlag til almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu 
var	 988	m.kr.	 og	 vegna	 styrkja	 til	 innanlandsflugs	 306	m.kr.	
Framlag til vitabygginga var 29 m.kr. og til sjóvarnargarða  
232 m.kr. Ríkisframlag vegna nýsmíðar Vestmannaeyjaferju var 
540	m.kr.	Sérstakt	framlag	vegna	nýrrar	brúar	á	Eldvatn,	sem	
skemmdist í Skaftárhlaupi, var 300 m.kr. og sérstakt framlag 
vegna annarra vatnaskemmda var 223 m.kr. Ríkisframlag 
til Vegagerðarinnar vegna annarra liða en jarðganga var því 
2.618 m.kr. Hafnarframkvæmdir eru alfarið fjármagnaðar með 
ríkisframlagi. Framlag til þeirra á árinu 2016 var 1.383 m.kr. 
Framlag sem merkt var Vegagerðinni á fjáraukalögum II en átti 
að tilheyra Hafnarframkvæmdum nam 231 m.kr. og á í raun að 
bætast	þar	við.	Einnig	voru	4	m.kr.	settar	á	Hafnarframkvæmdir	
í fjáraukalögum I sem tilheyra áttu Vegagerðinni.

Olíubíll á ferð í Skagafirði 30. október 2016.

Húsavíkurhöfðagöng. Slegið í gegn 24. ágúst 2016.

Framlög til jarðganga
Ríkisframlag til Norðfjarðarganga var 3.000 m.kr. og jarðgöng 
vegna	iðjuframkvæmda	á	Bakka	fengu	á	fjárlögum	1.490	m.kr.

Sértekjur
Þegar fjárlagaliður 1.05 „Umdæmi og rekstrardeildir“ var 
sameinaður lið 1.07 „Þjónustu“ voru áætlaðar sértekjur 180 m.kr. 
settar inn í fjárlög á þjónustuliðinn. Sá hluti Siglingastofnunar, 
sem sameinaðist Vegagerðinni, er að töluverðum hluta fjár-
magnaður	af	sértekjum	og	voru	þær	áætlaðar	204	m.kr.	 fyrir	
árið 2016. Rekstur Landeyjahafnar er sömuleiðis fjármagnaður 
af sértekjum sem voru áætlaðar 10 m.kr. fyrir árið 2016

Svalvogaviti milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar, 20. júlí 2016.

voru 89 árið áður.
Bifreiðaeign landsmanna er farin að 

aukast	á	ný.	Í	lok	árs	2016	voru	278.924	
bif reiðir á skrá, sem var um 6,5% fjölgun 
frá árinu áður. Enn vantar nokkuð upp á 
að	 endurnýjun	 bifreiðaflotans	 sé	 orðin	
eðlileg.

an	þágum	 í	 lögum.	Bensíngjald	 var	 óbreytt	 allt	 árið,	 41,3	 kr./l 
eftir hækkun 1. janúar 2016. Töluvert vantar upp á að 
bensíngjald	hafi	haldið	verðgildi	sínu	undanfarin	ár.	Í	ársbyrjun	
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4.1.1  Tekjur og framlög

Bifreiðaeign
Samkvæmt tölum frá Sam-
göngustofu voru ný skráðar 
fólks	bifreiðir	 18.442	 á	 ár-
inu 2016. Á árinu 2015 
voru nýskráðar fólks bifreiðir 
14.004	 þannig	 að	 ný	skrán-
ingum fjölgaði um 31,7% 
milli ára. Nýskráðar hóp-
ferða bifreiðir voru 235 á 
árinu 2016 á móti 110 árið 
áður og nýskráðar vöru- og 
sendibifreiðir voru 1.931 á 
móti	1.491	árið	áður.	Nýskráð	
voru 129 mótorhjól, en þau 

Tafla	2  Bifreiðaeign.

 Bifreiða- Nettó Bifreiða- Nettó Bifreiða-
 eign aukning eign aukning eign
	 31.12.2014	 í	%	 31.12.2015	 í	%	 31.12.2016

Fólksbifreiðir 217.454	 4,08%	 226.321	 6,26%	 240.490
Hópferðabifreiðir 2.300	 7,09%	 2.463	 16,20%	 2.862
Vöru- og sendibifreiðir 31.364	 5,29%	 33.023	 7,72%	 35.572

Samtals: 251.118	 4,26%	 261.807	 6,54%	 278.924

Tafla	3	 Bensín.

	 	 	 Meðal-
  Bensín- eyðsla
Bensínsala  bifreiðir lítrar á Verð á lítra 31.12. Bensíngjald
Ár m.l fjöldi bifreið 95 oct. 98 oct. blýlaust

2006 210,5 177.156 1.207 117,7 119,3 32,95
2007	 219,1	 181.938	 1.220	 137,9	 140,5	 32,95
2008	 207,4	 180.977	 1.143	 146,4	 168,0	 32,95
2009	 208,5	 176.040	 1.168	 194,8	 194,8	 37,07
2010	 196,2	 174.692	 1.119	 215,7	 219,7	 37,07
2011	 185,0	 173.604	 1.062	 238,4	 242,4	 38,55
2012 189,3 173.137 1.092 252,8 256,8 39,51
2013	 182,1	 172.186	 1.055	 247,7	 299,4	 39,51
2014	 178,1	 171.015	 1.038	 212,9	 277,9	 40,50
2015	 180,7	 171.915	 1.051	 198,7	 245,4	 40,30
2016	 181,7	 175.063	 1.038	 201,5	 248,2	 41,30

Bensíngjald
Bensínsala árið 2016 nam 181,7 millj-
ón um lítra og er það aukning um  
1 milljón lítra frá árinu á undan. Sam-
kvæmt tölum frá Fjársýslunni voru inn-
heimtar markaðar tekjur af bensíngjaldi  
7.503 m.kr. eða 219 m.kr. meiri en árið 
áður. Díselbifreiðum fjölgar mun meir en 
bensínbifreiðum svo og bifreiðum, sem 
nota aðra orkugjafa, en þess má geta 
að bifreiðir, sem nota aðra orkugjafa 
en	 bensín	 eða	 díselolíu	 eru	 langflestar	
undanþegnar því að greiða fyrir afnot 
af	vegakerfinu,	með	tímabundnum	und-

kostaði lítrinn af 95 oct. bensíni 198,70 krónur en var í árslok 
kominn í 201,50 krónur.

Kílómetragjald
Á árinu voru innheimtar tekjur af kílómetragjaldi 987 m.kr. en 
tekjuspá fjárlaga hafði gert ráð fyrir 820 m.kr. Kílómetragjald 
er	 lagt	 á	 akstur	 bifreiða,	 sem	 eru	 yfir	 10	 tonn	 að	 leyfðum	
heildarþunga og einnig á festi- og tengivagna. Á árinu 2015 
var	gjald	 fyrir	bíl	 í	 léttasta	flokki,	þ.e.	10-11	 tonn	0,29	kr./km.	
Gjaldið fer stig hækkandi og var hæsta gjald 13,25 kr./km í 
flokki	bifreiða,	sem	eru	31	tonn	og	yfir	að	leyfðum	heildarþunga.	
Gjaldskrá kílómetragjalds var hækkuð frá 1. janúar 2016.

Olíugjald
Innheimta tekna af olíugjaldi var 9.226 m.kr. á árinu 2016 sem 
er 526 m.kr. meira en gert var ráð fyrir í tekjuspá fjárlaga. Út 
frá	innheimtutölum	má	reikna	með	að	salan	hafi	numið	160,7	
milljónum	 lítra.	Olíugjaldið	var	óbreytt	allt	árið	eða	57,40	kr./l	
eftir að það hafði verið hækkað þann 1. janúar 2016. Töluvert 
vantar	á	að	olíugjald	hafi	haldið	verðgildi	sínu	frá	því	það	var	
innleitt í stað þungaskatts 1. júlí 2005.

Vitagjald
Vitagjald varð frá 1. júlí 2013 einn af mörkuðum stofnum sam-
einaðrar Vegagerðar. Vitagjald skal greiða af skipum sem sigla 
við Íslandsstrendur og hafa hér viðkomu og skal það standa 
undir rekstri og framkvæmdum Vegagerðarinnar samkvæmt 
lögum um vitamál. Gjaldið er miðað við brúttótonnatölu skipa 
og er 136,62 kr. af hverju brúttótonni. Gjaldið var síðast hækkað 
1. janúar 2012. Tekjur af vitagjaldi voru 321 m.kr. á árinu 2016, 
heldur meiri en tekjuspá hafði gert ráð fyrir.

Ríkisframlag
Ríkisframlag til almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu 
var	 988	m.kr.	 og	 vegna	 styrkja	 til	 innanlandsflugs	 306	m.kr.	
Framlag til vitabygginga var 29 m.kr. og til sjóvarnargarða  
232 m.kr. Ríkisframlag vegna nýsmíðar Vestmannaeyjaferju var 
540	m.kr.	Sérstakt	framlag	vegna	nýrrar	brúar	á	Eldvatn,	sem	
skemmdist í Skaftárhlaupi, var 300 m.kr. og sérstakt framlag 
vegna annarra vatnaskemmda var 223 m.kr. Ríkisframlag 
til Vegagerðarinnar vegna annarra liða en jarðganga var því 
2.618 m.kr. Hafnarframkvæmdir eru alfarið fjármagnaðar með 
ríkisframlagi. Framlag til þeirra á árinu 2016 var 1.383 m.kr. 
Framlag sem merkt var Vegagerðinni á fjáraukalögum II en átti 
að tilheyra Hafnarframkvæmdum nam 231 m.kr. og á í raun að 
bætast	þar	við.	Einnig	voru	4	m.kr.	settar	á	Hafnarframkvæmdir	
í fjáraukalögum I sem tilheyra áttu Vegagerðinni.

Olíubíll á ferð í Skagafirði 30. október 2016.

Húsavíkurhöfðagöng. Slegið í gegn 24. ágúst 2016.

Framlög til jarðganga
Ríkisframlag til Norðfjarðarganga var 3.000 m.kr. og jarðgöng 
vegna	iðjuframkvæmda	á	Bakka	fengu	á	fjárlögum	1.490	m.kr.

Sértekjur
Þegar fjárlagaliður 1.05 „Umdæmi og rekstrardeildir“ var 
sameinaður lið 1.07 „Þjónustu“ voru áætlaðar sértekjur 180 m.kr. 
settar inn í fjárlög á þjónustuliðinn. Sá hluti Siglingastofnunar, 
sem sameinaðist Vegagerðinni, er að töluverðum hluta fjár-
magnaður	af	sértekjum	og	voru	þær	áætlaðar	204	m.kr.	 fyrir	
árið 2016. Rekstur Landeyjahafnar er sömuleiðis fjármagnaður 
af sértekjum sem voru áætlaðar 10 m.kr. fyrir árið 2016

Svalvogaviti milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar, 20. júlí 2016.

voru 89 árið áður.
Bifreiðaeign landsmanna er farin að 

aukast	á	ný.	Í	lok	árs	2016	voru	278.924	
bif reiðir á skrá, sem var um 6,5% fjölgun 
frá árinu áður. Enn vantar nokkuð upp á 
að	 endurnýjun	 bifreiðaflotans	 sé	 orðin	
eðlileg.

an	þágum	 í	 lögum.	Bensíngjald	 var	 óbreytt	 allt	 árið,	 41,3	 kr./l 
eftir hækkun 1. janúar 2016. Töluvert vantar upp á að 
bensíngjald	hafi	haldið	verðgildi	sínu	undanfarin	ár.	Í	ársbyrjun	
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4.1.2  Viðskiptahreyfingar
Á árinu var gert ráð fyrir 75 m.kr. gjaldaheimild vegna afskrifta af 
álögðum mörkuðum tekjum. Samkvæmt fjárlögum var áætluð 
innheimta	 markaðra	 tekna	 147,4	 m.kr.	 lægri	 en	 ráðstöfun	
og því átti svokölluð fyrirframráðstöfun markaðra tekna að 
hækka	 um	 þá	 upphæð.	Með	 fjáraukalögum	 hækkaði	 áætluð	
fyrirframráðstöfun	um	1.067	m.kr.	eða	samtals	í	1.214,4	m.kr.	

Vegasjóður skuldar nú ríkissjóði 19,8 milljarða króna. Ástæða 
þessarar skuldar er að gjaldskrár markaðra tekjustofna hafa 
ekki verið hækkaðar í takt við verðlag frá árinu 2008. Fyrir þann 
tíma	átti	Vegasjóður	yfirleitt	inneign	í	ríkissjóði.

Skipting útgjalda 
Í	töflu	4	er	sýnd	skipting	fjárveitinga	til	liðar	06-651	Vegagerðar-
innar á árinu 2016. Vegáætlun fyrir árið 2016 var samþykkt 
(2015-2018 samþykkt 12. október 2016) en var ekki alveg í 
samræmi við fjárlög. Útgjaldatala fjárlaga var 23.786,9 m.kr. 
á	meðan	 Vegáætlun	 var	 með	 24.339	m.kr.	 Á	 fjáraukalögum	
I	 bættust	 alls	 við	 314,6	 m.kr.	 og	 á	 fjáraukalögum	 II	 bættust	
2.501,7 m.kr. við þannig að heildar útgjaldatalan fyrir árið 2016 
var 26.603,2 m.kr.

       Fjár- Fjár- Fjár- Fjár-
    Fjárhæðir eru í m.kr.   lög aukalög I aukalög II veitingar
       2016 2016 2016 2016

4.1.3	 Rekstur	Vegagerðarinnar	 	 	 	
	 1.01	Almennur	rekstur	 	 	 634,4	 0	 0	 634,4
	 	 Yfirstjórn,	skrifstofuhald	o.fl.	 	 148,3	 	 	
  Viðhald vita og leiðsögukerfa  200,0   
  Vaktstöð siglinga  286,1   
 1.02 Umsýslugjald   81,0 0,0 0,0 81,0
4.1.4	 Þjónusta,	styrkir,	rannsóknir	og	viðhald	 	 	 	 	
	 1.07	Þjónusta	 	 	 4.240,3	 0,0	 1.437,2	 5.677,5	
	 Viðhald	vegmerkinga	 	 1.134,0	 	 	
  Samningar við sveitarfélög  90,0   
  Viðhaldssvæði  596,0   
	 	 Vetrarviðhald	 	 2.420,3	 	 	
	 1.11	Styrkir	til	ferja	og	sérleyfishafa	 	 	 1.520,8	 0,0	 0,0	 1.520,8
 1.12 Styrkir til almenningssamgangna 
	 	 á	höfuðborgarsvæðinu	 	 	 988,4	 0,0	 0,0	 988,4	
	 1.13	Styrkir	til	innanlandsflugs	 	 	 306,4	 0,0	 0,0	 306,4
	 1.21	Rannsóknir	 	 	 141,9	 0,0	 0,0	 141,9	
 1.21 Rannsóknir - jarðgangarannsóknir Fjarðarheiði   80,0 0,0 0,0 80,0
 1.21 Rannsóknir - Grynnslin við Höfn   5,0 0,0 0,0 5,0
	 1.41	Rekstur	Landeyjahafnar	 	 	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0
 5.10 Viðhald   5.850,0 223,0 0,0 6.073,0 
 Viðhald bundinna slitlaga  2.900,0   
  Viðhald malarvega  900,0   
  Styrkingar og endurbætur  800,0   
  Veggöng  130,0   
	 	 Brýr	og	varnargarðar	 	 450,0	 	 	
  Umferðaröryggi  385,0   
  Vatnaskemmdir  170,0   
  Viðhald girðinga  80,0   
  Frágangur gamalla efnisnáma  30,0   
	 	 Minjar	og	saga	 	 5,0	 	 	

Tafla	4		Skipting útgjalda.

       Fjár- Fjár- Fjár- Fjár-
    Fjárhæðir eru í m.kr.   lög aukalög I aukalög II veitingar
       2016 2016 2016 2016

4.1.5	 Stofnkostnaður	 	 	 	
 6.10 Framkvæmdir    
	 	 Stofn-	og	tengivegakerfi	 	 	 9.279,0	 0,0	 300,0	 9.579,0	
  Almenn verkefni  3.391,0   
  Tengivegir - bundið slitlag  918,0   
  Breikkun brúa  100,0   
  Hjóla- og göngustígar  200,0   
  Jarðgöng  3.180,0   
	 	 Iðjuvegir,	Bakki	 	 1.490,0	 	 	
	 	 Annað	en	stofn-	og	tengivegir	 	 	 410,0	 0,0	 0,0	 410,0
  Héraðsvegir  70,0   
	 	 Landsvegir	utan	stofnvegakerfis	 	 120,0	 	 	
  Styrkvegir  50,0   
  Reiðvegir  60,0   
	 	 Smábrýr	 	 40,0	 	 	
  Girðingar  50,0   
  Samgöngurannsóknir  20,0   
 6.60 Vitabyggingar   28,5 0,0  28,5
 6.70 Hafnarframkvæmdir (fjárlagaliður 06-662)   0,0 -3,9 230,5 226,6
	 6.80	Sjóvarnargarðar	 	 	 146,2	 55,5	 34,0	 235,7
	 6.81	Vestmannaeyjaferja	 	 	 0,0	 40,0	 500,0	 540,0

   Afskriftir markaðra tekna   75,0 0,0  75,0
       
	 	 	 Samtals:	 	 	 23.786,9	 314,6	 2.501,7	 26.603,2

Tafla	4		Skipting útgjalda, framhald.

Framlag borið saman við fyrri ár
Í súluriti 1 á bls. 10 koma fram framlög til Vegagerðarinnar 
í m.kr. árin 2005-2016 á verðlagi ársins 2016 og í súluriti 2 
má sjá framlag til Vegagerðarinnar sem hlutfall af vergri 
landsframleiðslu á árunum 2005-2016.

Verðlagsforsendur og afkoma 2016 
og yfirlit yfir fjármagn til vegamála
Hækkun byggingarvísitölu milli áranna 2015 og 2016 var 
4,1%.	 Sala	 á	 bensíni	 er	 nokkuð	 stöðug	 en	 sala	 á	 díselolíu	
hefur aukist. Gjaldskrár markaðra tekjustofna hafa ekki haldið 
verðgildi	 sínu	 undanfarin	 ár.	Afleiðingin	 er	 skert	 innkoma	 og	
minnkandi kaupmáttur tekna af mörkuðum tekjustofnum. Bein 
ríkisframlög hafa aukist. Fjárveitingar til Vegagerðarinnar á 
árinu	2016	voru	26.603	m.kr.	án	sértekna	en	voru	24.661	m.kr.	
á árinu 2015. Fjárveitingar til Vegagerðarinnar eru enn í mikilli 
lægð. Fjárveitingar til Hafnarframkvæmda voru 1.387 m.kr. á 
árinu 2016 samanborið við 838 m.kr. á árinu 2015.

Ný Vestmannaeyjaferja, tölvumynd. Tilkynnt var um útboð á smíði hennar í júní 2016. Sjá fylgiskjal 4 á bls. 65.

Innheimtukostnaður markaðra tekna
Vegagerðin greiðir innheimtukostnað vegna markaðra tekna 
til ríkissjóðs af mörkuðum tekjum og telst hann til útgjalda hjá 
stofnuninni. Innheimtukostnaður markaðra tekna samkvæmt 
fjárlögum 2016 var 81 m.kr.
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4.1.2  Viðskiptahreyfingar
Á árinu var gert ráð fyrir 75 m.kr. gjaldaheimild vegna afskrifta af 
álögðum mörkuðum tekjum. Samkvæmt fjárlögum var áætluð 
innheimta	 markaðra	 tekna	 147,4	 m.kr.	 lægri	 en	 ráðstöfun	
og því átti svokölluð fyrirframráðstöfun markaðra tekna að 
hækka	 um	 þá	 upphæð.	Með	 fjáraukalögum	 hækkaði	 áætluð	
fyrirframráðstöfun	um	1.067	m.kr.	eða	samtals	í	1.214,4	m.kr.	

Vegasjóður skuldar nú ríkissjóði 19,8 milljarða króna. Ástæða 
þessarar skuldar er að gjaldskrár markaðra tekjustofna hafa 
ekki verið hækkaðar í takt við verðlag frá árinu 2008. Fyrir þann 
tíma	átti	Vegasjóður	yfirleitt	inneign	í	ríkissjóði.

Skipting útgjalda 
Í	töflu	4	er	sýnd	skipting	fjárveitinga	til	liðar	06-651	Vegagerðar-
innar á árinu 2016. Vegáætlun fyrir árið 2016 var samþykkt 
(2015-2018 samþykkt 12. október 2016) en var ekki alveg í 
samræmi við fjárlög. Útgjaldatala fjárlaga var 23.786,9 m.kr. 
á	meðan	 Vegáætlun	 var	 með	 24.339	m.kr.	 Á	 fjáraukalögum	
I	 bættust	 alls	 við	 314,6	 m.kr.	 og	 á	 fjáraukalögum	 II	 bættust	
2.501,7 m.kr. við þannig að heildar útgjaldatalan fyrir árið 2016 
var 26.603,2 m.kr.

       Fjár- Fjár- Fjár- Fjár-
    Fjárhæðir eru í m.kr.   lög aukalög I aukalög II veitingar
       2016 2016 2016 2016

4.1.3	 Rekstur	Vegagerðarinnar	 	 	 	
	 1.01	Almennur	rekstur	 	 	 634,4	 0	 0	 634,4
	 	 Yfirstjórn,	skrifstofuhald	o.fl.	 	 148,3	 	 	
  Viðhald vita og leiðsögukerfa  200,0   
  Vaktstöð siglinga  286,1   
 1.02 Umsýslugjald   81,0 0,0 0,0 81,0
4.1.4	 Þjónusta,	styrkir,	rannsóknir	og	viðhald	 	 	 	 	
	 1.07	Þjónusta	 	 	 4.240,3	 0,0	 1.437,2	 5.677,5	
	 Viðhald	vegmerkinga	 	 1.134,0	 	 	
  Samningar við sveitarfélög  90,0   
  Viðhaldssvæði  596,0   
	 	 Vetrarviðhald	 	 2.420,3	 	 	
	 1.11	Styrkir	til	ferja	og	sérleyfishafa	 	 	 1.520,8	 0,0	 0,0	 1.520,8
 1.12 Styrkir til almenningssamgangna 
	 	 á	höfuðborgarsvæðinu	 	 	 988,4	 0,0	 0,0	 988,4	
	 1.13	Styrkir	til	innanlandsflugs	 	 	 306,4	 0,0	 0,0	 306,4
	 1.21	Rannsóknir	 	 	 141,9	 0,0	 0,0	 141,9	
 1.21 Rannsóknir - jarðgangarannsóknir Fjarðarheiði   80,0 0,0 0,0 80,0
 1.21 Rannsóknir - Grynnslin við Höfn   5,0 0,0 0,0 5,0
	 1.41	Rekstur	Landeyjahafnar	 	 	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0
 5.10 Viðhald   5.850,0 223,0 0,0 6.073,0 
 Viðhald bundinna slitlaga  2.900,0   
  Viðhald malarvega  900,0   
  Styrkingar og endurbætur  800,0   
  Veggöng  130,0   
	 	 Brýr	og	varnargarðar	 	 450,0	 	 	
  Umferðaröryggi  385,0   
  Vatnaskemmdir  170,0   
  Viðhald girðinga  80,0   
  Frágangur gamalla efnisnáma  30,0   
	 	 Minjar	og	saga	 	 5,0	 	 	

Tafla	4		Skipting útgjalda.

       Fjár- Fjár- Fjár- Fjár-
    Fjárhæðir eru í m.kr.   lög aukalög I aukalög II veitingar
       2016 2016 2016 2016

4.1.5	 Stofnkostnaður	 	 	 	
 6.10 Framkvæmdir    
	 	 Stofn-	og	tengivegakerfi	 	 	 9.279,0	 0,0	 300,0	 9.579,0	
  Almenn verkefni  3.391,0   
  Tengivegir - bundið slitlag  918,0   
  Breikkun brúa  100,0   
  Hjóla- og göngustígar  200,0   
  Jarðgöng  3.180,0   
	 	 Iðjuvegir,	Bakki	 	 1.490,0	 	 	
	 	 Annað	en	stofn-	og	tengivegir	 	 	 410,0	 0,0	 0,0	 410,0
  Héraðsvegir  70,0   
	 	 Landsvegir	utan	stofnvegakerfis	 	 120,0	 	 	
  Styrkvegir  50,0   
  Reiðvegir  60,0   
	 	 Smábrýr	 	 40,0	 	 	
  Girðingar  50,0   
  Samgöngurannsóknir  20,0   
 6.60 Vitabyggingar   28,5 0,0  28,5
 6.70 Hafnarframkvæmdir (fjárlagaliður 06-662)   0,0 -3,9 230,5 226,6
	 6.80	Sjóvarnargarðar	 	 	 146,2	 55,5	 34,0	 235,7
	 6.81	Vestmannaeyjaferja	 	 	 0,0	 40,0	 500,0	 540,0

   Afskriftir markaðra tekna   75,0 0,0  75,0
       
	 	 	 Samtals:	 	 	 23.786,9	 314,6	 2.501,7	 26.603,2

Tafla	4		Skipting útgjalda, framhald.

Framlag borið saman við fyrri ár
Í súluriti 1 á bls. 10 koma fram framlög til Vegagerðarinnar 
í m.kr. árin 2005-2016 á verðlagi ársins 2016 og í súluriti 2 
má sjá framlag til Vegagerðarinnar sem hlutfall af vergri 
landsframleiðslu á árunum 2005-2016.

Verðlagsforsendur og afkoma 2016 
og yfirlit yfir fjármagn til vegamála
Hækkun byggingarvísitölu milli áranna 2015 og 2016 var 
4,1%.	 Sala	 á	 bensíni	 er	 nokkuð	 stöðug	 en	 sala	 á	 díselolíu	
hefur aukist. Gjaldskrár markaðra tekjustofna hafa ekki haldið 
verðgildi	 sínu	 undanfarin	 ár.	Afleiðingin	 er	 skert	 innkoma	 og	
minnkandi kaupmáttur tekna af mörkuðum tekjustofnum. Bein 
ríkisframlög hafa aukist. Fjárveitingar til Vegagerðarinnar á 
árinu	2016	voru	26.603	m.kr.	án	sértekna	en	voru	24.661	m.kr.	
á árinu 2015. Fjárveitingar til Vegagerðarinnar eru enn í mikilli 
lægð. Fjárveitingar til Hafnarframkvæmda voru 1.387 m.kr. á 
árinu 2016 samanborið við 838 m.kr. á árinu 2015.

Ný Vestmannaeyjaferja, tölvumynd. Tilkynnt var um útboð á smíði hennar í júní 2016. Sjá fylgiskjal 4 á bls. 65.

Innheimtukostnaður markaðra tekna
Vegagerðin greiðir innheimtukostnað vegna markaðra tekna 
til ríkissjóðs af mörkuðum tekjum og telst hann til útgjalda hjá 
stofnuninni. Innheimtukostnaður markaðra tekna samkvæmt 
fjárlögum 2016 var 81 m.kr.
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4.1.3  Rekstur Vegagerðarinnar

Útgjöld til almenns rekstrar í fjárlögum 2016 voru 839,2 m.kr.  
Sértekjur	 voru	 204,8	 m.kr.	 þannig	 að	 fjárveitingin	 var	 
634,4	m.kr.	Þessi	liður	borgar	fyrir	viðhald	vita	200,0	m.kr.	og	fyrir	
samning um vaktstöð siglinga 286,1 m.kr. þannig að einungis 
148,3	m.kr.	fara	í	eiginlegan	rekstur	stofnunarinnar.	Starfsemi,	
sem fellur undir þennan lið fyrir utan viðhald vita og samning um 
vaktstöð	 siglinga	 er	 yfirstjórn	 Vegagerðarinnar,	 fjármálasvið,	

 Reykja-  Suður-  Vestur-  Norður-  Austur-  Samtals
 vík  svæði  svæði  svæði  svæði

Félag íslenskra náttúrufræðinga  3 0 1 3 0 7
Félag íslenskra félagsvísindamanna  1 0 0 0 0 1
Fræðagarður  6 0 1 2 0 9
Kjarafélag tæknifræðinga  16 2 6 7 1 32
Kjarafélag viðskipta- og hagfræðinga 8 0 1 1 2 12
Kjararáð  1 0 0 0 0 1
Rafiðnaðarsamband	Íslands		 3	 0	 0	 0	 0	 3
Samiðn  2 3 3 1 1 10
SFR	stéttarfélag	almannaþjónustu	 26	 10	 12	 10	 4	 62
Starfsgreinasamband Íslands  0 11 19 21 7 58
Stéttarfélag bókasafnsfræðinga  1 0 0 0 0 1
Stéttarfélag lögfræðinga 3 0 0 0 0 3
Stéttarfélag verkfræðinga 28 3 3 2 1 37
Stéttarfélag tölvunarfræðinga 6 0 0 0 0 6
Verkstjórasamband	Íslands		 1	 12	 20	 14	 7	 54
Fastir	starfsmenn	1.	janúar	2017	 105	 41	 66	 61	 23	 296
Fastir starfsmenn 1. janúar 2016      297
Fastir starfsmenn 1. janúar 2015           288
Fastir	starfsmenn	1.	janúar	2014	 	 	 	 	 	 293
Fastir starfsmenn 1. janúar 2013            281
Fastir starfsmenn 1. janúar 2012       288
Fastir starfsmenn 1. janúar 2011       292
Fastir starfsmenn 1. janúar 2010       302
Fastir starfsmenn 1. janúar 2009       311
Fastir starfsmenn 1. janúar 2008       311
Fastir starfsmenn 1. janúar 2007       320
Fastir starfsmenn 1. janúar 2006       328
Fastir starfsmenn 1. janúar 2005       327

Tafla	5		
Fjöldi fastra 

starfsmanna 
Vegagerðarinnar.

mannvirkjasvið, siglingasvið, stoðsvið og þróunarsvið. Þessi 
liður hefur verið skorinn mikið niður undanfarin ár, meira en 
góðu	hófi	gegnir.	

Til rekstrar hjá Vegagerðinni telst einnig fjárlagaliðurinn: inn-
heimtukostnaður vegna markaðra tekna, sem greiddur er til 
ríkissjóðs og er hann tekinn af mörkuðum tekjum. Samkvæmt 
fjárlögum 2016 er þessi kostnaður 81 m.kr.

Starfsfólk 
Vegagerðarinnar

á Akureyri 
í hópefli 

á óvissudegi 
3. júní 2016.

Jarðgöng undir 
Húsavíkurhöfða,
fyrsta sprenging undirbúin
10. mars 2016.
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4.1.3  Rekstur Vegagerðarinnar

Útgjöld til almenns rekstrar í fjárlögum 2016 voru 839,2 m.kr.  
Sértekjur	 voru	 204,8	 m.kr.	 þannig	 að	 fjárveitingin	 var	 
634,4	m.kr.	Þessi	liður	borgar	fyrir	viðhald	vita	200,0	m.kr.	og	fyrir	
samning um vaktstöð siglinga 286,1 m.kr. þannig að einungis 
148,3	m.kr.	fara	í	eiginlegan	rekstur	stofnunarinnar.	Starfsemi,	
sem fellur undir þennan lið fyrir utan viðhald vita og samning um 
vaktstöð	 siglinga	 er	 yfirstjórn	 Vegagerðarinnar,	 fjármálasvið,	

 Reykja-  Suður-  Vestur-  Norður-  Austur-  Samtals
 vík  svæði  svæði  svæði  svæði

Félag íslenskra náttúrufræðinga  3 0 1 3 0 7
Félag íslenskra félagsvísindamanna  1 0 0 0 0 1
Fræðagarður  6 0 1 2 0 9
Kjarafélag tæknifræðinga  16 2 6 7 1 32
Kjarafélag viðskipta- og hagfræðinga 8 0 1 1 2 12
Kjararáð  1 0 0 0 0 1
Rafiðnaðarsamband	Íslands		 3	 0	 0	 0	 0	 3
Samiðn  2 3 3 1 1 10
SFR	stéttarfélag	almannaþjónustu	 26	 10	 12	 10	 4	 62
Starfsgreinasamband Íslands  0 11 19 21 7 58
Stéttarfélag bókasafnsfræðinga  1 0 0 0 0 1
Stéttarfélag lögfræðinga 3 0 0 0 0 3
Stéttarfélag verkfræðinga 28 3 3 2 1 37
Stéttarfélag tölvunarfræðinga 6 0 0 0 0 6
Verkstjórasamband	Íslands		 1	 12	 20	 14	 7	 54
Fastir	starfsmenn	1.	janúar	2017	 105	 41	 66	 61	 23	 296
Fastir starfsmenn 1. janúar 2016      297
Fastir starfsmenn 1. janúar 2015           288
Fastir	starfsmenn	1.	janúar	2014	 	 	 	 	 	 293
Fastir starfsmenn 1. janúar 2013            281
Fastir starfsmenn 1. janúar 2012       288
Fastir starfsmenn 1. janúar 2011       292
Fastir starfsmenn 1. janúar 2010       302
Fastir starfsmenn 1. janúar 2009       311
Fastir starfsmenn 1. janúar 2008       311
Fastir starfsmenn 1. janúar 2007       320
Fastir starfsmenn 1. janúar 2006       328
Fastir starfsmenn 1. janúar 2005       327

Tafla	5		
Fjöldi fastra 

starfsmanna 
Vegagerðarinnar.

mannvirkjasvið, siglingasvið, stoðsvið og þróunarsvið. Þessi 
liður hefur verið skorinn mikið niður undanfarin ár, meira en 
góðu	hófi	gegnir.	

Til rekstrar hjá Vegagerðinni telst einnig fjárlagaliðurinn: inn-
heimtukostnaður vegna markaðra tekna, sem greiddur er til 
ríkissjóðs og er hann tekinn af mörkuðum tekjum. Samkvæmt 
fjárlögum 2016 er þessi kostnaður 81 m.kr.

Starfsfólk 
Vegagerðarinnar

á Akureyri 
í hópefli 

á óvissudegi 
3. júní 2016.

Jarðgöng undir 
Húsavíkurhöfða,
fyrsta sprenging undirbúin
10. mars 2016.
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Starfsmannahald
Fastir starfsmenn hjá Vegagerðinni voru 296 í lok árs 2016 í  
287,6	 	 stöðugildum	 en	 voru	 297	 í	 árslok	 2015.	Meðalstarfs-
manna fjöldi á árinu 2016 var 311,5 og 286 árið 2015. Heildar-
vinnu framlag á árinu 2016 reiknað í dagvinnustundum nam 
360 mannárum og hafði hækkað úr 335 frá árinu 2015. Launa-
greiðslur voru 2.568 m.kr. á árinu 2016 og launatengd gjöld 
594	m.kr.
Tafla	5	á	bls.	11	sýnir	fjölda	fastra	starfsmanna	Vegagerðarinnar

Yfirstjórn
Eftirfarandi	 starfsemi	 heyrir	 undir	 þennan	 lið;	 yfirstjórn	Vega-
gerðar	innar	 og	 fimm	 svið	 stofnunarinnar	 þ.e.	 fjármála	svið,	
mannvirkjasvið,	siglingasvið,	stoðsvið	og	þróunarsvið.	Í	yfirstjórn	
eru forstjóri og framkvæmdastjórar sviða. Fjármálasvið skiptist 
í þrjár deildir; greiningardeild, fjárhagsdeild og rekstrardeild. 
Mannvirkjasvið	skiptist	í	þrjár	deildir;	framkvæmdadeild,	hönn-
unar deild og þjónustudeild, og tvær sjálfstæðar einingar jarðefni 
og jarðgöng. Siglingasvið skiptist í tvær deildir; hafnadeild og 
vitadeild. Stoðsvið skiptist í tvær deildir; samskiptadeild og 
lögfræðideild, og tvær sjálfstæðar einingar; mannauð og rann-
sóknir. Þróunarsvið skiptist í þrjár deildir; áætlanadeild, um-
ferðar deild og upplýsingatæknideild. 

Auk framangreinds heyrir undir þennan lið innri endurskoðun 
og gæða deild. Eftirlaunagreiðslur til fyrrverandi starfsmanna 
teljast einnig til þessa liðar.

Forstjóri
(vegamálastjóri)

Stoðsvið
Lögfræði
Samskipti og skjalamál
Mannauður
Rannsóknir

Fjámálasvið
Fjárhagur og hagsýsla
Rekstur eigna og tækja
Innkaup
Almenningssamgöngur

Þróunarsvið
Áætlanir og skipulagsmál
Umferð og umferðaröryggi
Upplýsingatækni

Mannvirkjasvið

Hönnun
Framkvæmdir

Viðhald
Þjónusta
Jarðgöng
Jarðefni

Siglingasvið

Hafnir 
Vitar

Svæði

Vestursvæði
Norðursvæði
Austursvæði
Suðursvæði

Innri 
endurskoðun

Skipurit Vegagerðarinnar
í gildi 2016

Vaktstöð siglinga
Vaktstöð	siglinga	var	sett	á	 fót	með	 lögum	nr.	41/2003.	Hlut-
verk Vaktstöðvar siglinga er að fylgjast með allri umferð á sjó í 
lög sögu landsins og vera miðstöð upplýsinga fyrir skipaumferð 
í íslensku efnahagslögsögunni og halda utan um siglingar 
erlendra skipa sem koma til landsins sem og siglingar íslenskra 
skipa.	Tilkynningakerfi	um	komur	og	brottfarir	skipa	fara	í	gegn-
um	 kerfi	 Vaktstöðvar	 siglinga.	 Vaktstöðin	 fær	 upplýsingar	 í	
gegn	um	SafeSeaNet	þegar	erlend	skip	eru	á	ferð,	um	flutning	
hættu	legra	efna,	farþegalista,	o.fl.	Lagður	var	grunnur	að	upp-
lýsinga miðlun í gegnum nettengd farartæki sem sjófarendur 
geta gerst áskrifendur að. 

Vaktstöð siglinga rekur SafeSeaNet,	sem	er	upplýsingakerfi	
Siglingaöryggisstofnunar Evrópu og einnig LRIT (Long Range 
Identification and Tracking),	sem	er	tilkynningakerfi	kaupskipa	
innleitt	 af	 IMO,	 Alþjóðasiglingamálastofnuninni.	 Vaktstöð	
siglinga	rekur	líka	AIS	kerfið	og	eru	AIS	landstöðvarnar	orðnar	
alls	44	í	árslok	2016.

Vegagerðin (áður Siglingastofnun) hefur haft fjárhagslegt 
og faglegt eftirlit með rekstrinum og sinnir samskiptum við 
stjórnvöld vegna verkefna Vaktstöðvarinnar.

Vitar, upplýsinga- og leiðsögukerfi
Vegagerðin	 sér	 um	 rekstur	 landsvitakerfisins	 ásamt	 rekstri	 á	
öldumælisduflum,	strandveðurstöðvum	og	radarsvörum	ásamt	
siglingabaujum sem eru fyrir utan hafnsögu einstakra hafna, 
en veitir einnig tæknilega aðstoð og ráðgjöf við uppbyggingu 
hafnarvita og innsiglingarmerkja. Vegagerðin rekur einnig 
upplýsingakerfi	um	veður	og	sjólag	fyrir	sjófarendur.

Gæða-,	umhverfis-	
og öryggismál

Vegagerðin fær til ráðstöfunar vitagjald, sérstakt gjald á 
brúttótonn skips sem samkvæmt vitalögum er lagður á íslensk 
og erlend skip sem taka íslenska höfn. Vitagjaldinu er ætlað 
að	 standa	 straum	 af	 kostnaði	 við	 rekstur	 leiðsögukerfis	 fyrir	
sjófarendur	og	upplýsingakerfi	um	veður	og	sjólag.	

Viðhald og eftirlit Vegagerðarinnar með vitum landsins skiptist 
í rekstur raf- og ljósabúnaðar annars vegar og hins vegar 
viðhald á vitabyggingum. Nauðsynlegt er að viðhalda ytra byrði 
vita vel þar sem þeir eru notaðir sem dagmerki við siglingar og 
vitarnir margir hverjar á stöðum sem eru útsettir fyrir saltroki og 
miklum vindum.
Farið	 var	 í	 viðhald	 á	 16	 vitum	 á	 landi	 og	 4	 vitum	 á	 eyjum	

og skerjum. Í almennu viðhaldi felst málningar- og múrvinna 
ýmisskonar ásamt þrifum. Flestir landsvitar voru heimsóttir 
til eftirlits, fyrirbyggjandi viðhalds og endurnýjunar á ljós- og 
rafbúnaði. Sinnt var almennu viðhaldi á 3 siglingarbaujum. 
Veðurstöðvar	 í	 eyja-	 og	 skerjavitum	 voru	 einnig	 yfirfarnar.	
Meira	 var	 vart	 við	 bilanir	 og	 útslátt	 bæði	 í	 veðurstöðvum	 og	
sólarorkuvitum en í hefðbundnu ári m.a. vegna minni birtu og 
snjóleysis	 en	 einnig	 vegna	 slæms	 sjóveðurs	 sem	 gekk	 yfir	
landið snemma á árinu. Þá sinntu starfsmenn Vegagerðarinnar 
eftirliti	með	 tveimur	vitum	 fyrir	Faxaflóahafnir	og	sáu	um	við-
hald á baujum, garðsendaljósum og leiðarljósum fyrir hafnir 
landsins.
Undirbúningur	var	hafinn	á	árinu	með	að	skipta	út	ljósaperum	

fyrir	nýrri	gerð	 ljósapera	 fyrir	vita,	en	einnig	var	hafinn	undir-
búningur á að innleiða LED tækni í landtökuvita ásamt því sem 
fjargæsla á vitaljósum var aukin til muna.

Þeir vitar sem voru teknir í viðhald voru Hjalteyrarviti, Kópa-
skersviti, Rauðanúpsviti, Hraunhafnartangaviti, Raufar hafnar-
viti, Grenjanesviti, Digranesviti, Gerðistangaviti, Skarðsviti, 
Kálf sham ar sviti, Svalvogaviti, Ólafsviti, Óshólaviti, Arnar nes-
viti, Ingólfshöfðaviti, Urðarviti, Faxaskersviti, Kópanesviti, 
Langa nesviti, og Æðeyjarviti. 

Fyrir utan hefðbundið viðhald var farið í Dyrhólaeyjarvita, 
Reykja nes vita og landganginn í Þorlákshöfn. Dyrhólaeyjarvitinn 
var vatnsþéttur að utan og innan, skipt um rúður í ljóshúsinu 
o.fl.	Á	Reykjanesvita	var	endurbætt	handrið	á	svölum	og	í	Þor-
láks höfn var landgangurinn við Herjólfsbryggjuna málaður að 
innan og lagfærður.
Upplýsingakerfi	 Vegagerðarinnar	 um	 veður	 og	 sjólag	 var	

rekið	á	svipaðan	hátt	og	undanfarin	ár.	Kerfið	gefur	sjófarend-
um	kost	á	upplýsingum	um	veður	og	sjólag	umhverfis	 landið	
sem uppfærðar eru að mestu á klukkustundar fresti frá strand-
veðurstöðvum	og	öldumælisduflum	sem	mæla	ölduhæð	á	 til-
teknum	hafsvæðum.	Alls	eru	12	slík	öldumælisdufl	í	rekstri	með	
ströndum fram.

Upplýsingarnar er hægt að nálgast á vef Vegagerðarinnar en 
einnig	má	nálgast	upplýsingar	frá	öldumælisduflum	í	textavarpi	
sjónvarps. 

Rannsóknir, líkantilraunir og grunnkort 
Á vegum Vegagerðarinnar er á hverju ári unnið að rannsókn um 
á öldufari, jarðvegsrannsóknum í höfnum, gerð líkantilrauna og 
grunnkorta af höfnum, ásamt rannsóknum tengdum sjóvörnum. 
Unnið	 var	 við	 umsýslu	 á	 upplýsingarkerfinu	Veður og sjólag 
og	hafinn	undirbúningur	að	staðbundnum	ölduspám	á	nýjum	
hafsvæðum.	 Unnið	 var	 við	 gerð	 öldukorta	 fyrir	 Faxaflóa	 og	
Skjálfanda þar sem litið er til öryggis farþegaskipa í innanlands-
siglingu.

Á árinu var unnið að úrvinnslu sjávarborðsmælinga frá nokkrum 
höfnum með greiningu sjávarfalla og sjávarborðsbreytinga 
vegna	 jarðskorpuhreyfinga	 og	 hnattrænnar	 hlýnunar.	 Þá	 var	
haldið	áfram	rannsóknum	á	flóðhæð	í	Básendaflóðinu	og	hafin	
vinna við endurskoðun á viðmiðunarreglum við landhæð á 
lágsvæðum.

Unnið var að ýmsum rannsóknum sem tengjast vandamálum 
við	sandflutninga	við	Landeyjahöfn.	Í	líkanstöðinni	voru	gerðar	

Ferjulandgangur í Þorlákshöfn 25. apríl 2016.

Grímseyjarviti í Steingrímsfirði, rafgeymar, 26. júní 2016.

Ólafsviti í Patreksfirði, málningarvinna, 5. júlí 2016.
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Starfsmannahald
Fastir starfsmenn hjá Vegagerðinni voru 296 í lok árs 2016 í  
287,6	 	 stöðugildum	 en	 voru	 297	 í	 árslok	 2015.	Meðalstarfs-
manna fjöldi á árinu 2016 var 311,5 og 286 árið 2015. Heildar-
vinnu framlag á árinu 2016 reiknað í dagvinnustundum nam 
360 mannárum og hafði hækkað úr 335 frá árinu 2015. Launa-
greiðslur voru 2.568 m.kr. á árinu 2016 og launatengd gjöld 
594	m.kr.
Tafla	5	á	bls.	11	sýnir	fjölda	fastra	starfsmanna	Vegagerðarinnar

Yfirstjórn
Eftirfarandi	 starfsemi	 heyrir	 undir	 þennan	 lið;	 yfirstjórn	Vega-
gerðar	innar	 og	 fimm	 svið	 stofnunarinnar	 þ.e.	 fjármála	svið,	
mannvirkjasvið,	siglingasvið,	stoðsvið	og	þróunarsvið.	Í	yfirstjórn	
eru forstjóri og framkvæmdastjórar sviða. Fjármálasvið skiptist 
í þrjár deildir; greiningardeild, fjárhagsdeild og rekstrardeild. 
Mannvirkjasvið	skiptist	í	þrjár	deildir;	framkvæmdadeild,	hönn-
unar deild og þjónustudeild, og tvær sjálfstæðar einingar jarðefni 
og jarðgöng. Siglingasvið skiptist í tvær deildir; hafnadeild og 
vitadeild. Stoðsvið skiptist í tvær deildir; samskiptadeild og 
lögfræðideild, og tvær sjálfstæðar einingar; mannauð og rann-
sóknir. Þróunarsvið skiptist í þrjár deildir; áætlanadeild, um-
ferðar deild og upplýsingatæknideild. 

Auk framangreinds heyrir undir þennan lið innri endurskoðun 
og gæða deild. Eftirlaunagreiðslur til fyrrverandi starfsmanna 
teljast einnig til þessa liðar.

Forstjóri
(vegamálastjóri)

Stoðsvið
Lögfræði
Samskipti og skjalamál
Mannauður
Rannsóknir

Fjámálasvið
Fjárhagur og hagsýsla
Rekstur eigna og tækja
Innkaup
Almenningssamgöngur

Þróunarsvið
Áætlanir og skipulagsmál
Umferð og umferðaröryggi
Upplýsingatækni

Mannvirkjasvið

Hönnun
Framkvæmdir

Viðhald
Þjónusta
Jarðgöng
Jarðefni

Siglingasvið

Hafnir 
Vitar

Svæði

Vestursvæði
Norðursvæði
Austursvæði
Suðursvæði

Innri 
endurskoðun

Skipurit Vegagerðarinnar
í gildi 2016

Vaktstöð siglinga
Vaktstöð	siglinga	var	sett	á	 fót	með	 lögum	nr.	41/2003.	Hlut-
verk Vaktstöðvar siglinga er að fylgjast með allri umferð á sjó í 
lög sögu landsins og vera miðstöð upplýsinga fyrir skipaumferð 
í íslensku efnahagslögsögunni og halda utan um siglingar 
erlendra skipa sem koma til landsins sem og siglingar íslenskra 
skipa.	Tilkynningakerfi	um	komur	og	brottfarir	skipa	fara	í	gegn-
um	 kerfi	 Vaktstöðvar	 siglinga.	 Vaktstöðin	 fær	 upplýsingar	 í	
gegn	um	SafeSeaNet	þegar	erlend	skip	eru	á	ferð,	um	flutning	
hættu	legra	efna,	farþegalista,	o.fl.	Lagður	var	grunnur	að	upp-
lýsinga miðlun í gegnum nettengd farartæki sem sjófarendur 
geta gerst áskrifendur að. 

Vaktstöð siglinga rekur SafeSeaNet,	sem	er	upplýsingakerfi	
Siglingaöryggisstofnunar Evrópu og einnig LRIT (Long Range 
Identification and Tracking),	sem	er	tilkynningakerfi	kaupskipa	
innleitt	 af	 IMO,	 Alþjóðasiglingamálastofnuninni.	 Vaktstöð	
siglinga	rekur	líka	AIS	kerfið	og	eru	AIS	landstöðvarnar	orðnar	
alls	44	í	árslok	2016.

Vegagerðin (áður Siglingastofnun) hefur haft fjárhagslegt 
og faglegt eftirlit með rekstrinum og sinnir samskiptum við 
stjórnvöld vegna verkefna Vaktstöðvarinnar.

Vitar, upplýsinga- og leiðsögukerfi
Vegagerðin	 sér	 um	 rekstur	 landsvitakerfisins	 ásamt	 rekstri	 á	
öldumælisduflum,	strandveðurstöðvum	og	radarsvörum	ásamt	
siglingabaujum sem eru fyrir utan hafnsögu einstakra hafna, 
en veitir einnig tæknilega aðstoð og ráðgjöf við uppbyggingu 
hafnarvita og innsiglingarmerkja. Vegagerðin rekur einnig 
upplýsingakerfi	um	veður	og	sjólag	fyrir	sjófarendur.

Gæða-,	umhverfis-	
og öryggismál

Vegagerðin fær til ráðstöfunar vitagjald, sérstakt gjald á 
brúttótonn skips sem samkvæmt vitalögum er lagður á íslensk 
og erlend skip sem taka íslenska höfn. Vitagjaldinu er ætlað 
að	 standa	 straum	 af	 kostnaði	 við	 rekstur	 leiðsögukerfis	 fyrir	
sjófarendur	og	upplýsingakerfi	um	veður	og	sjólag.	

Viðhald og eftirlit Vegagerðarinnar með vitum landsins skiptist 
í rekstur raf- og ljósabúnaðar annars vegar og hins vegar 
viðhald á vitabyggingum. Nauðsynlegt er að viðhalda ytra byrði 
vita vel þar sem þeir eru notaðir sem dagmerki við siglingar og 
vitarnir margir hverjar á stöðum sem eru útsettir fyrir saltroki og 
miklum vindum.
Farið	 var	 í	 viðhald	 á	 16	 vitum	 á	 landi	 og	 4	 vitum	 á	 eyjum	

og skerjum. Í almennu viðhaldi felst málningar- og múrvinna 
ýmisskonar ásamt þrifum. Flestir landsvitar voru heimsóttir 
til eftirlits, fyrirbyggjandi viðhalds og endurnýjunar á ljós- og 
rafbúnaði. Sinnt var almennu viðhaldi á 3 siglingarbaujum. 
Veðurstöðvar	 í	 eyja-	 og	 skerjavitum	 voru	 einnig	 yfirfarnar.	
Meira	 var	 vart	 við	 bilanir	 og	 útslátt	 bæði	 í	 veðurstöðvum	 og	
sólarorkuvitum en í hefðbundnu ári m.a. vegna minni birtu og 
snjóleysis	 en	 einnig	 vegna	 slæms	 sjóveðurs	 sem	 gekk	 yfir	
landið snemma á árinu. Þá sinntu starfsmenn Vegagerðarinnar 
eftirliti	með	 tveimur	vitum	 fyrir	Faxaflóahafnir	og	sáu	um	við-
hald á baujum, garðsendaljósum og leiðarljósum fyrir hafnir 
landsins.
Undirbúningur	var	hafinn	á	árinu	með	að	skipta	út	ljósaperum	

fyrir	nýrri	gerð	 ljósapera	 fyrir	vita,	en	einnig	var	hafinn	undir-
búningur á að innleiða LED tækni í landtökuvita ásamt því sem 
fjargæsla á vitaljósum var aukin til muna.

Þeir vitar sem voru teknir í viðhald voru Hjalteyrarviti, Kópa-
skersviti, Rauðanúpsviti, Hraunhafnartangaviti, Raufar hafnar-
viti, Grenjanesviti, Digranesviti, Gerðistangaviti, Skarðsviti, 
Kálf sham ar sviti, Svalvogaviti, Ólafsviti, Óshólaviti, Arnar nes-
viti, Ingólfshöfðaviti, Urðarviti, Faxaskersviti, Kópanesviti, 
Langa nesviti, og Æðeyjarviti. 

Fyrir utan hefðbundið viðhald var farið í Dyrhólaeyjarvita, 
Reykja nes vita og landganginn í Þorlákshöfn. Dyrhólaeyjarvitinn 
var vatnsþéttur að utan og innan, skipt um rúður í ljóshúsinu 
o.fl.	Á	Reykjanesvita	var	endurbætt	handrið	á	svölum	og	í	Þor-
láks höfn var landgangurinn við Herjólfsbryggjuna málaður að 
innan og lagfærður.
Upplýsingakerfi	 Vegagerðarinnar	 um	 veður	 og	 sjólag	 var	

rekið	á	svipaðan	hátt	og	undanfarin	ár.	Kerfið	gefur	sjófarend-
um	kost	á	upplýsingum	um	veður	og	sjólag	umhverfis	 landið	
sem uppfærðar eru að mestu á klukkustundar fresti frá strand-
veðurstöðvum	og	öldumælisduflum	sem	mæla	ölduhæð	á	 til-
teknum	hafsvæðum.	Alls	eru	12	slík	öldumælisdufl	í	rekstri	með	
ströndum fram.

Upplýsingarnar er hægt að nálgast á vef Vegagerðarinnar en 
einnig	má	nálgast	upplýsingar	frá	öldumælisduflum	í	textavarpi	
sjónvarps. 

Rannsóknir, líkantilraunir og grunnkort 
Á vegum Vegagerðarinnar er á hverju ári unnið að rannsókn um 
á öldufari, jarðvegsrannsóknum í höfnum, gerð líkantilrauna og 
grunnkorta af höfnum, ásamt rannsóknum tengdum sjóvörnum. 
Unnið	 var	 við	 umsýslu	 á	 upplýsingarkerfinu	Veður og sjólag 
og	hafinn	undirbúningur	að	staðbundnum	ölduspám	á	nýjum	
hafsvæðum.	 Unnið	 var	 við	 gerð	 öldukorta	 fyrir	 Faxaflóa	 og	
Skjálfanda þar sem litið er til öryggis farþegaskipa í innanlands-
siglingu.

Á árinu var unnið að úrvinnslu sjávarborðsmælinga frá nokkrum 
höfnum með greiningu sjávarfalla og sjávarborðsbreytinga 
vegna	 jarðskorpuhreyfinga	 og	 hnattrænnar	 hlýnunar.	 Þá	 var	
haldið	áfram	rannsóknum	á	flóðhæð	í	Básendaflóðinu	og	hafin	
vinna við endurskoðun á viðmiðunarreglum við landhæð á 
lágsvæðum.

Unnið var að ýmsum rannsóknum sem tengjast vandamálum 
við	sandflutninga	við	Landeyjahöfn.	Í	líkanstöðinni	voru	gerðar	

Ferjulandgangur í Þorlákshöfn 25. apríl 2016.

Grímseyjarviti í Steingrímsfirði, rafgeymar, 26. júní 2016.

Ólafsviti í Patreksfirði, málningarvinna, 5. júlí 2016.
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Sænskir verkfræðinemar og leiðsögumaður þeirra (t.h.) skoða aðstæður við 
Landeyjahöfn, 18. febrúar 2016.

tilraunir	þar	sem	fljótandi	líkan	af	nýrri	Vest-
mannaeyjaferju var bundið við kant í Land-
eyjahöfn og skoðaðar endurbætur á innri 
höfninni	til	að	draga	úr	hreyfingum	við	ferju-
kantinn. Þá unnu tveir verkfræðinemar við 
háskólann í Lundi í Svíþjóð, í samvinnu 
við Vegagerðina, að meistaraverkefni sem 
fjallar	 um	 sandflutninga	 við	 Landeyjahöfn,	
hvaða	ferli	stjórna	flutningunum	og	hvernig	
eða hvort hægt sé að hafa áhrif á þessi ferli.

Áfram var unnið að rannsóknum á 
Grynnsl un um utan við Hornafjarðarós og 
áhrifum þeirra á siglingar um Ósinn. Gerðar 
voru straumhraða- og rennslismælingar í 
Horna fjarðarós og í nokkrum sniðum innan 
Óssins.	Meistararitgerð	verkfræðinema	við	
tækniháskólann í Delft í Hollandi sem unnin 
var í sam vinnu við Vegagerðina fjallaði um 
Hornafjarðarós þar sem strandbreytingar 
voru skoðaðar í stórum skala. 

Fylgst var með strandbreytingum við 
Vík	 í	 Mýrdal	 og	 unnið	 að	 undirbúningi	 að	
byggingu nýs sandfangara austan við þann 
sem fyrir er. 

Unnið var við öldufarsrannsóknir í reikni-
líkani af Þorlákshöfn og könnuð áhrif ýmissa 
breytinga á höfninni á viðleguskilyrði. 
Tekið	 var	 þátt	 í	 alþjóðlegu	 samstarfi	 á	

vegum PIANC og ráðstefnum á sviði strand-
verkfræði og hafnargerðar.

Unnið var að rannsóknar og þróunar verk-
efnum sem greidd voru af ýmsum aðilum. 
Lokið var við vinnu fyrir Faxa fóahafnir um 
öldufar á Sundunum í Reykjavík. Hluti af 
því verk efni var gerð meistararitgerðar verk-
fræðinema við tækniháskól ann í Danmörku, 
þar	 sem	 skoðaðar	 voru	 hreyfingar	 gáma-
flutninga	skips	 við	 fyrirhugaðan	 hafnar	kant	
í Sundahöfn. Þá var unnið við öldufars-
rann sóknir og mat á áhrif efnistöku í Ísa-
fjarðar	djúpi	 og	 Reyðarfirði	 annars	 vegar	
fyrir Íslenska kalkþörungafélagið og hins 
vegar Fjarðabyggð. Þá var unnið að 
öldufarsreikningum fyrir Arnarfjörð fyrir 
laxeldis fyrirtækin Fjarðalax og Arctic Sea 
Farm.

Mynd úr sjálfvirkri myndavél Vegagerðarinnar.

Upplýsingaþjónusta
Hjá umferðarþjónustu þjónustudeildar mannvirkjasviðs er séð 
um upplýsingaþjónustu Vegagerðarinnar, en þjónusta við veg-
farendur felst m.a. í margs konar kynningarstarfsemi og upp-
lýsingaþjónustu. 
Vegagerðin	rekur	nú	öflugt	upplýsingakerfi	um	færð,	veður	og	

ástand vega um allt land til að mæta auknum þörfum og kröfum 
vegfarandans	um	greinargóðar	upplýsingar	um	sem	flest	sem	
hann	varðar	þegar	hann	er	á	ferð	um	vegakerfið.	

Safnað er saman fjölþættum upplýsingum frá mælitækjum á 
og	við	vegakerfið,	m.a.	upplýsingum	um	umferðarmagn,	hraða,	
ás	þunga,	frost	í	jörð,	veður	og	færð	og	eru	flest	þessara	mæli-
tækja sjálfvirk og er þessum upplýsingum miðlað samtímis, um 
alla helstu upplýsingamiðla landsins, til þeirra sem á þeim þurfa 
að halda.

Innheimtukostnaður vegna markaðra tekna
Vegagerðin greiðir innheimtukostnað vegna markaðra tekna 
til ríkissjóðs af mörkuðum tekjum og telst hann til útgjalda hjá 
stofnuninni. Innheimtukostnaður markaðra tekna samkvæmt 
fjárlögum 2016 var 81 m.kr.

4.1.4  Þjónusta, styrkir, rannsóknir og viðhald

Samkvæmt	fjárlögum	voru	fjárveitingar	til	þjónustu	vegakerfisins	
4.240,3	 m.kr,	 styrkir	 til	 ferja	 og	 sérleyfishafa	 1.520,8	 m.kr.,	
styrkir til almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu og 
áhrifasvæði	þess	988,4	m.kr.,	styrkir	til	 innanlandsflugs	306,4	
m.kr.,	fjárveitingar	til	rannsókna	141,9	m.kr.	Veitt	var	80	m.kr.	
til jarðgangarannsókna á Fjarðarheiði, 5 m.kr. til rannsókna á 
Grynnslum	 við	Höfn	 í	Hornafirði	 og	 til	 viðhalds	 vegakerfisins	
5.850	m.kr.	Í	fjáraukalögum	fyrir	árið	2016	var	veitt	1.437,2		m.kr. 
til	 þjónustu	 vegakerfisins	 og	 223,0	 m.kr.	 til	 viðhalds	
vegakerfis	ins.	 Samtals	 voru	 því	 fjárveitingar	 til	 þessara	 liða	 
14.973	 m.kr.	 Gerð	 er	 grein	 fyrir	 jarðgangarannsóknum	 á	
Fjarðarheiði í fylgiskjali 2; greinargerð um framkvæmdir við 
nýbyggingu þjóðvega 2016.

4.1.4.1 Þjónusta
Fjárveiting til þjónustu stofn- tengi- og héraðsvega á fjárlögum 
og fjáraukalögum árið 2016 var 5.677,5 m.kr. Auk þess var 
hagnaður svæða og rekstrardeildar að upphæð 201 m.kr. 
notaður til að minnka halla á vetrarviðhaldi. Til ráðstöfunar 
voru	 því	 5.878,5	m.kr.	 en	 þar	 af	 fóru	 1.437	m.kr.	 til	 greiðslu	
á uppsöfnuðum halla. Verkefni í þjónustu skiptist á árinu 

2016	 í	 fjóra	meginflokka,	viðhald	vegmerkinga,	samninga	við	
sveitarfélög, viðhaldssvæði og vetrarviðhald. Heildarkostnaður 
við	þjónustu	vega	var	4.596		m.kr.	á	árinu	2016.	Halli	á	þjónustu	
vegakerfisins	 var	 154	 m.kr.	 í	 árslok	 2016.	 Hér	 er	 fjallað	
sérstaklega um almenna þjónustu, þ.e. viðhald vegmerkinga, 
samninga við sveitarfélög og viðhaldssvæði og sérstaklega um 
vetrarviðhald.	Í	töflu	6	á	bls.	16	kemur	fram	hvernig	kostnaður	
við	 almenna	 þjónustu	 skiptist	 milli	 hinna	 einstöku	 flokka	
þjónustunnar og milli svæða Vegagerðarinnar á árinu 2016.

Viðhald vegmerkinga
Fjárheimildum til vegmerkinga var varið til að greiða lýsingu 
meðfram	vegum,	yfirborðsmerkingu,	endurnýjun	og	viðhald	á	
kantstikum, vegriðum og umferðarmerkjum. Kostnaður vegna 
viðhalds vegmerkinga var 1.165 m.kr. á árinu 2016.

Samningar við sveitarfélög
Fjárheimildum til þjónustu þjóðvega innan þéttbýlis var varið til 
almennrar þjónustu og vetrarþjónustu á þjóðvegum í þéttbýli. 
Samkvæmt	14.	grein	vegalaga,	nr.	80/2007,	er	vegamálastjóra	
heimilt	 að	 fela	öðrum	veghald	einstakra	 vegarkafla	þjóðvega	
að nokkru eða öllu leyti. Gerðir voru samningar við mörg 
sveitarfélög um að þau annist þjónustu á vegum innan þeirra, 
en	 frá	 árinu	 2011	 hefur	 Vegagerðin	 yfirtekið	 mikinn	 hluta	
þjónustu þjóðvega innan þéttbýlis. Kostnaður vegna þjónustu 
þjóðvega innan þéttbýlis var 90 m.kr. á árinu 2016.

Viðhaldssvæði
Fjárheimildum var varið til að greiða kostnað við umsjónar- 
og eftirlitsvinnu með vegamannvirkjum, merkingar vegna 
vegaskemmda og takmarkana á ásþunga, hreinsun vegsvæða, 
viðgerðir á skemmdum vegna úrrennslis, afvötnun vega og 
sérstök verkefni. Kostnaður vegna þessara verkefna var  
645	m.kr.	á	árinu	2016.

Vetrarviðhald
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Súlurit 3 sýnir þróun fjárheimilda til almennrar þjónustu á árunum 2006-2016. Tölurnar eru á 
verðlagi	ársins	2016.	Athygli	er	vakin	á	því	að	 frá	árinu	2008	eru	 fjárheimildir	 fyrir	vegheflun	
og rykbindingu malarvega taldar með fjárheimildum til endurnýjunar malarslitlaga undir 
viðhaldsliðnum viðhald malarvega, og frá árinu 2011 eru fjárheimildir til vegganga taldar með 
viðhaldsliðnum veggöng.

Skemmd leiðamerki 
við Vifílsstaðavatn 
14. janúar 2016.

Líkan af Landeyjahöfn í líkanhúsi Vegagerðarinnar við Vesturvör í Kópavogi, 
9. september 2016.
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Sænskir verkfræðinemar og leiðsögumaður þeirra (t.h.) skoða aðstæður við 
Landeyjahöfn, 18. febrúar 2016.

tilraunir	þar	sem	fljótandi	líkan	af	nýrri	Vest-
mannaeyjaferju var bundið við kant í Land-
eyjahöfn og skoðaðar endurbætur á innri 
höfninni	til	að	draga	úr	hreyfingum	við	ferju-
kantinn. Þá unnu tveir verkfræðinemar við 
háskólann í Lundi í Svíþjóð, í samvinnu 
við Vegagerðina, að meistaraverkefni sem 
fjallar	 um	 sandflutninga	 við	 Landeyjahöfn,	
hvaða	ferli	stjórna	flutningunum	og	hvernig	
eða hvort hægt sé að hafa áhrif á þessi ferli.

Áfram var unnið að rannsóknum á 
Grynnsl un um utan við Hornafjarðarós og 
áhrifum þeirra á siglingar um Ósinn. Gerðar 
voru straumhraða- og rennslismælingar í 
Horna fjarðarós og í nokkrum sniðum innan 
Óssins.	Meistararitgerð	verkfræðinema	við	
tækniháskólann í Delft í Hollandi sem unnin 
var í sam vinnu við Vegagerðina fjallaði um 
Hornafjarðarós þar sem strandbreytingar 
voru skoðaðar í stórum skala. 

Fylgst var með strandbreytingum við 
Vík	 í	 Mýrdal	 og	 unnið	 að	 undirbúningi	 að	
byggingu nýs sandfangara austan við þann 
sem fyrir er. 

Unnið var við öldufarsrannsóknir í reikni-
líkani af Þorlákshöfn og könnuð áhrif ýmissa 
breytinga á höfninni á viðleguskilyrði. 
Tekið	 var	 þátt	 í	 alþjóðlegu	 samstarfi	 á	

vegum PIANC og ráðstefnum á sviði strand-
verkfræði og hafnargerðar.

Unnið var að rannsóknar og þróunar verk-
efnum sem greidd voru af ýmsum aðilum. 
Lokið var við vinnu fyrir Faxa fóahafnir um 
öldufar á Sundunum í Reykjavík. Hluti af 
því verk efni var gerð meistararitgerðar verk-
fræðinema við tækniháskól ann í Danmörku, 
þar	 sem	 skoðaðar	 voru	 hreyfingar	 gáma-
flutninga	skips	 við	 fyrirhugaðan	 hafnar	kant	
í Sundahöfn. Þá var unnið við öldufars-
rann sóknir og mat á áhrif efnistöku í Ísa-
fjarðar	djúpi	 og	 Reyðarfirði	 annars	 vegar	
fyrir Íslenska kalkþörungafélagið og hins 
vegar Fjarðabyggð. Þá var unnið að 
öldufarsreikningum fyrir Arnarfjörð fyrir 
laxeldis fyrirtækin Fjarðalax og Arctic Sea 
Farm.

Mynd úr sjálfvirkri myndavél Vegagerðarinnar.

Upplýsingaþjónusta
Hjá umferðarþjónustu þjónustudeildar mannvirkjasviðs er séð 
um upplýsingaþjónustu Vegagerðarinnar, en þjónusta við veg-
farendur felst m.a. í margs konar kynningarstarfsemi og upp-
lýsingaþjónustu. 
Vegagerðin	rekur	nú	öflugt	upplýsingakerfi	um	færð,	veður	og	

ástand vega um allt land til að mæta auknum þörfum og kröfum 
vegfarandans	um	greinargóðar	upplýsingar	um	sem	flest	sem	
hann	varðar	þegar	hann	er	á	ferð	um	vegakerfið.	

Safnað er saman fjölþættum upplýsingum frá mælitækjum á 
og	við	vegakerfið,	m.a.	upplýsingum	um	umferðarmagn,	hraða,	
ás	þunga,	frost	í	jörð,	veður	og	færð	og	eru	flest	þessara	mæli-
tækja sjálfvirk og er þessum upplýsingum miðlað samtímis, um 
alla helstu upplýsingamiðla landsins, til þeirra sem á þeim þurfa 
að halda.

Innheimtukostnaður vegna markaðra tekna
Vegagerðin greiðir innheimtukostnað vegna markaðra tekna 
til ríkissjóðs af mörkuðum tekjum og telst hann til útgjalda hjá 
stofnuninni. Innheimtukostnaður markaðra tekna samkvæmt 
fjárlögum 2016 var 81 m.kr.

4.1.4  Þjónusta, styrkir, rannsóknir og viðhald

Samkvæmt	fjárlögum	voru	fjárveitingar	til	þjónustu	vegakerfisins	
4.240,3	 m.kr,	 styrkir	 til	 ferja	 og	 sérleyfishafa	 1.520,8	 m.kr.,	
styrkir til almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu og 
áhrifasvæði	þess	988,4	m.kr.,	styrkir	til	 innanlandsflugs	306,4	
m.kr.,	fjárveitingar	til	rannsókna	141,9	m.kr.	Veitt	var	80	m.kr.	
til jarðgangarannsókna á Fjarðarheiði, 5 m.kr. til rannsókna á 
Grynnslum	 við	Höfn	 í	Hornafirði	 og	 til	 viðhalds	 vegakerfisins	
5.850	m.kr.	Í	fjáraukalögum	fyrir	árið	2016	var	veitt	1.437,2		m.kr. 
til	 þjónustu	 vegakerfisins	 og	 223,0	 m.kr.	 til	 viðhalds	
vegakerfis	ins.	 Samtals	 voru	 því	 fjárveitingar	 til	 þessara	 liða	 
14.973	 m.kr.	 Gerð	 er	 grein	 fyrir	 jarðgangarannsóknum	 á	
Fjarðarheiði í fylgiskjali 2; greinargerð um framkvæmdir við 
nýbyggingu þjóðvega 2016.

4.1.4.1 Þjónusta
Fjárveiting til þjónustu stofn- tengi- og héraðsvega á fjárlögum 
og fjáraukalögum árið 2016 var 5.677,5 m.kr. Auk þess var 
hagnaður svæða og rekstrardeildar að upphæð 201 m.kr. 
notaður til að minnka halla á vetrarviðhaldi. Til ráðstöfunar 
voru	 því	 5.878,5	m.kr.	 en	 þar	 af	 fóru	 1.437	m.kr.	 til	 greiðslu	
á uppsöfnuðum halla. Verkefni í þjónustu skiptist á árinu 

2016	 í	 fjóra	meginflokka,	viðhald	vegmerkinga,	samninga	við	
sveitarfélög, viðhaldssvæði og vetrarviðhald. Heildarkostnaður 
við	þjónustu	vega	var	4.596		m.kr.	á	árinu	2016.	Halli	á	þjónustu	
vegakerfisins	 var	 154	 m.kr.	 í	 árslok	 2016.	 Hér	 er	 fjallað	
sérstaklega um almenna þjónustu, þ.e. viðhald vegmerkinga, 
samninga við sveitarfélög og viðhaldssvæði og sérstaklega um 
vetrarviðhald.	Í	töflu	6	á	bls.	16	kemur	fram	hvernig	kostnaður	
við	 almenna	 þjónustu	 skiptist	 milli	 hinna	 einstöku	 flokka	
þjónustunnar og milli svæða Vegagerðarinnar á árinu 2016.

Viðhald vegmerkinga
Fjárheimildum til vegmerkinga var varið til að greiða lýsingu 
meðfram	vegum,	yfirborðsmerkingu,	endurnýjun	og	viðhald	á	
kantstikum, vegriðum og umferðarmerkjum. Kostnaður vegna 
viðhalds vegmerkinga var 1.165 m.kr. á árinu 2016.

Samningar við sveitarfélög
Fjárheimildum til þjónustu þjóðvega innan þéttbýlis var varið til 
almennrar þjónustu og vetrarþjónustu á þjóðvegum í þéttbýli. 
Samkvæmt	14.	grein	vegalaga,	nr.	80/2007,	er	vegamálastjóra	
heimilt	 að	 fela	öðrum	veghald	einstakra	 vegarkafla	þjóðvega	
að nokkru eða öllu leyti. Gerðir voru samningar við mörg 
sveitarfélög um að þau annist þjónustu á vegum innan þeirra, 
en	 frá	 árinu	 2011	 hefur	 Vegagerðin	 yfirtekið	 mikinn	 hluta	
þjónustu þjóðvega innan þéttbýlis. Kostnaður vegna þjónustu 
þjóðvega innan þéttbýlis var 90 m.kr. á árinu 2016.

Viðhaldssvæði
Fjárheimildum var varið til að greiða kostnað við umsjónar- 
og eftirlitsvinnu með vegamannvirkjum, merkingar vegna 
vegaskemmda og takmarkana á ásþunga, hreinsun vegsvæða, 
viðgerðir á skemmdum vegna úrrennslis, afvötnun vega og 
sérstök verkefni. Kostnaður vegna þessara verkefna var  
645	m.kr.	á	árinu	2016.

Vetrarviðhald
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Súlurit 3 sýnir þróun fjárheimilda til almennrar þjónustu á árunum 2006-2016. Tölurnar eru á 
verðlagi	ársins	2016.	Athygli	er	vakin	á	því	að	 frá	árinu	2008	eru	 fjárheimildir	 fyrir	vegheflun	
og rykbindingu malarvega taldar með fjárheimildum til endurnýjunar malarslitlaga undir 
viðhaldsliðnum viðhald malarvega, og frá árinu 2011 eru fjárheimildir til vegganga taldar með 
viðhaldsliðnum veggöng.

Skemmd leiðamerki 
við Vifílsstaðavatn 
14. janúar 2016.

Líkan af Landeyjahöfn í líkanhúsi Vegagerðarinnar við Vesturvör í Kópavogi, 
9. september 2016.
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Súlurit	4	sýnir	þróun	í	kostnaði	við	almenna	þjónustu	á	árunum	2006-2016.	Tölurnar	
eru á verðlagi ársins 2016. Athygli er vakin á því að frá árinu 2008 er kostnaður við 
vegheflun	og	rykbindingu	malarvega	talinn	með	kostnaði	við	endurnýjun	malarslitlaga	undir	
viðhaldsliðnum viðhald malarvega, og frá árinu 2011 er kostnaður vegna vegganga talinn 
með viðhaldsliðnum veggöng.

Vetrarviðhald
Fjárheimildum til vetrarviðhalds er ætlað að greiða allan 
kostnað	við	snjómokstur	og	hálkuvarnir	á	vegakerfinu	 í	sam-
ræmi við gildandi snjómokstursreglur. Innifalið í þeim kostnaði 
er einnig stjórnun og stýring vetrarþjónustunnar, upp setning 
og rekstur mælitækja og upplýsingabúnaðar um færð á 
vegakerfinu	og	ástand	vega	að	vetri	 til.	Kostnaður	við	vetrar-
viðhald	var	um	2.696	m.kr.	á	árinu	2016.	Í	töflu	7	kemur	fram	
hvernig kostnaður við vetrarviðhald á árinu 2016 skiptist á 
milli svæða Vegagerðarinnar. Á undanförnum árum hefur 
þjónustumagn	 að	 vetri	 til	 aukist.	 Munar	 þar	 mestu	 um	meiri	

 Sam-  Suður-  Vestur-  Norður-  Austur-  Sam-
    Svæði / útgjaldaliður eiginlegt svæði  svæði  svæði  svæði  tals
 m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr.

    Vetrarviðhald 224	 811	 651	 631	 379	 2.696

Tafla	7		
Skipting kostnaðar 

við vetrarviðhald. 

Viðhald á vegstikum, 
Hringvegur (1), 
Suðurlandsvegur
í Árnessýslu, 1. júní 2016.
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 Sam-  Suður-  Vestur-  Norður-  Austur-  Sam-
Svæði / útgjaldaliður eiginlegt svæði  svæði  svæði  svæði  tals
 m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr.

Viðhald vegmerkinga 69 591 199 189 117 1.165
Samningar	við	sveitarfélög	*	 0	 0	 43	 25	 22	 90
Viðhaldsvæði	 22	 294	 125	 129	 75	 645

Samtals	 91	 885	 367	 343	 214	 1.900

Tafla	6	
Skipting 
kostnaðar við 
almenna þjónustu. 

* Vegagerðin hefur gert samninga við nokkur sveitarfélög um þjónustu innan þéttbýlis, en hefur 
frá	árinu	2011	yfirtekið	marga	þessara	samninga.

þjónustu vegna óhagstæðara veðurfars en einnig hefur aukin 
umferð á einstökum leiðum leitt til fjölgunar snjómokstursdaga 
og aukinnar þjónustu. Ákall er um aukna og breytta þjónustu, 
vegna aukinna umsvifa í samfélaginu og sérþarfa vegna mikils 
fjölda erlendra ferðamanna. Súlurit 5 sýnir þróun fjárheimilda 
til vetrarviðhalds á árunum 2006-2016 og súlurit 6 sýnir þróun 
í	kostnaði	sömu	ár.	Tölurnar	eru	á	verðlagi	ársins	2016.	Í	töflu	
8	má	sjá	kostnað	við	vetrarviðhald	á	nokkrum	vegarköflum	á	
árinu 2016.
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Súlurit	4	sýnir	þróun	í	kostnaði	við	almenna	þjónustu	á	árunum	2006-2016.	Tölurnar	
eru á verðlagi ársins 2016. Athygli er vakin á því að frá árinu 2008 er kostnaður við 
vegheflun	og	rykbindingu	malarvega	talinn	með	kostnaði	við	endurnýjun	malarslitlaga	undir	
viðhaldsliðnum viðhald malarvega, og frá árinu 2011 er kostnaður vegna vegganga talinn 
með viðhaldsliðnum veggöng.

Vetrarviðhald
Fjárheimildum til vetrarviðhalds er ætlað að greiða allan 
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vegakerfinu	og	ástand	vega	að	vetri	 til.	Kostnaður	við	vetrar-
viðhald	var	um	2.696	m.kr.	á	árinu	2016.	Í	töflu	7	kemur	fram	
hvernig kostnaður við vetrarviðhald á árinu 2016 skiptist á 
milli svæða Vegagerðarinnar. Á undanförnum árum hefur 
þjónustumagn	 að	 vetri	 til	 aukist.	 Munar	 þar	 mestu	 um	meiri	

 Sam-  Suður-  Vestur-  Norður-  Austur-  Sam-
    Svæði / útgjaldaliður eiginlegt svæði  svæði  svæði  svæði  tals
 m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr.

    Vetrarviðhald 224	 811	 651	 631	 379	 2.696

Tafla	7		
Skipting kostnaðar 

við vetrarviðhald. 

Viðhald á vegstikum, 
Hringvegur (1), 
Suðurlandsvegur
í Árnessýslu, 1. júní 2016.

m.kr.

Súlurit 5 
Fjárheimildir 

til vetrarviðhalds 
á verðlagi ársins 2016.

Súlurit 6 
Kostnaður við 
vetrarviðhald

á verðlagi ársins 2016.

m.kr.

1.
95

8

2.
06

2

1.
87

9 2.
22

5

1.
91

0

1.
77

8 2.
02

7

2.
87

1

2.
66
4

2.
85
4

3.
85

8

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2.
20

6

2.
12

5

2.
76

3

2.
12

7

1.
80

1

2.
36

8

2.
40
6

2.
58

8 3.
02

0

3.
48
4

2.
69

6

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 Sam-  Suður-  Vestur-  Norður-  Austur-  Sam-
Svæði / útgjaldaliður eiginlegt svæði  svæði  svæði  svæði  tals
 m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr.

Viðhald vegmerkinga 69 591 199 189 117 1.165
Samningar	við	sveitarfélög	*	 0	 0	 43	 25	 22	 90
Viðhaldsvæði	 22	 294	 125	 129	 75	 645

Samtals	 91	 885	 367	 343	 214	 1.900

Tafla	6	
Skipting 
kostnaðar við 
almenna þjónustu. 

* Vegagerðin hefur gert samninga við nokkur sveitarfélög um þjónustu innan þéttbýlis, en hefur 
frá	árinu	2011	yfirtekið	marga	þessara	samninga.

þjónustu vegna óhagstæðara veðurfars en einnig hefur aukin 
umferð á einstökum leiðum leitt til fjölgunar snjómokstursdaga 
og aukinnar þjónustu. Ákall er um aukna og breytta þjónustu, 
vegna aukinna umsvifa í samfélaginu og sérþarfa vegna mikils 
fjölda erlendra ferðamanna. Súlurit 5 sýnir þróun fjárheimilda 
til vetrarviðhalds á árunum 2006-2016 og súlurit 6 sýnir þróun 
í	kostnaði	sömu	ár.	Tölurnar	eru	á	verðlagi	ársins	2016.	Í	töflu	
8	má	sjá	kostnað	við	vetrarviðhald	á	nokkrum	vegarköflum	á	
árinu 2016.
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4.1.4.2 Styrkir til ferja og sérleyfishafa
Fjárveiting	 til	 ferja	og	sérleyfishafa	var	1.520,8	m.kr.	
Frá	fyrra	ári	fór	út	40	m.kr.	fjárveiting	vegna	siglinga	
Víkings til Vestmannaeyja 2015 en við bættist  
70 m.kr. fjárveiting til sérleyfa á landi. Raunlækkun 
er því um 7 m.kr. milli ára. Í ársbyrjun var hallinn á 
þessum	lið	341,7	m.kr.	Hallinn	jókst	á	árinu	og	í	árslok	
var	 hann	 497,2	 m.kr.	 Upphaflegu	 ástæðu	 þessa	
halla má rekja aftur til 2010 þegar Landeyjahöfn var 
tekin í notkun og þau vandamál, sem enn er verið að 
glíma við litu dagsins ljós. Ný ferja er nú í smíðum 
og einnig eru uppi áform um endurbætur á höfninni. 
Á meðan þarf að sigla bæði til Landeyjahafnar og 
Þorlákshafnar eftir aðstæðum, sem leiðir til u.þ.b  
300 m.kr. kostnaðarauka á ári. Núverandi fjárveitingar 
hafa verið hækkaðar til að mæta þessum kostnaði, 
en óbættur er enn kostnaðaraukinn frá 2010. Fjár-
veiting til þessa liðar fær á sig skerðingu vegna hag-
ræðingarkröfu. Uppistaða gjaldanna er hins vegar 

Tafla	9		Kostnaður við ferjur.

 Rekstrar- Annar
 styrkur kostnaður Samtals
 m.kr. m.kr. m.kr.

Vestmannaeyjaferja,	Herjólfur	 741,2	 34,9	 776,1
Breiðafjarðarferja, Baldur 157,3 0,7 158,0
Flutningar í Ísafjarðardjúpi 0,0 0,1 0,1
Hríseyjarferja,	Sævar	 104,5	 27,7	 132,2
Grímseyjarferja,	Sæfari	 153,4	 5,2	 158,6
Mjóafjarðarferja	 12,7	 0,0	 12,7
Norðurfjarðarflutningar	 1,0	 0,0	 1,0
Sameiginlegt 0,0 5,5 5,5
   
Samtals	 1.170,1	 74,1	 1.244,2

Vestmannaeyjaferjan Herjólfur siglir inn í Landeyjahöfn 10. maí 2016.

verð bættir samningar við rekstraraðila. Þetta leiðir til síaukins 
halla á liðnum. Ekkert svigrúm hefur heldur verið til að mæta 
viðhaldskostnaði	á	ferjunum,	sem	flestar	eru	í	eigu	ríkisins	og	
eru komnar til ára sinna.

Ferjur
Heildarkostnaður	á	árinu	2016	var	1.244,2	m.kr.	Tafla	9	sýnir	
hvernig	ríkið	styrkti	ferjuleiðir	og	flutninga	á	árinu	2016.

Sérleyfi á landi
Heildarkostnaður	á	árinu	var	432,0	m.kr.	Undir	þennan	lið	falla	
allir styrkir til sérleyfa á landi. Búið er að semja við samtök 

Tafla	8		Kostnaður við 
vetrarviðhald á nokkrum 
vegarköflum.

 Lengd  Kostnaður
	 kafla	 Kostnaður	 á	km
Kaflar:	 km	 m.kr.	 þús.kr.

Hellisheiði:	Reykjavík	-	Hveragerði	og	Þrengslavegur		 48	 127,8	 2.662
Holtavörðuheiði 37 21,9 592
Fróðárheiði		 14	 13,1	 937
Steingrímsfjarðarheiði		 47	 23,6	 502
Siglufjarðarvegur:	Ketilás	-	Siglufjörður		 25	 10,4	 417
Öxnadalsheiði  25 16,9 676
Dalvík	-	Ólafsfjörður		 18	 7,3	 407
Mývatns-	og	Möðrudalsöræfi	og	Jökuldalur		 146	 51,7	 354
Vopnafjarðarheiði  51 13,2 258
Fjarðarheiði	 24	 36,8	 1.532
Oddsskarð  23 22,1 963
Vegið meðaltal     753

Snjóblásari frá Fellabæ 
að störfum 
7. mars 2016.

Hringvegur (1),
stund milli stríða 
í Bakkaselsbrekku
1. febrúar 2016.

Strætisvagnar á Hlemmtorgi í Reykjavík 29. ágúst 2016.

sveitarfélaga um land allt um að sjá um tilhögun á þessum 
rekstri	og	útboð	á	honum.	Hefur	það	fyrirkomulag	yfirleitt	gefist	
vel nema halli hefur verið á rekstrinum. Fjárveiting var aukin um 
70	m.kr.	á	árinu	til	að	mæta	þeim	halla	og	til	þróa	kerfið	áfram.

4.1.4.3 Styrkir til almenningssamgangna 
á höfuðborgarsvæðinu
Fjárveiting	á	fjárlögum	var	988,4	m.kr.	Áformað	er	að	byggja	upp	
almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu og tengingar við 
það. Verkefnið er til 10 ára og skal verja hluta af kolefnisgjaldi 
til að fjármagna það. Gerðir hafa verið samningar við samtök 
sveitarfélaga um þetta verkefni.
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Mannvirki
Ákvörðun	á	flóðhæð	í	Básendaflóði
Ástand spennikapla í steyptum brúm 2
BridgeSpec	(COST	TU1406)
Brotholur – orsakir, kostnaður, fyrirbyggjandi aðgerðir 
og viðgerðarmöguleikar
Efni til innþéttingar sprungna í slitlagi brúa
Endur- og símennturnarnámskeið í vegagerð
Endurvinnsla steypu í burðarlög vega
Eurocode 7 - endurskoðun 
Evrópustaðlar,	CEN/TC	154	og	CEN/TC	227
Greining á bergstyrkingum í veggöngum 
-	samanburður	við	Q-kerfið
Hálka á nýlögðu malbiki
Jarðtæknirannsóknir í vegagerð - áhættugreining
Lágsvæði, viðmiðunarreglur fyrir landhæð
Leiðbeiningar í eftirliti við framkvæmdir hjá Vegagerðinni
Leiðbeiningar um efnisrannsóknir og efniskröfur
Notkun koltrefja til styrkingar steyptra mannvirkja 
og til ástandsgreininga
Rannsóknakerfi
ROADEX NETWORK
Rýnilistar fyrir vegagerð
Sig í mýrarjarðvegi 
Slitlög
Sprengingar	í	þéttbýli	–	Mat	á	titringi	í	byggingum	
vegna sprenginga. 
Steinefnabanki
Steinsteypunefnd
Steypt	40	–	50	mm	slitlag	á	brýr
Stífnieiginleikar jarðvegs metnir með greiningu 
yfirborðsbylgna
Styrkingarmöguleikar burðarlags núverandi vega 
- framhald
Togþol slitsterkrar hástyrkleikasteypu í slitlag brúa
Tæring stálþila og líftími
Vegorðasafn - skilgreiningar og skýringar á hugtökum
Yfirborð	brúa
Yfirborðsmerkingar	ending	og	efnisnotkun
Þróun nýrra hönnunarleiðbeininga til að meta sjávarálag 
á vegi og brýr

Umferð
Áhrif endafrágangs vegriða á snjósöfnun
Akstur og öryggi erlendra ferðamanna á vegum landsins
Áskrift að slysagagnagrunninum IRTAD
Ferðahættir að Fjallabaki
Ferðavenjur vetur 2015-2016
Ferðir á einstakling – samanburðarathugun á gerð 
og úrvinnslu ferðavenjukannana hérlendis og erlendis
Forviðvörun bruna í jarðgöngum
Greining kostnaðar við vetrarþjónustu með hliðsjón 
af veðurlagi
Hraðbraut fyrir hjólandi á höfuðborgarsvæðinu
Kortlagning hættulegra staða, hindranir 
og ótti hjólreiðamanna í Reykjavík

Kortlagning veghita með áherslu á hálkustaði
Meðalhraðaeftirlit	-	innleiðingaráætlun
NordFoU	EPAS.	Áhrif	dreifibúnaðar,	saltgerðar	og	ökuhraða	
á nýtni hálkusalts
NordFoU	ROSTMOS,	Upplýsingatækni	til	færðar-	og	
ástandsgreiningar á vegum
NorDust - Líkanreikningar á svifryksmengun vegna umferðar 
og áhrif veðurs
NorSIKT IP - samnorrænt verkefni um umferðartölfræði 
- innleiðing
Rannsóknargreining á vindmælingum Vegagerðarinnar
Reiknilíkan um þörf fyrir áningarstaði
Samnorrænn gagnabanki um vetrarþjónustu
Slys á gatnamótum. Samband slysatíðni, alvarleika slysa 
og umferðarhraða
Stoppistöðvar á þjóðvegum - hönnunarleiðbeiningar
Talningar á hjólreiðaumferð. Bætt aðferðarfræði talninga 
með leitun til nágrannalanda
Tenging hjólanets höfuðborgarsvæðisins við umliggjandi 
þjóðvegi
Umferðaröryggi við strætóstöðvar
Upplýsingar úr slysaskrá Samgöngustofu
Veglýsing utan þéttbýlis, leiðbeiningar
Vinnusóknarmynstur og vinnusóknarsvæði 
á norðanverðum Vestfjörðum
Öryggi hjólandi vegfarenda á þjóðvegum landsins

Umhverfi
Afkoma	og	hreyfing	Breiðamerkurjökuls	og	afrennsli	
leysingavatns til Jökulsárlóns á Breiðamerkursandi
Frærækt innlendra plöntutegunda til uppgræðslu
Grímsvatnahlaup: vatnsgeymir, upphaf og rennsli
Hvað	sýna	íssjármælingar	undir	sigkötlum	Mýrdalsjökuls?
Kortlagning aftakastorma og vegagerð - Suðvesturland
Kortlagning þarfar á salernisaðstöðu meðfram þjóðvegum 
Íslands – II. hluti
Plast	endurunnið	í	vegi:	Mat	á	hagkvæmni	þess	að	nota	
úrgangsplast til vegagerðar á Íslandi
Skjólbelti meðfram vegum
Styrkur til Jöklarannsóknafélagsins 2016
Umhverfisvitund	starfsmanna	stofnana	og	fyrirtækja,	
mæling og þróun
Umhverfisvæn	eyðing	gróðurs	í	vegköntum:	
Þarfagreining og kostnaður
Umhverfisvænt	sementslaust	steinlím	úr	úrgangsefnum
Vetrarþjónusta á hjólreiðastígum
Vistferilsgreining fyrir íslenska stálbrú
Vöktun þungmálma og brennisteins í andrúmslofti 
með mælingum á mosa.

Samfélag
Áhugaverðir	staðir	-	Hættulegir	staðir?
Algild hönnun - Norrænar hönnunarreglur um algilda hönnun
Ferðamenn og íbúar í Vestmannaeyjum 2012 -2016
Fjárfestingar- og viðhaldsþörf í innviðum; efnahagsleg áhrif
Skráning vegminja - 2. áfangi (2. hluti 2. áfanga)
Staðsetning búsetusvæða, athafnavirkni og ferðavenjur
Umferðaröryggi erlendra ferðamanna á Íslandi

Tafla	10		Rannsóknaverkefni.

4.1.4.5 Rannsóknir
Samkvæmt 23. grein vegalaga skal að minnsta kosti einum 
og hálfum hundraðshluta af mörkuðum tekjustofnum til vega-
gerðar varið til rannsókna og þróunar við vegagerð undir stjórn 
Vegagerðarinnar.	 Árið	 2016	 var	 fjárveitingin	 142	 m.kr.	 sem	
er eins og mörg undanfarin ár nokkuð minna en vera ætti ef 
lagabókstafnum hefði verið fylgt. 

Auglýst var eftir umsóknum í rannsóknasjóðinn í byrjun árs 

4.1.4.4 Styrkir til innanlandsflugs
Fjárveiting	til	þessa	liðar	var	306,4	m.kr.	samkvæmt	fjárlögum.	
Samið	hefur	verið	upp	á	nýtt	um	styrki	til	innanlandsflugs.	
Nýjar reglur frá ESB kalla á breytt fyrirkomulag. Samningar 
við rekstraraðila voru framlengdir til 31. mars 2017. Útboð fór 
fram og voru fyrri rekstraraðilar lægstbjóðendur þannig að 
samið var við þá að nýju. Nýir samningar taka gildi 1. apríl 
2017.	Ríkisstyrkt	áætlunarflug	var	til	sex	áfangastaða	á	árinu	
2016.	Um	er	að	ræða	flug	frá	Reykjavík	til	Bíldudals,	Gjögurs	
og	Hornafjarðar	og	flug	frá	Akureyri	til	Grímseyjar,	Þórshafnar	
og Vopnafjarðar.

Bíldudalsflugvöllur, 27. september 2016.

2016. Í auglýsingu voru lögð fram áherslusvið frá fagnefndum 
en jafnframt tekið fram að fagnefndirnar myndu skilgreina eða 
láta skilgreina verkefni á sínum vegum. Áherslur fagnefndanna 
voru eftirfarandi:

Fagnefnd um mannvirki leggur áherslu á rannsóknir tengdar 
slit lögum (malarslitlögum, klæðingarslitlögum og malbiks slit-
lögum). Jafnframt er lögð áhersla á framkvæmdaeftirlit og sjáv-
ar	rannsóknir	(flóð,	öldufarsupplýsingar	o.s.frv.).

Fagnefnd um umferð leggur áherslu á umferðar- og umferðar-
öryggismál sem tengjast erlendum ferðamönnum, sem og hjól-
reiðum.
Fagnefnd	 um	 umhverfi	 og	 samfélag	 leggur	 fram	 víðtæk	

áhersluatriði	 tengd	báðum	málaflokkum.	Má	þar	 nefna:	 leiðir	
til að draga úr losun CO2 frá umferð á landi og sjó; röskun og 
mengun	umhverfis	vegna	framkvæmda	og	viðhalds	vega-	og	
hafnarmannvirkja; vegagerð og ferðamennska; hagfræðilegar 
greiningar (s.s. mat á arðsemi, verðmat og vísitölur); miðlun 
upplýsinga.

Auk þess var gert ráð fyrir „frjálsum“ umsóknum, en í auglýs-
ing unni var minnt á hlutverk rannsókna Vegagerðarinnar, sem 
er m.a. að stuðla að því að hún geti uppfyllt þau markmið sem 
henni	eru	sett	á	hverjum	tíma,	sem	og	að	afla	nýrrar	þekkingar	
á starfssviði hennar.

Umsóknafrestur rann út 3. febrúar 2016. Alls bárust 136 
um sóknir að upphæð 368 m.kr. Þetta eru heldur færri um-
sóknir en árin á undan, en upphæð er nálægt meðaltalinu 
frá og með 2011, en vel undir metárunum 2009 og 2010. 
Mismunur	 á	 fjárveitingum	 til	 sjóðsins	 og	 upphæð	 umsókna	
gerir það að verkum að hafna þarf mörgum áhugaverðum 
verkefnaumsóknum og í mörgum tilvikum var fjárveiting lægri 
en heildarupphæð umsóknarinnar. Alls var veitt 139 m.kr. í 85 
verkefni á árinu, en þetta er minnstur fjöldi styrkja sem veittur 
hefur verið frá árinu 2005.

Árleg rannsóknaráðstefna Vegagerðarinnar var haldin  
28. október 2016 og voru 187 skráðir þátttakendur. Rann-
sókna ráðstefnan er einn af þeim vettvöngum sem nýttir eru til 
að kynna afrakstur rannsóknastarfsins.
Sjá	lista	yfir	rannsóknaverkefni	á	síðunni	hér	til	hægri.Rannsóknaráðstefna Vegagerðarinnar, 28. október 2016.
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Mannvirki
Ákvörðun	á	flóðhæð	í	Básendaflóði
Ástand spennikapla í steyptum brúm 2
BridgeSpec	(COST	TU1406)
Brotholur – orsakir, kostnaður, fyrirbyggjandi aðgerðir 
og viðgerðarmöguleikar
Efni til innþéttingar sprungna í slitlagi brúa
Endur- og símennturnarnámskeið í vegagerð
Endurvinnsla steypu í burðarlög vega
Eurocode 7 - endurskoðun 
Evrópustaðlar,	CEN/TC	154	og	CEN/TC	227
Greining á bergstyrkingum í veggöngum 
-	samanburður	við	Q-kerfið
Hálka á nýlögðu malbiki
Jarðtæknirannsóknir í vegagerð - áhættugreining
Lágsvæði, viðmiðunarreglur fyrir landhæð
Leiðbeiningar í eftirliti við framkvæmdir hjá Vegagerðinni
Leiðbeiningar um efnisrannsóknir og efniskröfur
Notkun koltrefja til styrkingar steyptra mannvirkja 
og til ástandsgreininga
Rannsóknakerfi
ROADEX NETWORK
Rýnilistar fyrir vegagerð
Sig í mýrarjarðvegi 
Slitlög
Sprengingar	í	þéttbýli	–	Mat	á	titringi	í	byggingum	
vegna sprenginga. 
Steinefnabanki
Steinsteypunefnd
Steypt	40	–	50	mm	slitlag	á	brýr
Stífnieiginleikar jarðvegs metnir með greiningu 
yfirborðsbylgna
Styrkingarmöguleikar burðarlags núverandi vega 
- framhald
Togþol slitsterkrar hástyrkleikasteypu í slitlag brúa
Tæring stálþila og líftími
Vegorðasafn - skilgreiningar og skýringar á hugtökum
Yfirborð	brúa
Yfirborðsmerkingar	ending	og	efnisnotkun
Þróun nýrra hönnunarleiðbeininga til að meta sjávarálag 
á vegi og brýr

Umferð
Áhrif endafrágangs vegriða á snjósöfnun
Akstur og öryggi erlendra ferðamanna á vegum landsins
Áskrift að slysagagnagrunninum IRTAD
Ferðahættir að Fjallabaki
Ferðavenjur vetur 2015-2016
Ferðir á einstakling – samanburðarathugun á gerð 
og úrvinnslu ferðavenjukannana hérlendis og erlendis
Forviðvörun bruna í jarðgöngum
Greining kostnaðar við vetrarþjónustu með hliðsjón 
af veðurlagi
Hraðbraut fyrir hjólandi á höfuðborgarsvæðinu
Kortlagning hættulegra staða, hindranir 
og ótti hjólreiðamanna í Reykjavík

Kortlagning veghita með áherslu á hálkustaði
Meðalhraðaeftirlit	-	innleiðingaráætlun
NordFoU	EPAS.	Áhrif	dreifibúnaðar,	saltgerðar	og	ökuhraða	
á nýtni hálkusalts
NordFoU	ROSTMOS,	Upplýsingatækni	til	færðar-	og	
ástandsgreiningar á vegum
NorDust - Líkanreikningar á svifryksmengun vegna umferðar 
og áhrif veðurs
NorSIKT IP - samnorrænt verkefni um umferðartölfræði 
- innleiðing
Rannsóknargreining á vindmælingum Vegagerðarinnar
Reiknilíkan um þörf fyrir áningarstaði
Samnorrænn gagnabanki um vetrarþjónustu
Slys á gatnamótum. Samband slysatíðni, alvarleika slysa 
og umferðarhraða
Stoppistöðvar á þjóðvegum - hönnunarleiðbeiningar
Talningar á hjólreiðaumferð. Bætt aðferðarfræði talninga 
með leitun til nágrannalanda
Tenging hjólanets höfuðborgarsvæðisins við umliggjandi 
þjóðvegi
Umferðaröryggi við strætóstöðvar
Upplýsingar úr slysaskrá Samgöngustofu
Veglýsing utan þéttbýlis, leiðbeiningar
Vinnusóknarmynstur og vinnusóknarsvæði 
á norðanverðum Vestfjörðum
Öryggi hjólandi vegfarenda á þjóðvegum landsins

Umhverfi
Afkoma	og	hreyfing	Breiðamerkurjökuls	og	afrennsli	
leysingavatns til Jökulsárlóns á Breiðamerkursandi
Frærækt innlendra plöntutegunda til uppgræðslu
Grímsvatnahlaup: vatnsgeymir, upphaf og rennsli
Hvað	sýna	íssjármælingar	undir	sigkötlum	Mýrdalsjökuls?
Kortlagning aftakastorma og vegagerð - Suðvesturland
Kortlagning þarfar á salernisaðstöðu meðfram þjóðvegum 
Íslands – II. hluti
Plast	endurunnið	í	vegi:	Mat	á	hagkvæmni	þess	að	nota	
úrgangsplast til vegagerðar á Íslandi
Skjólbelti meðfram vegum
Styrkur til Jöklarannsóknafélagsins 2016
Umhverfisvitund	starfsmanna	stofnana	og	fyrirtækja,	
mæling og þróun
Umhverfisvæn	eyðing	gróðurs	í	vegköntum:	
Þarfagreining og kostnaður
Umhverfisvænt	sementslaust	steinlím	úr	úrgangsefnum
Vetrarþjónusta á hjólreiðastígum
Vistferilsgreining fyrir íslenska stálbrú
Vöktun þungmálma og brennisteins í andrúmslofti 
með mælingum á mosa.

Samfélag
Áhugaverðir	staðir	-	Hættulegir	staðir?
Algild hönnun - Norrænar hönnunarreglur um algilda hönnun
Ferðamenn og íbúar í Vestmannaeyjum 2012 -2016
Fjárfestingar- og viðhaldsþörf í innviðum; efnahagsleg áhrif
Skráning vegminja - 2. áfangi (2. hluti 2. áfanga)
Staðsetning búsetusvæða, athafnavirkni og ferðavenjur
Umferðaröryggi erlendra ferðamanna á Íslandi

Tafla	10		Rannsóknaverkefni.

4.1.4.5 Rannsóknir
Samkvæmt 23. grein vegalaga skal að minnsta kosti einum 
og hálfum hundraðshluta af mörkuðum tekjustofnum til vega-
gerðar varið til rannsókna og þróunar við vegagerð undir stjórn 
Vegagerðarinnar.	 Árið	 2016	 var	 fjárveitingin	 142	 m.kr.	 sem	
er eins og mörg undanfarin ár nokkuð minna en vera ætti ef 
lagabókstafnum hefði verið fylgt. 

Auglýst var eftir umsóknum í rannsóknasjóðinn í byrjun árs 

4.1.4.4 Styrkir til innanlandsflugs
Fjárveiting	til	þessa	liðar	var	306,4	m.kr.	samkvæmt	fjárlögum.	
Samið	hefur	verið	upp	á	nýtt	um	styrki	til	innanlandsflugs.	
Nýjar reglur frá ESB kalla á breytt fyrirkomulag. Samningar 
við rekstraraðila voru framlengdir til 31. mars 2017. Útboð fór 
fram og voru fyrri rekstraraðilar lægstbjóðendur þannig að 
samið var við þá að nýju. Nýir samningar taka gildi 1. apríl 
2017.	Ríkisstyrkt	áætlunarflug	var	til	sex	áfangastaða	á	árinu	
2016.	Um	er	að	ræða	flug	frá	Reykjavík	til	Bíldudals,	Gjögurs	
og	Hornafjarðar	og	flug	frá	Akureyri	til	Grímseyjar,	Þórshafnar	
og Vopnafjarðar.

Bíldudalsflugvöllur, 27. september 2016.

2016. Í auglýsingu voru lögð fram áherslusvið frá fagnefndum 
en jafnframt tekið fram að fagnefndirnar myndu skilgreina eða 
láta skilgreina verkefni á sínum vegum. Áherslur fagnefndanna 
voru eftirfarandi:

Fagnefnd um mannvirki leggur áherslu á rannsóknir tengdar 
slit lögum (malarslitlögum, klæðingarslitlögum og malbiks slit-
lögum). Jafnframt er lögð áhersla á framkvæmdaeftirlit og sjáv-
ar	rannsóknir	(flóð,	öldufarsupplýsingar	o.s.frv.).

Fagnefnd um umferð leggur áherslu á umferðar- og umferðar-
öryggismál sem tengjast erlendum ferðamönnum, sem og hjól-
reiðum.
Fagnefnd	 um	 umhverfi	 og	 samfélag	 leggur	 fram	 víðtæk	

áhersluatriði	 tengd	báðum	málaflokkum.	Má	þar	 nefna:	 leiðir	
til að draga úr losun CO2 frá umferð á landi og sjó; röskun og 
mengun	umhverfis	vegna	framkvæmda	og	viðhalds	vega-	og	
hafnarmannvirkja; vegagerð og ferðamennska; hagfræðilegar 
greiningar (s.s. mat á arðsemi, verðmat og vísitölur); miðlun 
upplýsinga.

Auk þess var gert ráð fyrir „frjálsum“ umsóknum, en í auglýs-
ing unni var minnt á hlutverk rannsókna Vegagerðarinnar, sem 
er m.a. að stuðla að því að hún geti uppfyllt þau markmið sem 
henni	eru	sett	á	hverjum	tíma,	sem	og	að	afla	nýrrar	þekkingar	
á starfssviði hennar.

Umsóknafrestur rann út 3. febrúar 2016. Alls bárust 136 
um sóknir að upphæð 368 m.kr. Þetta eru heldur færri um-
sóknir en árin á undan, en upphæð er nálægt meðaltalinu 
frá og með 2011, en vel undir metárunum 2009 og 2010. 
Mismunur	 á	 fjárveitingum	 til	 sjóðsins	 og	 upphæð	 umsókna	
gerir það að verkum að hafna þarf mörgum áhugaverðum 
verkefnaumsóknum og í mörgum tilvikum var fjárveiting lægri 
en heildarupphæð umsóknarinnar. Alls var veitt 139 m.kr. í 85 
verkefni á árinu, en þetta er minnstur fjöldi styrkja sem veittur 
hefur verið frá árinu 2005.

Árleg rannsóknaráðstefna Vegagerðarinnar var haldin  
28. október 2016 og voru 187 skráðir þátttakendur. Rann-
sókna ráðstefnan er einn af þeim vettvöngum sem nýttir eru til 
að kynna afrakstur rannsóknastarfsins.
Sjá	lista	yfir	rannsóknaverkefni	á	síðunni	hér	til	hægri.Rannsóknaráðstefna Vegagerðarinnar, 28. október 2016.
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Tafla	11		Vegakerfið sem Vegagerðin annast í viðhaldi. 

 Suður-  Vestur-  Norður-  Austur-  Sam-  Hlut-
Svæði / svæði  svæði svæði  svæði  tals  fall
vegflokkur		 km	 km	 km	 km	 km	 %

Stofnvegir	 1.340	 1.386	 1.334	 895	 4.955	 38,2
Tengivegir	 960	 913	 1.094	 437	 3.405	 26,3
Héraðsvegir	 709	 739	 865	 347	 2.660	 20,5
Landsvegir	 575	 213	 681	 470	 1.939	 15,0

Samtals:	 3.583	 3.251	 3.974	 2.150	 12.958	 100,0

Tafla	12		Lengd vega með bundnu slitlagi. 

 Suður-  Vestur-  Norður-  Austur-  Sam-  Hlut-
Svæði / svæði  svæði svæði  svæði  tals  fall
vegflokkur		 km	 km	 km	 km	 km	 %

Stofnvegir	 1.077	 1.119	 1.089	 766	 4.050	 81,8
Tengivegir	 494	 178	 267	 161	 1.100	 32,3
Héraðsvegir 173 85 58 35 351 13,2
Landsvegir 2 1 0 68 71 3,7

Samtals:	 1.745	 1.383	 1.415	 1.030	 5.573	 43,0

Tafla	13		Hlutfall vega með bundnu slitlagi.

 Suður-  Vestur-  Norður-  Austur-  Sam- 
Svæði / svæði  svæði svæði  svæði  tals
vegflokkur		 %	 %	 %	 %	 %

Stofnvegir	 80,4	 80,7	 81,7	 85,5	 81,8
Tengivegir	 51,4	 19,5	 24,4	 36,8	 32,3
Héraðsvegir	 24,4	 11,5	 6,7	 10,1	 13,2
Landsvegir	 0,3	 0,5	 0,0	 14,5	 3,7

Samtals:	 48,7	 42,5	 35,6	 47,9	 43,0

4.1.4.6 Viðhald
Fjárveiting á fjárlögum til viðhalds stofn-, 
tengi- og héraðsvega á árinu 2016 
var 5.850 m.kr. Í fjáraukalögum voru 
veittar 223 m.kr. vegna vatnaskemmda 
á Austurlandi, styrkinga og endurbóta 
á fjallvegum. Óráðstafað frá fyrra ári 
voru 59 m.kr. Til ráðstöfunar í viðhald 
þjóðvega voru því alls 6.132 m.kr. 
á árinu 2016. Verkefni viðhaldsins skiptist 
í	 tíu	 meginflokka;	 viðhald	 bund	inna	
slitlaga, viðhald malarvega, styrk ingar 
og endurbætur, brýr og varnar garðar, 
umferðaröryggi, veggöng, vatna-
skemmdir, viðhald girðinga, frágangur 
gam alla efnisnáma og minjar og saga. 

Heildarkostnaður við viðhald vega var 
6.163 m.kr. á árinu 2016. Skuld innan 
málaflokksins	 reyndist	 því	 31	m.kr.	 sem	
dregst frá fjárheimild fyrir árið 2017.
Viðhald	 þjóðvegakerfisins	 innifelur	

það að varðveita þau verðmæti sem 
liggja	bundin	í	vegakerfinu	ásamt	því	að	
uppfylla gildandi reglur um burðarþol og 
vegbreiddir.

Heildarlengd stofnvega, tengivega og 
landsvega	var	10.247	km	í	árslok	2016,	
og var umferð á þeim árið 2016 um 
2.603 milljónir ekinna km. Samkvæmt 
vegalögum er þjóðvegum skipt í fjóra 
flokka:	 stofnvegi,	 tengivegi,	 héraðs	vegi	
og	 landsvegi.	 Í	 töflu	 11	 má	 sjá	 lengd	
þjóðvega	samkvæmt	þeirri	 flokkun	á	ár-
inu 2016. Í vegaskrá er heildarlengd þjóð-
vega 12.907 km. Auk þess er 51 km vega 
innan þéttbýlis sem samkvæmt vega lög-
um ættu að teljast sveitarfélagavegir, en 
ekki hefur náðst samkomulag um skil á 
og á meðan sér Vegagerðin um við hald 
þeirra.	 Samtals	 er	 það	 vegakerfi	 sem	
Vegagerðin annast viðhald á því 12.958 
km,	sjá	töflu	11.	Í	 töflu	12	er	sýnd	lengd	
vega	með	bundnu	slitlagi	eftir	vegflokk	um	
og	svæðum	Vegagerðarinnar	og	í	töflu	13	
er sýnt hlutfall vega með bundnu slitlagi.

Malbikun í Borgarnesi, 28. september 2016.

Tafla	14	
Skipting 

viðhaldskostnaðar.

 Sam- Suður- Vestur- Norður- Austur- Sam-
 eiginlegt svæði svæði svæði svæði tals
Svæði / útgjaldaliður m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr.

Efnisvinnsla	 0	 -45	 98	 -33	 1	 21
Viðhald	bundinna	slitlaga	 71	 1.379	 609	 542	 356	 2.957
Viðhald malarvega 55 232 291 308 130 1.016
Styrkingar	og	endurbætur	 34	 206	 217	 185	 163	 805
Brýr	og	varnargarðar	 41	 22	 125	 194	 71	 453
Umferðaröryggi	 52	 72	 80	 66	 70	 340
Veggöng	 0	 0	 48	 90	 21	 159
Vatnaskemmdir	og	ófyrirséð	 2	 21	 37	 33	 191	 284
Skaftárhlaup 0 6 0 0 0 6
Viðhald	girðinga	 0	 12	 33	 45	 7	 97
Frágangur	gamalla	efnisnáma	 3	 3	 7	 4	 2	 19
Minjar	og	saga	 6	 0	 0	 0	 0	 6

Samtals	 264	 1.908	 1.545	 1.434	 1.012	 6.163
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Súlurit 7
Nýlagnir af 
bundnu slitlagi 
á ári. milljón eknir kílómetrar

Línurit 1
Þróun aksturs á 
stofn-, tengi- og 
landsvegum frá 

árinu 1995.
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Súlurit 7 sýnir nýlagnir af bundnu slitlagi 
frá árinu 2000. Árið 2016 voru nýlagnir  
77 km. Í árslok 2016 voru vegir með 
bundnu	slitlagi	5.573	km	og	heildar	flatar-
mál bundinna slitlaga um 37,3 milljónir 
fermetra. Á línuriti 1 er sýnd þróun  
aksturs á stofnvegum, tengivegum og 
landsvegum frá árinu 1996. Árið 2016  
var áætluð um ferð 2.603 milljónir ekinna 
km.	 Í	 töflu	 14	 kemur	 fram	 hvernig	 við-
halds kostnaður árið 2016 skiptist milli 
hinna	 einstöku	 flokka	 viðhalds	 og	 milli	
svæða Vega gerð ar innar. Súlurit 8 á bls. 
24	 sýnir	 þróun	 fjárveitinga	 til	 viðhalds	
stofn-, tengi- og héraðsvega á árunum 
2006-2016 og súlurit 9 sýnir þróun í 
kostnaði. Tölurnar eru á verðlagi árs ins 
2016.
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Tafla	11		Vegakerfið sem Vegagerðin annast í viðhaldi. 

 Suður-  Vestur-  Norður-  Austur-  Sam-  Hlut-
Svæði / svæði  svæði svæði  svæði  tals  fall
vegflokkur		 km	 km	 km	 km	 km	 %

Stofnvegir	 1.340	 1.386	 1.334	 895	 4.955	 38,2
Tengivegir	 960	 913	 1.094	 437	 3.405	 26,3
Héraðsvegir	 709	 739	 865	 347	 2.660	 20,5
Landsvegir	 575	 213	 681	 470	 1.939	 15,0

Samtals:	 3.583	 3.251	 3.974	 2.150	 12.958	 100,0

Tafla	12		Lengd vega með bundnu slitlagi. 

 Suður-  Vestur-  Norður-  Austur-  Sam-  Hlut-
Svæði / svæði  svæði svæði  svæði  tals  fall
vegflokkur		 km	 km	 km	 km	 km	 %

Stofnvegir	 1.077	 1.119	 1.089	 766	 4.050	 81,8
Tengivegir	 494	 178	 267	 161	 1.100	 32,3
Héraðsvegir 173 85 58 35 351 13,2
Landsvegir 2 1 0 68 71 3,7

Samtals:	 1.745	 1.383	 1.415	 1.030	 5.573	 43,0

Tafla	13		Hlutfall vega með bundnu slitlagi.

 Suður-  Vestur-  Norður-  Austur-  Sam- 
Svæði / svæði  svæði svæði  svæði  tals
vegflokkur		 %	 %	 %	 %	 %

Stofnvegir	 80,4	 80,7	 81,7	 85,5	 81,8
Tengivegir	 51,4	 19,5	 24,4	 36,8	 32,3
Héraðsvegir	 24,4	 11,5	 6,7	 10,1	 13,2
Landsvegir	 0,3	 0,5	 0,0	 14,5	 3,7

Samtals:	 48,7	 42,5	 35,6	 47,9	 43,0

4.1.4.6 Viðhald
Fjárveiting á fjárlögum til viðhalds stofn-, 
tengi- og héraðsvega á árinu 2016 
var 5.850 m.kr. Í fjáraukalögum voru 
veittar 223 m.kr. vegna vatnaskemmda 
á Austurlandi, styrkinga og endurbóta 
á fjallvegum. Óráðstafað frá fyrra ári 
voru 59 m.kr. Til ráðstöfunar í viðhald 
þjóðvega voru því alls 6.132 m.kr. 
á árinu 2016. Verkefni viðhaldsins skiptist 
í	 tíu	 meginflokka;	 viðhald	 bund	inna	
slitlaga, viðhald malarvega, styrk ingar 
og endurbætur, brýr og varnar garðar, 
umferðaröryggi, veggöng, vatna-
skemmdir, viðhald girðinga, frágangur 
gam alla efnisnáma og minjar og saga. 

Heildarkostnaður við viðhald vega var 
6.163 m.kr. á árinu 2016. Skuld innan 
málaflokksins	 reyndist	 því	 31	m.kr.	 sem	
dregst frá fjárheimild fyrir árið 2017.
Viðhald	 þjóðvegakerfisins	 innifelur	

það að varðveita þau verðmæti sem 
liggja	bundin	í	vegakerfinu	ásamt	því	að	
uppfylla gildandi reglur um burðarþol og 
vegbreiddir.

Heildarlengd stofnvega, tengivega og 
landsvega	var	10.247	km	í	árslok	2016,	
og var umferð á þeim árið 2016 um 
2.603 milljónir ekinna km. Samkvæmt 
vegalögum er þjóðvegum skipt í fjóra 
flokka:	 stofnvegi,	 tengivegi,	 héraðs	vegi	
og	 landsvegi.	 Í	 töflu	 11	 má	 sjá	 lengd	
þjóðvega	samkvæmt	þeirri	 flokkun	á	ár-
inu 2016. Í vegaskrá er heildarlengd þjóð-
vega 12.907 km. Auk þess er 51 km vega 
innan þéttbýlis sem samkvæmt vega lög-
um ættu að teljast sveitarfélagavegir, en 
ekki hefur náðst samkomulag um skil á 
og á meðan sér Vegagerðin um við hald 
þeirra.	 Samtals	 er	 það	 vegakerfi	 sem	
Vegagerðin annast viðhald á því 12.958 
km,	sjá	töflu	11.	Í	 töflu	12	er	sýnd	lengd	
vega	með	bundnu	slitlagi	eftir	vegflokk	um	
og	svæðum	Vegagerðarinnar	og	í	töflu	13	
er sýnt hlutfall vega með bundnu slitlagi.

Malbikun í Borgarnesi, 28. september 2016.

Tafla	14	
Skipting 

viðhaldskostnaðar.

 Sam- Suður- Vestur- Norður- Austur- Sam-
 eiginlegt svæði svæði svæði svæði tals
Svæði / útgjaldaliður m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. m.kr.

Efnisvinnsla	 0	 -45	 98	 -33	 1	 21
Viðhald	bundinna	slitlaga	 71	 1.379	 609	 542	 356	 2.957
Viðhald malarvega 55 232 291 308 130 1.016
Styrkingar	og	endurbætur	 34	 206	 217	 185	 163	 805
Brýr	og	varnargarðar	 41	 22	 125	 194	 71	 453
Umferðaröryggi	 52	 72	 80	 66	 70	 340
Veggöng	 0	 0	 48	 90	 21	 159
Vatnaskemmdir	og	ófyrirséð	 2	 21	 37	 33	 191	 284
Skaftárhlaup 0 6 0 0 0 6
Viðhald	girðinga	 0	 12	 33	 45	 7	 97
Frágangur	gamalla	efnisnáma	 3	 3	 7	 4	 2	 19
Minjar	og	saga	 6	 0	 0	 0	 0	 6

Samtals	 264	 1.908	 1.545	 1.434	 1.012	 6.163

11
6

24
2

12
9

77

63

10
7

14
7

12
9

12
9

11
7

51 53

45

36

77

0

50

100

150

200

250

300

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

km

Súlurit 7
Nýlagnir af 
bundnu slitlagi 
á ári. milljón eknir kílómetrar

Línurit 1
Þróun aksturs á 
stofn-, tengi- og 
landsvegum frá 

árinu 1995.
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Súlurit 7 sýnir nýlagnir af bundnu slitlagi 
frá árinu 2000. Árið 2016 voru nýlagnir  
77 km. Í árslok 2016 voru vegir með 
bundnu	slitlagi	5.573	km	og	heildar	flatar-
mál bundinna slitlaga um 37,3 milljónir 
fermetra. Á línuriti 1 er sýnd þróun  
aksturs á stofnvegum, tengivegum og 
landsvegum frá árinu 1996. Árið 2016  
var áætluð um ferð 2.603 milljónir ekinna 
km.	 Í	 töflu	 14	 kemur	 fram	 hvernig	 við-
halds kostnaður árið 2016 skiptist milli 
hinna	 einstöku	 flokka	 viðhalds	 og	 milli	
svæða Vega gerð ar innar. Súlurit 8 á bls. 
24	 sýnir	 þróun	 fjárveitinga	 til	 viðhalds	
stofn-, tengi- og héraðsvega á árunum 
2006-2016 og súlurit 9 sýnir þróun í 
kostnaði. Tölurnar eru á verðlagi árs ins 
2016.
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Súlurit 8 
Fjárveitingar til 
viðhalds þjóðvega 
á verðlagi 
ársins 2016.

m.kr.

m.kr.

Súlurit 9 
Kostnaður við 
viðhald þjóðvega 
á verðlagi 
ársins 2016.

Laugarvatnsvegur (37) á Laugarvatni. Skemmdir á slitlagi lagfærðar 1. mars 2016.
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Tafla	15		Viðhald bundinna slitlaga.

	 Klæðing	 Malbik	 Allt
Svæði km þús. m2 km þús. m2 km þús. m2

Suðursvæði	 51,5	 348	 52,0	 186	 103,5	 534
Vestursvæði	 102,7	 644	 4,4	 31	 107,1	 675
Norðursvæði	 89,9	 616	 2,4	 17	 92,3	 632
Austursvæði	 73,7	 471	 0,4	 2	 74,0	 474

Samtals 317,8 2.079 59,2 2.367 377,0 2.315

 Óunnið efni Unnið efni Mölburður	alls
Svæði km m3 km m3 km m3

Suðursvæði  17 7.000 39 20.000 56 27.000
Vestursvæði		 12	 2.360	 70	 14.516	 82	 16.876
Norðursvæði  0 0 202 22.567 202 22.567
Austursvæði		 2	 604	 141	 11.869	 143	 11.869

Samtals		 31	 9.964	 452	 68.952	 483	 78.916

Tafla	16		Viðhald malarvega. 

Tafla	17		Vinnsla efnis.

	 Vegir	með	bundnu	slitlagi	 Malarvegir	 Styrkingar	alls
 Burðarlag Bundið burðarlag
Svæði km m3 km m3 km m3 km m3

Suðursvæði	 0	 0	 0	 0	 12,0	 10.400	 12,0	 10.400
Vestursvæði	 0	 0	 3,3	 2.600	 13,7	 8.890	 17,0	 11.490
Norðursvæði 3,2 25.500 0 0 7,8 7.750 11,0 33.250
Austursvæði 0 0 0 0 2,9 1.030 2,9 1.030

Samtals	 3,2	 25.500	 3,3	 2.600	 36,4	 28.070	 42,9	 56.170

Tafla	18		Styrkingar. 

Viðhald bundinna slitlaga

 Fyrir Fyrir Fyrir
 malarslitlag bundið slitlag  burðarlag Samtals
Svæði m3 m3 m3 m3

Suðursvæði		 0	 8.257	 99.364	 107.621
Vestursvæði 220 20.800 17.200 38.220
Norðursvæði	 0	 9.544	 49.333	 58.877
Austursvæði	 14.156	 6.394	 3.735	 24.285

Samtals	 14.376	 44.995	 169.632	 229.003

Efnisvinnsla
Á hverju ári er boðin út vinnsla eða kaup á steinefni í malar-
slitlag, klæðingu og burðarlag vega, sem síðan er selt við-
komandi framkvæmdum. Nauðsynlegt er að til sé unnið stein-
efni á vorin þegar framkvæmdir hefjast og þá unnið eða keypt 
árið	áður.	Nokkrar	sveiflur	eru	í	kostnaði	við	efnisvinnslu	milli	
ára.	Á	árinu	2016	var	kostnaður	við	öflun	efnis	21	m.kr.	umfram	
sölu	 efnis.	 Í	 töflu	 17	 er	 sýnt	magn	efnis	 til	mismunandi	 nota	
skipt eftir svæðum.

Styrkingar og endurbætur
Fjárheimildum er varið til styrkinga og endurbóta á vegum með 
bundnu slitlagi og malarvegum. Stærsti hluti fjármagns fer til 
styrkinga	á	vegum	með	bundnu	slitlagi,	en	umferð	á	þeim	er	yfir	
90% af heildarumferð. Um helmingur vega með bundnu slitlagi 
var byggður á árunum 1980-1990 og með stöðugt aukinni og 
þyngri	umferð	vex	þörfin	fyrir	styrkingu	og	endurbætur	á	þeim.	

Fjárheimild til viðhalds bundinna slitlaga er notuð til 
yfirlagna	bundinna	slitlaga	og	viðgerða	á	tilfallandi	
skemmdum.	 Á	 árinu	 2016	 voru	 yfirlagðir	 2.315	
þús. fermetrar af bundnu slitlagi og samsvarar það 
um	6%	af	 heildarflatarmáli	 bundinna	 slitlaga	 eða	
um	377	km.	Tæp	90%	yfir	lagna	eru	klæðingar,	en	
malbik er einungis notað á umferðarmestu vegina 
og í þéttbýli. Kostnaður við viðhald bundinna 
slitlaga	á	árinu	2016	var	2.957	m.kr.	Yfirlagnir	hafa	
á undanförnum þremur árum verið að meðaltali 
5,3%	 af	 heildarflatarmáli	 bundinna	 slitlaga,	 sem	
samsvarar	 því	 að	 vegir	 hafa	 einungis	 verið	 yfir-
lagðir	á	um	18-19	ára	fresti,	en	ending	yfirlagna	er	
einungis 8-12 ár eftir umferð. Fjárheimildir til við-
halds bundinna slitlaga hafa aukist að krónutölu, 
en halda hvergi nærri í við verð á asfalti sem hef ur 
tífaldast á síðastliðnum 12 árum. Því hefur safnast 
upp mikil þörf fyrir aukið viðhald slitlaga. Endur-
nýjun bundinna slitlaga skiptist á tegundir og svæði 
Vegagerðarinnar	eins	og	fram	kemur	í	töflu	15.	

Viðhald malarvega
Fjárheimild til viðhalds malarvega er notuð til end-
urnýjunar	 og	 viðgerða	 malarslitlaga,	 heflunar	 og	
ryk bindingar. Lagt var og endurbætt malarslitlag á  
483	km	af	malarvegum.	Um	er	að	ræða	ný	malar-
slitlög og endurnýjun á eldri slitlögum. Kostnaður 
við viðhald malarvega á árinu 2016 var 1.016 m.kr. 
Í	töflu	16	kemur	fram	hvernig	endurnýjun	malar-

slitlaga skiptist í unnið og óunnið efni og á milli 
svæða Vegagerðarinnar. 

Vinnsla efnis í slitlög og burðarlög 2016 var eins 
og	fram	kemur	í	töflu	17.	Hér	er	eingöngu	talið	efni	
sem unnið er fyrir Vegagerðina til notkunar við 
viðhald vega. Efni sem keypt er í einu eða öðru 
formi er ekki meðtalið.
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Súlurit 8 
Fjárveitingar til 
viðhalds þjóðvega 
á verðlagi 
ársins 2016.

m.kr.

m.kr.

Súlurit 9 
Kostnaður við 
viðhald þjóðvega 
á verðlagi 
ársins 2016.

Laugarvatnsvegur (37) á Laugarvatni. Skemmdir á slitlagi lagfærðar 1. mars 2016.
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Tafla	15		Viðhald bundinna slitlaga.

	 Klæðing	 Malbik	 Allt
Svæði km þús. m2 km þús. m2 km þús. m2

Suðursvæði	 51,5	 348	 52,0	 186	 103,5	 534
Vestursvæði	 102,7	 644	 4,4	 31	 107,1	 675
Norðursvæði	 89,9	 616	 2,4	 17	 92,3	 632
Austursvæði	 73,7	 471	 0,4	 2	 74,0	 474

Samtals 317,8 2.079 59,2 2.367 377,0 2.315

 Óunnið efni Unnið efni Mölburður	alls
Svæði km m3 km m3 km m3

Suðursvæði  17 7.000 39 20.000 56 27.000
Vestursvæði		 12	 2.360	 70	 14.516	 82	 16.876
Norðursvæði  0 0 202 22.567 202 22.567
Austursvæði		 2	 604	 141	 11.869	 143	 11.869

Samtals		 31	 9.964	 452	 68.952	 483	 78.916

Tafla	16		Viðhald malarvega. 

Tafla	17		Vinnsla efnis.

	 Vegir	með	bundnu	slitlagi	 Malarvegir	 Styrkingar	alls
 Burðarlag Bundið burðarlag
Svæði km m3 km m3 km m3 km m3

Suðursvæði	 0	 0	 0	 0	 12,0	 10.400	 12,0	 10.400
Vestursvæði	 0	 0	 3,3	 2.600	 13,7	 8.890	 17,0	 11.490
Norðursvæði 3,2 25.500 0 0 7,8 7.750 11,0 33.250
Austursvæði 0 0 0 0 2,9 1.030 2,9 1.030

Samtals	 3,2	 25.500	 3,3	 2.600	 36,4	 28.070	 42,9	 56.170

Tafla	18		Styrkingar. 

Viðhald bundinna slitlaga

 Fyrir Fyrir Fyrir
 malarslitlag bundið slitlag  burðarlag Samtals
Svæði m3 m3 m3 m3

Suðursvæði		 0	 8.257	 99.364	 107.621
Vestursvæði 220 20.800 17.200 38.220
Norðursvæði	 0	 9.544	 49.333	 58.877
Austursvæði	 14.156	 6.394	 3.735	 24.285

Samtals	 14.376	 44.995	 169.632	 229.003

Efnisvinnsla
Á hverju ári er boðin út vinnsla eða kaup á steinefni í malar-
slitlag, klæðingu og burðarlag vega, sem síðan er selt við-
komandi framkvæmdum. Nauðsynlegt er að til sé unnið stein-
efni á vorin þegar framkvæmdir hefjast og þá unnið eða keypt 
árið	áður.	Nokkrar	sveiflur	eru	í	kostnaði	við	efnisvinnslu	milli	
ára.	Á	árinu	2016	var	kostnaður	við	öflun	efnis	21	m.kr.	umfram	
sölu	 efnis.	 Í	 töflu	 17	 er	 sýnt	magn	efnis	 til	mismunandi	 nota	
skipt eftir svæðum.

Styrkingar og endurbætur
Fjárheimildum er varið til styrkinga og endurbóta á vegum með 
bundnu slitlagi og malarvegum. Stærsti hluti fjármagns fer til 
styrkinga	á	vegum	með	bundnu	slitlagi,	en	umferð	á	þeim	er	yfir	
90% af heildarumferð. Um helmingur vega með bundnu slitlagi 
var byggður á árunum 1980-1990 og með stöðugt aukinni og 
þyngri	umferð	vex	þörfin	fyrir	styrkingu	og	endurbætur	á	þeim.	

Fjárheimild til viðhalds bundinna slitlaga er notuð til 
yfirlagna	bundinna	slitlaga	og	viðgerða	á	tilfallandi	
skemmdum.	 Á	 árinu	 2016	 voru	 yfirlagðir	 2.315	
þús. fermetrar af bundnu slitlagi og samsvarar það 
um	6%	af	 heildarflatarmáli	 bundinna	 slitlaga	 eða	
um	377	km.	Tæp	90%	yfir	lagna	eru	klæðingar,	en	
malbik er einungis notað á umferðarmestu vegina 
og í þéttbýli. Kostnaður við viðhald bundinna 
slitlaga	á	árinu	2016	var	2.957	m.kr.	Yfirlagnir	hafa	
á undanförnum þremur árum verið að meðaltali 
5,3%	 af	 heildarflatarmáli	 bundinna	 slitlaga,	 sem	
samsvarar	 því	 að	 vegir	 hafa	 einungis	 verið	 yfir-
lagðir	á	um	18-19	ára	fresti,	en	ending	yfirlagna	er	
einungis 8-12 ár eftir umferð. Fjárheimildir til við-
halds bundinna slitlaga hafa aukist að krónutölu, 
en halda hvergi nærri í við verð á asfalti sem hef ur 
tífaldast á síðastliðnum 12 árum. Því hefur safnast 
upp mikil þörf fyrir aukið viðhald slitlaga. Endur-
nýjun bundinna slitlaga skiptist á tegundir og svæði 
Vegagerðarinnar	eins	og	fram	kemur	í	töflu	15.	

Viðhald malarvega
Fjárheimild til viðhalds malarvega er notuð til end-
urnýjunar	 og	 viðgerða	 malarslitlaga,	 heflunar	 og	
ryk bindingar. Lagt var og endurbætt malarslitlag á  
483	km	af	malarvegum.	Um	er	að	ræða	ný	malar-
slitlög og endurnýjun á eldri slitlögum. Kostnaður 
við viðhald malarvega á árinu 2016 var 1.016 m.kr. 
Í	töflu	16	kemur	fram	hvernig	endurnýjun	malar-

slitlaga skiptist í unnið og óunnið efni og á milli 
svæða Vegagerðarinnar. 

Vinnsla efnis í slitlög og burðarlög 2016 var eins 
og	fram	kemur	í	töflu	17.	Hér	er	eingöngu	talið	efni	
sem unnið er fyrir Vegagerðina til notkunar við 
viðhald vega. Efni sem keypt er í einu eða öðru 
formi er ekki meðtalið.



26 27

Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2016 Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2016

Helstu verkefni
Suðursvæði: Lokið var við framkvæmdir vegna styrkinga og 
breikkunar	á	2,3	km	kafla	á	Biskupstungnabraut	ofan	Brúar	ár.		
Hafnar voru tveggja ára framkvæmdir við styrkingu og breikk un 
á	1,7	 km	kafla	á	Biskupstungnabraut	milli	Geysis	 og	Tungu-
fljóts.	 Endurbætur	 voru	 gerðar	 á	 sunnanverðum	Kjalvegi	 um	 
4,0	km	og	nær	nú	uppbyggður	vegur	að	Árbúðum.		Hafnar	voru	
framkvæmdir	við	breikkun	og	styrkingu	á	3,0	km	kafla	á	Reynis-
hverfisvegi	 og	 mun	 framkvæmdum	 ljúka	 2017.	 Nokkuð	 var	
um styrkingar á malarvegum, en stærsta verkefni malarvega 
var	 styrking	 á	 um	 4,0	 km	 kafla	 á	 Hamarsvegi.	 Einnig	 voru	
unnin smærri verkefni á höndum þjónustustöðva svæðisins. 
Heildarkostnaður svæðis til styrkinga 2016 var 206 m.kr.
Vestursvæði:	Barðastrandarvegur	4,0	km	um	Raknadalshlíð	
var sementsfestur og afréttur ásamt lagningu tvöfaldrar klæð-
ingar. Hálsasveitarvegur um Húsafellsskóg var styrktur og 
lagfærður með afréttingu og lagður tvöfaldri klæðingu. Unnið 
var	að	þurrfræsingu	og	afréttingu	á	nokkrum	völdum	köflum	á	
Snæfellsnesvegi	sem	voru	illa	farnir	vegna	sigs	og	aflögunar.	
Lagfæringar voru gerðar á Súgandafjarðarvegi þar sem 
unnið var við vegrásir og grjótvarnir styrktar. Nokkuð var um 

Hringvegur (1), endurnýjun slitlags á brú yfir Blöndu á Blönduósi 14. september 2016.

Brýr og varnargarðar
Fjárheimild var notuð til viðhalds og reksturs brúa og varnargarða 
á öllum þjóðvegum. Brýr í notkun á þjóðvegum eru 1.195 og 
er meðalaldur þeirra um 39 ár. Auk þess sér Vegagerðin um 
viðhald á 17 brúm og undirgöngum á vegum sem samkvæmt 
vegalögum teljast til vega eða gatna sveitarfélaga, en 
Vegagerðin heldur við á meðan ekki hefur náðst samkomulag 
um skil þeirra til sveitarfélaga. Til viðbótar því sér Vegagerðin 
um	rekstur	og	viðhald	á	göngubrúm	yfir	þjóðvegi	og	brúm	sem	
hafa	verið	aflagðar	á	þjóðvegum	en	áfram	notaðar	sem	göngu-	
eða	reiðbrýr.	Unnið	var	við	48	stór	og	smá	verkefni	 í	viðhaldi	
brúa og varnargarða víðs vegar um landið. Um 50 m.kr. var 
varið til lagfæringa og endurbóta á varnargörðum og rofvörnum 
og	um	24	m.kr.	til	endurbyggingar	á	brúm	eða	endurnýjun	með	
ræsum. Þá var um 28 m.kr. varið til endurbóta á vegriðum á og 
við	brýr	til	að	auka	umferðaröryggi.	Mestu	fé	var	varið	til	viðgerða	
á eldri brúm eða um 396 m.kr. Stærstu einstöku verkefnin voru 
endurnýjun	slitgólfs	á	Borgarfjarðarbrú	og	brú	yfir	Blöndu	eða	
samtals um 216 m.kr. Um 11 m.kr. fóru í ýmis smáverkefni 
vegna brúa og hreinsun veggjakrots. Samkvæmt lögum eru 
brýr lengri en 50 m tryggðar hjá Viðlagatryggingu Íslands og er 
iðgjald viðlagatryggingar greitt af þessum lið. Vegagerðin tekur 
einnig þátt í rekstri nokkurra vatnshæðarmæla sem Veðurstofa 
Íslands	 rekur	 til	 að	 fylgjast	með	 rennsli	 vatnsfalla	og	flóðum.	
Einnig er greiddur kostnaður við burðarþolsútreikninga á 
brúm vegna þungaundaþága. Kostnaður við viðhald brúa og 
varnargarða	á	árinu	2016	var	alls	453	m.kr.

Umferðaröryggi
Unnið var við endurbætur til að auka umferðaröryggi og útrýma 
svartblettum	á	73	stöðum	á	vegakerfinu	og	nam	kostnaður	við	
það	um	249	m.kr.	Auk	þess	var	unnið	við	lagfæringar	á	umhverfi	
vega á allmörgum stöðum og var kostnaður við það verkefni 
um 21 m.kr. Samkvæmt samkomulagi greiddi Vegagerðin 
Ríkislögreglustjóra 15 m.kr. vegna úrvinnslu gagna úr sjálf-
virkum hraðamyndavélum á árinu 2016. Kostnaður vegna 
bættra merkinga við einbreiðar brýr, m.a. vegna uppsetningar 
við vörunarljósa við þær, var rúmlega 18 m.kr. Til kaupa á, 
reksturs og umsjónar með sjálfvirkum hraðamyndavélum 
og öðrum tækjabúnaði var varið rúmlega 26 m.kr. Tæpum  
10 m.kr. var varið til greiningar slysastaða, umferðaröryggis-
úttekta og umsjónar með verkefninu. Heildarkostnaður við 
liðinn	um	ferðaröryggi	á	árinu	2016	var	tæplega	340	m.kr.

Veggöng
Fjárheimildum til vegganga var varið til reksturs og viðhalds 
jarðganga, þ.m.t. greiðslu kostnaðar við eftirlit og rekstur og 
viðhald	 á	 upplýsinga-	 og	 öryggiskerfum	 þeirra,	 raflýsingu,	
þrif og hreinsun, ásamt eðlilegu viðhaldi og endurbótum á 
búnaði. Jarðgöng sem falla undir þennan kostnaðarlið eru um  
37,6 km. Kostnaður vegna reksturs og viðhalds jarðganga var  
um 159 m.kr. á árinu 2016.

Vatnaskemmdir og ófyrirséð
Fjárheimildin er ætluð til að mæta kostnaði við óvæntar 
skemmdir	 á	 vegakerfinu	 vegna	 vatnavaxta	 eða	 annarra	
náttúruhamfara ásamt kostnaði við að koma í veg fyrir slíkar 
skemmdir og önnur ófyrirséð verkefni. Heildarkostnaður vegna 
skemmda	á	vegakerfinu	á	árinu	2016	var	rúmar	284	m.kr.	Víða	
á landinu urðu minniháttar skemmdir í vatnsveðrum, en í lok 
árs 2015 gerði mikið vatnsveður á Austurlandi. Einungis var 
unnt að sinna bráðaviðgerðum á því ári og nam kostnaður við 
það tæpum 10 m.kr., en stærsti hluti aðgerða frestaðist til 2016 
og varð kostnaður á því ári 157 m.kr.

Skaftárhlaup
Skaftárhlaup hófst 1. október 2015 úr Eystri Skaftárkatli. Þá 
hafði ekki hlaupið úr katlinum síðan 2008. Hlaupið úr Eystri 
Skaftárkatli var því óvenju mikið vegna þess hvað langt 

hafði	 liðið	milli	hlaupa.	Mikið	rof	varð	á	eystri	bakka	Eldvatns	
hjá Ásum í hlaupinu og gróf undan eystri stöpli brúarinnar á 
Eldvatni á Skaftártunguvegi. Við það seig brúin og missti hluta 
af burðarþoli sínu. Vegna þessa varð að takamarka þunga 
ökutækja	 á	 brúnni	 og	 vegna	 hættu	 á	 áframhaldandi	 rofi	 á	
austurbakkanum	 var	 sett	 upp	 vöktunarkerfi	 fyrir	 brúna	 með	
myndavélum og sjálfvirkum búnaði til hæðarmælinga. Búist er 
við því að austurbakki farvegs Eldvatns haldi áfram að rofna og 
ekki sé mögulegt að halda brúnni á þessum stað til framtíðar. 
Kostnaður vegna athugana sem gerðar voru á árinu 2016 nam 
tæpum 6 m.kr. 

Viðhald girðinga
Samkvæmt 52 gr. vegalaga nr. 80/2007 greiðist viðhaldskostn-
aður girðinga með stofn- og tengivegum að jöfnu af veghaldara 
og landeiganda. Auk þess getur Vegagerðin að höfðu samráði 
við viðkomandi sveitarfélög ákveðið að kosta viðhald girðinga 
með	einstökum	köflum	stofn-	og	tengivega,	enda	sé	lausaganga	
búfjár	 á	 viðkomandi	 vegarkafla	 bönnuð.	 Nánari	 útfærsla	 á	
framkvæmd laganna er skilgreind í reglugerð nr. 930/2012 um 
girðingar meðfram vegum. Kostnaður Vegagerðarinnar á árinu 
2016 vegna viðhalds girðinga var 97 m.kr.

Frágangur gamalla efnisnáma
Fjárheimildum er varið til frágangs á gömlum efnisnámum sem 
ekki eru lengur í notkun. Samkvæmt langtímaáætlun Vega-
gerðarinnar um frágang á gömlum efnisnámum, sem unnin var 
í	 júní	 2004,	 var	 gert	 ráð	 fyrir	 að	 ganga	 frá	 um	 900	 gömlum	
efnisnámum	á	tímabilinu	2004-2018,	eða	um	60	námum	á	ári.	
Fjárveiting til verkefnisins fékkst fyrst á vegáætlun árið 2007. 
Verkefnið hefur gengið mun hægar en áætlað var og á árunum 
2004-2016	hefur	verið	gengið	frá	400	námum,	eða	að	meðaltali	
tæplega 31 námu á ári. Á árinu 2016 var lokið við frágang á 26 
námum. Kostnaður við frágang á gömlum námum á árinu 2016 
var um 18 m.kr. Nokkur fjöldi náma sem voru á langtímaáætlun 
hafa verið metnar það uppgrónar að ekki sé þörf á sérstökum 
frágangi, nokkur námunúmer hafa verið sameinuð og einnig 
er	 nokkuð	 um	 að	 landeigendur	 eða	 námurétthafar	 hafi	 hafið	
efnistöku að nýju. Þetta hefur leitt til þess að námum sem eru 
á ábyrgð Vegagerðarinnar hefur fækkað. Í árslok 2016 eru því 
á	 skrá	 Vegagerðarinnar	 324	 ófrágengnar	 námur	 og	 þarf	 því	
að ganga frá um 75 námum á ári til að langtímaáætlunin um 
námufrágang gangi eftir.

Minjar og saga
Fjárheimild var varið til að styrkja minjasafnið á Skógum og 
til skráningar á ljósmyndum. Heildarkostnaður vegna minja og 
sögu á árinu 2016 var um 6 m.kr.

Eskifjarðará, 30. desember 2015. Miklar vegaskemmdir urðu 
á Austurlandi síðustu daga ársins 2015 vegna vatnsveðurs. 
Mestur hluti kostnaðar við endurbætur féll til á árinu 2016.Vinnuflokkur frá Patreksfirði styrkir Ketildalaveg (619) í Selárdal 27. september 2016.

styrk ingar á malarvegum og allmörg smærri verkefni voru á 
höndum þjónustustöðva svæðisins. Heildarkostnaður svæðis 
til styrkinga 2016 var 217 m.kr.
Norðursvæði: Helstu verkefni svæðisins voru endurbygging á 
3,4	km	kafla	Hringvegar	um	Reykjadal,	fyrri	hluti	af	tveggja	ára	
verkefni.	Skagavegur	við	Harrastaði,	endurbygging	1,3	km	kafla	
og	endurnýjun	ræsis.	Þurrfræsing	og	afrétting	á	völdum	köfl	um	
Hringvegar í Blönduhlíð ásamt lagningu klæðingar. Lagfær ing-
ar	og	styrkingar	á	malarvegum,	um	4,0	km	kafli	á	Vatnsnes-
vegi og lagning bundins slitlags við nokkrar brýr á Skagavegi. 
Önnur smærri verkefni voru á höndum þjónustustöðva svæðis-
ins. Heildarkostnaður svæðis til styrkinga 2016 var 185 m.kr.
Austursvæði: Helsta verkefni svæðisins var að ljúka endur-
byggingu	 á	 7,0	 km	 kafla	 Hringvegar	 um	Heiðarenda.	 Önnur	
smærri styrkingarverkefni voru framkvæmd á Suðurfjarðarvegi, 
Helgustaðavegi, Einarsstaðavegi, Norðurdalsvegi og Upp hér-
að svegi. Venjubundin smærri viðhaldsverkefni voru á hönd-
um þjónustustöðva svæðisins. Heildarkostnaður svæðis til 
styrkinga 2016 var 163 m.kr.
Tafla	18	á	bls.	25	gefur	yfirlit	yfir	styrkingu	vega	á	árinu	2016.
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Helstu verkefni
Suðursvæði: Lokið var við framkvæmdir vegna styrkinga og 
breikkunar	á	2,3	km	kafla	á	Biskupstungnabraut	ofan	Brúar	ár.		
Hafnar voru tveggja ára framkvæmdir við styrkingu og breikk un 
á	1,7	 km	kafla	á	Biskupstungnabraut	milli	Geysis	 og	Tungu-
fljóts.	 Endurbætur	 voru	 gerðar	 á	 sunnanverðum	Kjalvegi	 um	 
4,0	km	og	nær	nú	uppbyggður	vegur	að	Árbúðum.		Hafnar	voru	
framkvæmdir	við	breikkun	og	styrkingu	á	3,0	km	kafla	á	Reynis-
hverfisvegi	 og	 mun	 framkvæmdum	 ljúka	 2017.	 Nokkuð	 var	
um styrkingar á malarvegum, en stærsta verkefni malarvega 
var	 styrking	 á	 um	 4,0	 km	 kafla	 á	 Hamarsvegi.	 Einnig	 voru	
unnin smærri verkefni á höndum þjónustustöðva svæðisins. 
Heildarkostnaður svæðis til styrkinga 2016 var 206 m.kr.
Vestursvæði:	Barðastrandarvegur	4,0	km	um	Raknadalshlíð	
var sementsfestur og afréttur ásamt lagningu tvöfaldrar klæð-
ingar. Hálsasveitarvegur um Húsafellsskóg var styrktur og 
lagfærður með afréttingu og lagður tvöfaldri klæðingu. Unnið 
var	að	þurrfræsingu	og	afréttingu	á	nokkrum	völdum	köflum	á	
Snæfellsnesvegi	sem	voru	illa	farnir	vegna	sigs	og	aflögunar.	
Lagfæringar voru gerðar á Súgandafjarðarvegi þar sem 
unnið var við vegrásir og grjótvarnir styrktar. Nokkuð var um 

Hringvegur (1), endurnýjun slitlags á brú yfir Blöndu á Blönduósi 14. september 2016.

Brýr og varnargarðar
Fjárheimild var notuð til viðhalds og reksturs brúa og varnargarða 
á öllum þjóðvegum. Brýr í notkun á þjóðvegum eru 1.195 og 
er meðalaldur þeirra um 39 ár. Auk þess sér Vegagerðin um 
viðhald á 17 brúm og undirgöngum á vegum sem samkvæmt 
vegalögum teljast til vega eða gatna sveitarfélaga, en 
Vegagerðin heldur við á meðan ekki hefur náðst samkomulag 
um skil þeirra til sveitarfélaga. Til viðbótar því sér Vegagerðin 
um	rekstur	og	viðhald	á	göngubrúm	yfir	þjóðvegi	og	brúm	sem	
hafa	verið	aflagðar	á	þjóðvegum	en	áfram	notaðar	sem	göngu-	
eða	reiðbrýr.	Unnið	var	við	48	stór	og	smá	verkefni	 í	viðhaldi	
brúa og varnargarða víðs vegar um landið. Um 50 m.kr. var 
varið til lagfæringa og endurbóta á varnargörðum og rofvörnum 
og	um	24	m.kr.	til	endurbyggingar	á	brúm	eða	endurnýjun	með	
ræsum. Þá var um 28 m.kr. varið til endurbóta á vegriðum á og 
við	brýr	til	að	auka	umferðaröryggi.	Mestu	fé	var	varið	til	viðgerða	
á eldri brúm eða um 396 m.kr. Stærstu einstöku verkefnin voru 
endurnýjun	slitgólfs	á	Borgarfjarðarbrú	og	brú	yfir	Blöndu	eða	
samtals um 216 m.kr. Um 11 m.kr. fóru í ýmis smáverkefni 
vegna brúa og hreinsun veggjakrots. Samkvæmt lögum eru 
brýr lengri en 50 m tryggðar hjá Viðlagatryggingu Íslands og er 
iðgjald viðlagatryggingar greitt af þessum lið. Vegagerðin tekur 
einnig þátt í rekstri nokkurra vatnshæðarmæla sem Veðurstofa 
Íslands	 rekur	 til	 að	 fylgjast	með	 rennsli	 vatnsfalla	og	flóðum.	
Einnig er greiddur kostnaður við burðarþolsútreikninga á 
brúm vegna þungaundaþága. Kostnaður við viðhald brúa og 
varnargarða	á	árinu	2016	var	alls	453	m.kr.

Umferðaröryggi
Unnið var við endurbætur til að auka umferðaröryggi og útrýma 
svartblettum	á	73	stöðum	á	vegakerfinu	og	nam	kostnaður	við	
það	um	249	m.kr.	Auk	þess	var	unnið	við	lagfæringar	á	umhverfi	
vega á allmörgum stöðum og var kostnaður við það verkefni 
um 21 m.kr. Samkvæmt samkomulagi greiddi Vegagerðin 
Ríkislögreglustjóra 15 m.kr. vegna úrvinnslu gagna úr sjálf-
virkum hraðamyndavélum á árinu 2016. Kostnaður vegna 
bættra merkinga við einbreiðar brýr, m.a. vegna uppsetningar 
við vörunarljósa við þær, var rúmlega 18 m.kr. Til kaupa á, 
reksturs og umsjónar með sjálfvirkum hraðamyndavélum 
og öðrum tækjabúnaði var varið rúmlega 26 m.kr. Tæpum  
10 m.kr. var varið til greiningar slysastaða, umferðaröryggis-
úttekta og umsjónar með verkefninu. Heildarkostnaður við 
liðinn	um	ferðaröryggi	á	árinu	2016	var	tæplega	340	m.kr.

Veggöng
Fjárheimildum til vegganga var varið til reksturs og viðhalds 
jarðganga, þ.m.t. greiðslu kostnaðar við eftirlit og rekstur og 
viðhald	 á	 upplýsinga-	 og	 öryggiskerfum	 þeirra,	 raflýsingu,	
þrif og hreinsun, ásamt eðlilegu viðhaldi og endurbótum á 
búnaði. Jarðgöng sem falla undir þennan kostnaðarlið eru um  
37,6 km. Kostnaður vegna reksturs og viðhalds jarðganga var  
um 159 m.kr. á árinu 2016.

Vatnaskemmdir og ófyrirséð
Fjárheimildin er ætluð til að mæta kostnaði við óvæntar 
skemmdir	 á	 vegakerfinu	 vegna	 vatnavaxta	 eða	 annarra	
náttúruhamfara ásamt kostnaði við að koma í veg fyrir slíkar 
skemmdir og önnur ófyrirséð verkefni. Heildarkostnaður vegna 
skemmda	á	vegakerfinu	á	árinu	2016	var	rúmar	284	m.kr.	Víða	
á landinu urðu minniháttar skemmdir í vatnsveðrum, en í lok 
árs 2015 gerði mikið vatnsveður á Austurlandi. Einungis var 
unnt að sinna bráðaviðgerðum á því ári og nam kostnaður við 
það tæpum 10 m.kr., en stærsti hluti aðgerða frestaðist til 2016 
og varð kostnaður á því ári 157 m.kr.

Skaftárhlaup
Skaftárhlaup hófst 1. október 2015 úr Eystri Skaftárkatli. Þá 
hafði ekki hlaupið úr katlinum síðan 2008. Hlaupið úr Eystri 
Skaftárkatli var því óvenju mikið vegna þess hvað langt 

hafði	 liðið	milli	hlaupa.	Mikið	rof	varð	á	eystri	bakka	Eldvatns	
hjá Ásum í hlaupinu og gróf undan eystri stöpli brúarinnar á 
Eldvatni á Skaftártunguvegi. Við það seig brúin og missti hluta 
af burðarþoli sínu. Vegna þessa varð að takamarka þunga 
ökutækja	 á	 brúnni	 og	 vegna	 hættu	 á	 áframhaldandi	 rofi	 á	
austurbakkanum	 var	 sett	 upp	 vöktunarkerfi	 fyrir	 brúna	 með	
myndavélum og sjálfvirkum búnaði til hæðarmælinga. Búist er 
við því að austurbakki farvegs Eldvatns haldi áfram að rofna og 
ekki sé mögulegt að halda brúnni á þessum stað til framtíðar. 
Kostnaður vegna athugana sem gerðar voru á árinu 2016 nam 
tæpum 6 m.kr. 

Viðhald girðinga
Samkvæmt 52 gr. vegalaga nr. 80/2007 greiðist viðhaldskostn-
aður girðinga með stofn- og tengivegum að jöfnu af veghaldara 
og landeiganda. Auk þess getur Vegagerðin að höfðu samráði 
við viðkomandi sveitarfélög ákveðið að kosta viðhald girðinga 
með	einstökum	köflum	stofn-	og	tengivega,	enda	sé	lausaganga	
búfjár	 á	 viðkomandi	 vegarkafla	 bönnuð.	 Nánari	 útfærsla	 á	
framkvæmd laganna er skilgreind í reglugerð nr. 930/2012 um 
girðingar meðfram vegum. Kostnaður Vegagerðarinnar á árinu 
2016 vegna viðhalds girðinga var 97 m.kr.

Frágangur gamalla efnisnáma
Fjárheimildum er varið til frágangs á gömlum efnisnámum sem 
ekki eru lengur í notkun. Samkvæmt langtímaáætlun Vega-
gerðarinnar um frágang á gömlum efnisnámum, sem unnin var 
í	 júní	 2004,	 var	 gert	 ráð	 fyrir	 að	 ganga	 frá	 um	 900	 gömlum	
efnisnámum	á	tímabilinu	2004-2018,	eða	um	60	námum	á	ári.	
Fjárveiting til verkefnisins fékkst fyrst á vegáætlun árið 2007. 
Verkefnið hefur gengið mun hægar en áætlað var og á árunum 
2004-2016	hefur	verið	gengið	frá	400	námum,	eða	að	meðaltali	
tæplega 31 námu á ári. Á árinu 2016 var lokið við frágang á 26 
námum. Kostnaður við frágang á gömlum námum á árinu 2016 
var um 18 m.kr. Nokkur fjöldi náma sem voru á langtímaáætlun 
hafa verið metnar það uppgrónar að ekki sé þörf á sérstökum 
frágangi, nokkur námunúmer hafa verið sameinuð og einnig 
er	 nokkuð	 um	 að	 landeigendur	 eða	 námurétthafar	 hafi	 hafið	
efnistöku að nýju. Þetta hefur leitt til þess að námum sem eru 
á ábyrgð Vegagerðarinnar hefur fækkað. Í árslok 2016 eru því 
á	 skrá	 Vegagerðarinnar	 324	 ófrágengnar	 námur	 og	 þarf	 því	
að ganga frá um 75 námum á ári til að langtímaáætlunin um 
námufrágang gangi eftir.

Minjar og saga
Fjárheimild var varið til að styrkja minjasafnið á Skógum og 
til skráningar á ljósmyndum. Heildarkostnaður vegna minja og 
sögu á árinu 2016 var um 6 m.kr.

Eskifjarðará, 30. desember 2015. Miklar vegaskemmdir urðu 
á Austurlandi síðustu daga ársins 2015 vegna vatnsveðurs. 
Mestur hluti kostnaðar við endurbætur féll til á árinu 2016.Vinnuflokkur frá Patreksfirði styrkir Ketildalaveg (619) í Selárdal 27. september 2016.

styrk ingar á malarvegum og allmörg smærri verkefni voru á 
höndum þjónustustöðva svæðisins. Heildarkostnaður svæðis 
til styrkinga 2016 var 217 m.kr.
Norðursvæði: Helstu verkefni svæðisins voru endurbygging á 
3,4	km	kafla	Hringvegar	um	Reykjadal,	fyrri	hluti	af	tveggja	ára	
verkefni.	Skagavegur	við	Harrastaði,	endurbygging	1,3	km	kafla	
og	endurnýjun	ræsis.	Þurrfræsing	og	afrétting	á	völdum	köfl	um	
Hringvegar í Blönduhlíð ásamt lagningu klæðingar. Lagfær ing-
ar	og	styrkingar	á	malarvegum,	um	4,0	km	kafli	á	Vatnsnes-
vegi og lagning bundins slitlags við nokkrar brýr á Skagavegi. 
Önnur smærri verkefni voru á höndum þjónustustöðva svæðis-
ins. Heildarkostnaður svæðis til styrkinga 2016 var 185 m.kr.
Austursvæði: Helsta verkefni svæðisins var að ljúka endur-
byggingu	 á	 7,0	 km	 kafla	 Hringvegar	 um	Heiðarenda.	 Önnur	
smærri styrkingarverkefni voru framkvæmd á Suðurfjarðarvegi, 
Helgustaðavegi, Einarsstaðavegi, Norðurdalsvegi og Upp hér-
að svegi. Venjubundin smærri viðhaldsverkefni voru á hönd-
um þjónustustöðva svæðisins. Heildarkostnaður svæðis til 
styrkinga 2016 var 163 m.kr.
Tafla	18	á	bls.	25	gefur	yfirlit	yfir	styrkingu	vega	á	árinu	2016.
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Tafla	22		Girðingar. 

 Óafgreitt 1.1.2016 Afgreitt 2016 Nýjar kröfur Óafgreitt 31.12.2016
 Girðingar Ristar Girðingar Ristar Girðingar Ristar Girðingar Ristar
Svæði km stk. km stk. km stk. km stk.

Suðursvæði  53 3 6 3 8 6 55 6
Vestursvæði		 89	 8	 13	 3	 8	 2	 84	 7
Norðursvæði  23 5 19 0 11 0 15 0
Austursvæði		 187	 1	 4	 1	 0	 0	 189	 0

Samtals		 352	 17	 42	 7	 27	 8	 357	 13

Tafla	19		Landsvegir utan stofnvegakerfis.

Svæði  kostnaður í m.kr.

Suðursvæði 45,0
Vestursvæði 14,9
Norðursvæði 48,0
Austursvæði 23,8

Samtals 131,7

Tafla	20		Héraðsvegir. 

Svæði  kostnaður í m.kr.

Suðursvæði 25,5
Vestursvæði 22,6
Norðursvæði 3,0
Austursvæði 0,0

Samtals 51,1

Tafla	21		Styrkvegir. 

Bráðabirgðalán
Í verksamningi um Norðfjarðargöng er ákvæði um árlegt 
greiðslu þak. Verkið hefur gengið vel og framvindan meiri en 
áætlanir gerðu ráð fyrir. Greiðsluþakinu var náð á árinu 2016. 
Til	að	verkið	stöðvaðist	ekki	var	gefin	út	skuldarviðurkenning	til	
verktaka	samtals	að	upphæð	324	m.kr.	sem	greidd	var	í	janúar	
2017.

Fjárveitingar til stofnkostnaðar
Fjárveitingar til stofnkostnaðar vega voru samkvæmt fjárlögum 
9.764	m.kr.	Af	 þeirri	 upphæð	 eru	 þó	 75	m.kr.	 ætlaðar	 til	 að	

mæta	afskriftum	af	mörkuðum	tekjum	og	1.490	m.kr.	voru	fram-
lag til iðjuvega/jarðganga við Bakka. 

Framlag til vitabygginga var 28,5 m.kr. og til sjóvarnargarða 
146,2	m.kr.	

Á fjáraukalögum I og II var framlag til stofnkostnaðar vega 
hækkað um 300 m.kr., framlag til sjóvarnargarða hækkað um 
89,5 m.kr. og framlag til nýrrar Vestmannaeyjaferju var ákveðið 
540	m.kr.

Stofnkostnaður / framkvæmdir
Í fylgiskjali 1 er sýnd skipting fjárveitinga á einstök verkefni, í 
fylgiskjali 2 er gerð grein fyrir einstökum vegaframkvæmdum, 
kostnaði og ráðstöfun fjárveitinga til þeirra og í fylgiskjali 3 er gerð 
grein fyrir einstökum hafnaframkvæmdum og framkvæmdum 
við sjóvarnir og ferjubryggjur. Hér að aftan er gerð grein fyrir 
kostnaði	við	nokkra	málaflokka	sem	fá	 fjárveitingar	af	 liðnum	
stofnkostnaður / framkvæmdir.

Girðingar
Fjárveitingu var varið til að uppfylla kröfur samkvæmt lögum og 
reglugerðum um girðingar. Enn er mikið óunnið í þeim málum. 
Í	 töflu	22	er	yfirlit	yfir	framkvæmdir	við	girðingar	á	árinu	2016	
og stöðu þessara mála í árslok. Kostnaður við girðingar á árinu 
2016 nam 51,6 m.kr.

Landsvegir utan stofnvegakerfis
Fjárveiting	 til	 landsvega	 utan	 stofnvegakerfis	 var	 notuð	 til	
þjónustu, viðhalds og endurbóta á 1.927 km landsvega ut-
an	 stofnvegakerfis	 auk	 242	 km	 á	 Fjallabaksleið	 nyrðri	 og	
Sprengisandsleið. Heildarkostnaður við landsvegi á árinu 2016 
var 131,7 m.kr. Kostnaður skiptist á milli svæða Vegagerðarinnar 
samkvæmt	töflu	19.

Verkefni á landsvegum 2016 voru eingöngu bundin við opnun 
veganna	að	vori,	heflun	og	lagfæringu	á	úrrennslum.

Svæði  kostnaður í m.kr.

Sameiginlegur kostnaður 0,1
Suðursvæði 6,6
Vestursvæði 15,8
Norðursvæði 9,2
Austursvæði 12,5

Samtals 44,2

Súlurit 10 
Fjárveitingar til 
stofnkostnaðar 

á verðlagi 
ársins 2016.

Suðursvæði: Mestur	 kostnaður	 var	 á	 eftirfarandi	 leiðum;	
Sprengisandsleið (F26), Lakavegi (F206), Fjallabaksleið nyrðri 
(F208),	Fjallabaksleið	syðri	(F210),	Þórsmerkurvegi	(F249)	og	
Kerlingarfjallavegi	(F347)
Vestursvæði:	 Mestur	 kostnaður	 var	 á	 eftirfarandi	 leiðum;	
Jökulhálsleið (570), Arnarvatnsvegi (F578), Kollafjarðarheiði 
(66) og Haukadalsskarðsvegi (F586).
Norðursvæði: Mestur	 kostnaður	 var	 á	 eftirfarandi	 leiðum;	
Öskjuleið (F88), Arnarvatnsvegi (F578), Skagafjarðarleið 
(F752),	Mælifellsdalsvegi	(756)	og	Langanesvegi	(869).
Austursvæði: Mestur	 kostnaður	 var	 á	 eftirfarandi	 leiðum;	
Austurleið (F910) og Jökulvegi (F985).

Héraðsvegir
Við gildistöku vegalaga nr. 80/2007 þann 1. janúar 2008 breytt-
ist kostnaðarhlutdeild Vegagerðarinnar við lagningu nýrra 
hér aðs vega á þann hátt að við lagningu nýs héraðsvegar að 
íbúðar- eða atvinnuhúsnæði skal skráður eigandi fasteignar-
innar greiða helming kostnaðar við vegagerðina, þ.m.t. kaup 
á landi undir veginn, hönnun, byggingu vegarins og eftirlit með 

gerð hans, enda skal lega og gerð vegar ákveðin í samráð 
við hinn skráða eiganda fasteignarinnar. Nýir héraðsvegir (þá 
safnvegir) sem samþykktir voru fyrir gildistöku laganna eru 
þó greiddir að fullu af Vegagerðinni. Í samræmi við ofangreint 
greiddi Vegagerðin 51,1 m.kr. til stofnkostnaðar héraðsvega á 
árinu	2016	og	skiptist	sú	greiðsla	eins	og	fram	kemur	í	töflu	20.

Styrkvegir
Í vegáætlun er heimilt að ákveða fjárveitingu til að styrkja til-
teknar samgönguleiðir sem ekki falla undir skilgreiningar vega 
samkvæmt vegalögum. Kostnaður vegna styrkvega á árinu 
2016	nam	44,2	m.kr.og	skiptist	eins	og	fram	kemur	í	töflu	21.

Reiðvegir
Kostnaður við reiðvegi á árinu 2016 nam 67,3 m.kr. Af þeirri 
fjárhæð var 2,1 m.kr. veitt til Landssambands hestamanna-
félaga vegna reiðvegaskráningar. Að öðru leyti var fjárhæðinni 
úthlutað til reiðvegagerðar á vegum hestamannafélaga á 
grund velli áætlunar sem gerð var af Landssambandi hesta-
mannafélaga.

Jökulhálsleið (570) opnuð 4. júlí 2016.
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Tafla	22		Girðingar. 

 Óafgreitt 1.1.2016 Afgreitt 2016 Nýjar kröfur Óafgreitt 31.12.2016
 Girðingar Ristar Girðingar Ristar Girðingar Ristar Girðingar Ristar
Svæði km stk. km stk. km stk. km stk.

Suðursvæði  53 3 6 3 8 6 55 6
Vestursvæði		 89	 8	 13	 3	 8	 2	 84	 7
Norðursvæði  23 5 19 0 11 0 15 0
Austursvæði		 187	 1	 4	 1	 0	 0	 189	 0

Samtals		 352	 17	 42	 7	 27	 8	 357	 13

Tafla	19		Landsvegir utan stofnvegakerfis.

Svæði  kostnaður í m.kr.

Suðursvæði 45,0
Vestursvæði 14,9
Norðursvæði 48,0
Austursvæði 23,8

Samtals 131,7

Tafla	20		Héraðsvegir. 

Svæði  kostnaður í m.kr.

Suðursvæði 25,5
Vestursvæði 22,6
Norðursvæði 3,0
Austursvæði 0,0

Samtals 51,1

Tafla	21		Styrkvegir. 

Bráðabirgðalán
Í verksamningi um Norðfjarðargöng er ákvæði um árlegt 
greiðslu þak. Verkið hefur gengið vel og framvindan meiri en 
áætlanir gerðu ráð fyrir. Greiðsluþakinu var náð á árinu 2016. 
Til	að	verkið	stöðvaðist	ekki	var	gefin	út	skuldarviðurkenning	til	
verktaka	samtals	að	upphæð	324	m.kr.	sem	greidd	var	í	janúar	
2017.

Fjárveitingar til stofnkostnaðar
Fjárveitingar til stofnkostnaðar vega voru samkvæmt fjárlögum 
9.764	m.kr.	Af	 þeirri	 upphæð	 eru	 þó	 75	m.kr.	 ætlaðar	 til	 að	

mæta	afskriftum	af	mörkuðum	tekjum	og	1.490	m.kr.	voru	fram-
lag til iðjuvega/jarðganga við Bakka. 

Framlag til vitabygginga var 28,5 m.kr. og til sjóvarnargarða 
146,2	m.kr.	

Á fjáraukalögum I og II var framlag til stofnkostnaðar vega 
hækkað um 300 m.kr., framlag til sjóvarnargarða hækkað um 
89,5 m.kr. og framlag til nýrrar Vestmannaeyjaferju var ákveðið 
540	m.kr.

Stofnkostnaður / framkvæmdir
Í fylgiskjali 1 er sýnd skipting fjárveitinga á einstök verkefni, í 
fylgiskjali 2 er gerð grein fyrir einstökum vegaframkvæmdum, 
kostnaði og ráðstöfun fjárveitinga til þeirra og í fylgiskjali 3 er gerð 
grein fyrir einstökum hafnaframkvæmdum og framkvæmdum 
við sjóvarnir og ferjubryggjur. Hér að aftan er gerð grein fyrir 
kostnaði	við	nokkra	málaflokka	sem	fá	 fjárveitingar	af	 liðnum	
stofnkostnaður / framkvæmdir.

Girðingar
Fjárveitingu var varið til að uppfylla kröfur samkvæmt lögum og 
reglugerðum um girðingar. Enn er mikið óunnið í þeim málum. 
Í	 töflu	22	er	yfirlit	yfir	framkvæmdir	við	girðingar	á	árinu	2016	
og stöðu þessara mála í árslok. Kostnaður við girðingar á árinu 
2016 nam 51,6 m.kr.

Landsvegir utan stofnvegakerfis
Fjárveiting	 til	 landsvega	 utan	 stofnvegakerfis	 var	 notuð	 til	
þjónustu, viðhalds og endurbóta á 1.927 km landsvega ut-
an	 stofnvegakerfis	 auk	 242	 km	 á	 Fjallabaksleið	 nyrðri	 og	
Sprengisandsleið. Heildarkostnaður við landsvegi á árinu 2016 
var 131,7 m.kr. Kostnaður skiptist á milli svæða Vegagerðarinnar 
samkvæmt	töflu	19.

Verkefni á landsvegum 2016 voru eingöngu bundin við opnun 
veganna	að	vori,	heflun	og	lagfæringu	á	úrrennslum.

Svæði  kostnaður í m.kr.

Sameiginlegur kostnaður 0,1
Suðursvæði 6,6
Vestursvæði 15,8
Norðursvæði 9,2
Austursvæði 12,5

Samtals 44,2

Súlurit 10 
Fjárveitingar til 
stofnkostnaðar 

á verðlagi 
ársins 2016.

Suðursvæði: Mestur	 kostnaður	 var	 á	 eftirfarandi	 leiðum;	
Sprengisandsleið (F26), Lakavegi (F206), Fjallabaksleið nyrðri 
(F208),	Fjallabaksleið	syðri	(F210),	Þórsmerkurvegi	(F249)	og	
Kerlingarfjallavegi	(F347)
Vestursvæði:	 Mestur	 kostnaður	 var	 á	 eftirfarandi	 leiðum;	
Jökulhálsleið (570), Arnarvatnsvegi (F578), Kollafjarðarheiði 
(66) og Haukadalsskarðsvegi (F586).
Norðursvæði: Mestur	 kostnaður	 var	 á	 eftirfarandi	 leiðum;	
Öskjuleið (F88), Arnarvatnsvegi (F578), Skagafjarðarleið 
(F752),	Mælifellsdalsvegi	(756)	og	Langanesvegi	(869).
Austursvæði: Mestur	 kostnaður	 var	 á	 eftirfarandi	 leiðum;	
Austurleið (F910) og Jökulvegi (F985).

Héraðsvegir
Við gildistöku vegalaga nr. 80/2007 þann 1. janúar 2008 breytt-
ist kostnaðarhlutdeild Vegagerðarinnar við lagningu nýrra 
hér aðs vega á þann hátt að við lagningu nýs héraðsvegar að 
íbúðar- eða atvinnuhúsnæði skal skráður eigandi fasteignar-
innar greiða helming kostnaðar við vegagerðina, þ.m.t. kaup 
á landi undir veginn, hönnun, byggingu vegarins og eftirlit með 

gerð hans, enda skal lega og gerð vegar ákveðin í samráð 
við hinn skráða eiganda fasteignarinnar. Nýir héraðsvegir (þá 
safnvegir) sem samþykktir voru fyrir gildistöku laganna eru 
þó greiddir að fullu af Vegagerðinni. Í samræmi við ofangreint 
greiddi Vegagerðin 51,1 m.kr. til stofnkostnaðar héraðsvega á 
árinu	2016	og	skiptist	sú	greiðsla	eins	og	fram	kemur	í	töflu	20.

Styrkvegir
Í vegáætlun er heimilt að ákveða fjárveitingu til að styrkja til-
teknar samgönguleiðir sem ekki falla undir skilgreiningar vega 
samkvæmt vegalögum. Kostnaður vegna styrkvega á árinu 
2016	nam	44,2	m.kr.og	skiptist	eins	og	fram	kemur	í	töflu	21.

Reiðvegir
Kostnaður við reiðvegi á árinu 2016 nam 67,3 m.kr. Af þeirri 
fjárhæð var 2,1 m.kr. veitt til Landssambands hestamanna-
félaga vegna reiðvegaskráningar. Að öðru leyti var fjárhæðinni 
úthlutað til reiðvegagerðar á vegum hestamannafélaga á 
grund velli áætlunar sem gerð var af Landssambandi hesta-
mannafélaga.

Jökulhálsleið (570) opnuð 4. júlí 2016.
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Fylgiskjal 1  Stofnkostnaður
Vegnr. Vegheiti Fjárveitingar
	 Kaflanr.	 Kaflaheiti	 2016		m.kr.
 
4.1.5 Stofnkostnaður 
 
6.10 Framkvæmdir  
Stofn- og tengivegakerfi 

Almenn verkefni  
Suðursvæði I  
  Undirbúningur verka utan áætlunar 50
1  Hringvegur 
	 d4-d5	 norðaustan	Selfoss,	brú	á	Ölfusá	 50
 d6  Selfoss – Hveragerði 100
 d8  um Hellisheiði 70
208 Skaftártunguvegur 
 00  um Eldvatn 300
249	 Þórsmerkurvegur	
 01  breikkun brúar á Seljalandsá 38
     
Suðursvæði II  
	 	 Undirbúningur	verka	utan	áætlunar	 40
41	 	 Reykjanesbraut	
 15  undirgöng í Kópavogi 100
411		 Arnarnesvegur	
   Reykjanesbraut – Fífuhvammsvegur 380
	 	 Bætt	umferðarflæði,	almenningssamgöngur	 200
  Umferðarstýring á höfuðborgarsvæðinu 30
  Öryggisaðgerðir 100
  Göngubrýr og undirgöng 100

Vestursvæði   
  Undirbúningur verka utan áætlunar 50
60  Vestfjarðavegur 
 25-28 um Gufudalssveit 300
61  Djúpvegur 
	 36-39	 Súðavíkurhlíð,	snjóflóðavarnir	 130
643	 Strandavegur	
 06  um Bjarnarfjarðarháls 280
   
Norðursvæði og Austursvæði 
  Undirbúningur verka utan áætlunar 50
1  Hringvegur 
   Akureyri, öryggisaðgerðir 100
	 	 	 Jökulsá	á	Fjöllum	og	Skjálfandafljót	 50
862 Dettifossvegur 
	 02-04	 Dettifossvegur	vestri	–	Norðausturvegur	500

Vegnr. Vegheiti Fjárveitingar
	 Kaflanr.	 Kaflaheiti	 2016		m.kr.

Austursvæði 
  Undirbúningur verka utan áætlunar 50
1  Hringvegur 
	 u4-u5	 um	Berufjarðarbotn	 200
	 v6-v9	 um	Hornafjarðarfljót	 88
93  Seyðisfjarðarvegur 
   öryggisaðgerðir 100
     
Sameiginleg verkefni:  
  Samgöngurannsóknir 20
     
  Samtals:	 3.476	

Jarðgangaáætlun: 
  Sameiginlegur jarðgangakostnaður 10
60  Vestfjarðavegur 
 39  Dýrafjarðargöng 100
92  Norðfjarðarvegur 
 09  Norðfjarðargöng 3.000
93  Seyðisfjarðarvegur 
 02-03 Fjarðarheiðargöng 0
(Fjarðarheiðargöng fengu á árinu 2016 fjárveitingu 
80 m.kr. en hún var í fjárlögum sett undir rannsóknir
fjárlagalið 1.21)
     
  Samtals: 3.110
     
Tengivegir - bundið slitlag 918
Breikkun brúa 100
Hjóla- og göngustígar 200
Viðbót í fjárlögum 2016 305
     
Annað en stofn- og tengivegakerfi 
 Héraðsvegir 70
 Landsvegir utan stofnvegakerfis 120
 Styrkvegir 50
 Reiðvegir 60
 Smábrýr 	 40
 Girðingar  50

Utan þjóðvegakerfis
 Jarðgöng	-	Bakki	 1.490
     
Afskriftir markaðra tekna 75

  Samtals: 1.955
   
6.60 Vitabyggingar 29
6.80 Sjóvarnargarðar 236
6.81 Vestmannaeyjaferja	 540	
     
Stofnkostnaður samtals: 10.869

Fylgiskjal 2  Greinargerð um framkvæmdir við nýbyggingu þjóðvega 2016

Suðursvæði

1 Hringvegur
d5 um Ölfusá
Umfang verks: Nýr 3,8 km Hringvegur 
norðaustan Selfoss um nýja brú á 
Ölfusá við Efri-Laugardælaeyju.
 Fjármögnun  m.kr.
	 Vegáætlun	2014	 9
 Vegáætlun 2015 20
 Vegáætlun 2016  50
 Samtals 79
Verkframvinda: Á	árunum	2014	-	2016	
hefur verið unnið  að frumdrögum brúar 
og undirbúningi landakaupa
 Kostnaður  m.kr.
	 2014	 9
 2015 20
	 2016	 4	
 Samtals 33

1 Hringvegur
d6 Selfoss – Hveragerði
Umfang verks: Breikkun Hringvegar frá 
Biskupstungnabraut að Kambarótum. 
Byggður verður 2+1 vegur með 
aðskildum akstursstefnum með vegriði 
í miðdeili og planvegamótum. Hönnun 
miðar við að breikkað verði síðar í 2+2 
veg og gera allar breiddir og rými ráð 
fyrir þeirri breikkun síðar.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2005 1
 Vegáætlun 2006 3
	 Vegáætlun	2007	 4
 Vegáætlun 2008 26
 Fjárlög 2009 68
 Vegáætlun 2010 9
 Vegáætlun 2013 1
	 Vegáætlun	2014	 3
 Vegáætlun 2015 8
 Vegáætlun 2016  100
 Samtals  223
Verkframvinda: Unnið hefur verið að 
undirbúningi landakaupa, jarðtæknilegra 
rannsókna ásamt hönnun. Hönnun var 
boðin út sumarið 2016 og samið við 
ráðgjafa í september 2016.  Áætlað 
er að hönnun og gerð útboðsgagna 
ljúki vorið 2018 og hægt verði að hefja 
framkvæmdir 2018. 

 Kostnaður  m.kr.
 2005 1
 2006 3
	 2007	 4
 2008 26
 2009 68
 2010 9
 2013 1
	 2014	 3
 2015 8
	 2016	 54	
Samtals 177

1 Hringvegur 
d8 um Hellisheiði
Umfang verks: Breikkun Hringvegar á 
um	14,8	km	löngum	kafla	frá	Hveragerði	
að Hamragilsvegamótum. Hringvegur er 
breikkaður í fjórar akreinar um Kamba, 
en annars í þrjár akreinar. Á allri leiðinni 
er vegrið milli akstursstefna. Einnig er 
lagður nýr vegur, Skíðaskálavegur, frá 
Hamragilsvegi að skíðakála í Hvera-
dölum. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 2.100 m.kr.
 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2006 26
 Vegáætlun 2007 25
 Vegáætlun 2008 35
 Fjárlög 2009  17
 Vegáætlun 2010 12
 Fjárlög 2011  13
 Vegáætlun 2012 3
 Vegáætlun 2013 1,100
	 Flutt	á	kafla	1-d9,	2013		 -218
	 Flutt	á	kafla	1-e1,	2013		 -56
	 Vegáætlun	2014		 140
	 Fjáraukalög	2014	 	-150
 Vegáætlun 2015 880
 Flutt af öðrum verkum 2015 59
 Vegáætlun 2016 70
 Flutt af öðrum verkum 2016 82
 Samtals  2.038
Verkframvinda: Á árunum 2006-2009 
var unnið að hönnun og mati á um-
hverfis	áhrifum	Hringvegarins	milli	

Reykja víkur og Selfoss og var þá miðað 
við að vegurinn yrði tvær akreinar í 
hvora átt. Ákveðið var síðan að vegurinn 
yrði 2+1 vegur að mestu og var unnið 
að þeirri endurskoðun á árunum 2010-
2012. Á árinu 2013 var lokið við hönnun 
kaflans	um	Hellisheiði	og	verkið	boðið	
út í maí það ár. Framkvæmdir hófust 
um haustið og var aðallega unnið við 
gerð Skíðaskálavegar, auk þess sem 
keypt var efni til verksins í undirgöng 
og	vegrið.	Á	árinu	2014	var	unnið	við	
breikkun	Hringvegar	á	öllum	kaflanum	
nema á háheiðinni. Lokið var við 
tvöföldun vegar með miðjuvegriði um 
Kamba. Tvenn undirgöng voru sett niður 
þ.e. í Kömbum og við Gígahnjúksveg. 
Einnig var lokið við lögn nýs vegar 
frá Hamragilsvegi að skíðaskála í 
Hveradölum. Á árinu 2015 var unnið 
við breikkun Hringvegar á háheiðinni 
og í Hveradalabrekku. Lokið var við 
tvöföldun vegar með miðjuvegriði frá 
Hamragilsvegamótum að Kömbum. 
Ein undirgöng voru sett niður í Hvera-
dalabrekku. Einnig voru gerðar breyt-
ingar á vegamótum Hringvegar við 
Hamra gilsveg, við Skíðaskálaveg, við 
Gígahnjúksveg og þrjár þjónustu gáttir 
í miðdeili. Á árinu 2016 var unnið við 
lokafrágang verksins. Um var að ræða 
yfirborðsmerkingar,	frágang	fláa	og	
hreinsun öryggissvæðis. Einnig var farið 
í breytingar við Gígahnjúksvegamót 
og sett upp veglýsing við Hamragils-
vegamót.
Verktaki:	Ístak	hf.,	Mosfellsbæ.
 Kostnaður m.kr.
 2006 26
 2007 25
 2008 35
 2009 17
 2010 12
 2011 13
 2012 3
 2013 177
	 2014	 826
 2015 822
 2016 82
 Samtals  2.038

Allar upphæðir eru á verðlagi hvers árs. 
Kostnaðaráætlanir eru á verðlagi ársins 
sem gengið er frá samningi.

Hringvegur (1) 
neðst í Kambabrekku 

4. nóvember 2016.
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Fylgiskjal 1  Stofnkostnaður
Vegnr. Vegheiti Fjárveitingar
	 Kaflanr.	 Kaflaheiti	 2016		m.kr.
 
4.1.5 Stofnkostnaður 
 
6.10 Framkvæmdir  
Stofn- og tengivegakerfi 

Almenn verkefni  
Suðursvæði I  
  Undirbúningur verka utan áætlunar 50
1  Hringvegur 
	 d4-d5	 norðaustan	Selfoss,	brú	á	Ölfusá	 50
 d6  Selfoss – Hveragerði 100
 d8  um Hellisheiði 70
208 Skaftártunguvegur 
 00  um Eldvatn 300
249	 Þórsmerkurvegur	
 01  breikkun brúar á Seljalandsá 38
     
Suðursvæði II  
	 	 Undirbúningur	verka	utan	áætlunar	 40
41	 	 Reykjanesbraut	
 15  undirgöng í Kópavogi 100
411		 Arnarnesvegur	
   Reykjanesbraut – Fífuhvammsvegur 380
	 	 Bætt	umferðarflæði,	almenningssamgöngur	 200
  Umferðarstýring á höfuðborgarsvæðinu 30
  Öryggisaðgerðir 100
  Göngubrýr og undirgöng 100

Vestursvæði   
  Undirbúningur verka utan áætlunar 50
60  Vestfjarðavegur 
 25-28 um Gufudalssveit 300
61  Djúpvegur 
	 36-39	 Súðavíkurhlíð,	snjóflóðavarnir	 130
643	 Strandavegur	
 06  um Bjarnarfjarðarháls 280
   
Norðursvæði og Austursvæði 
  Undirbúningur verka utan áætlunar 50
1  Hringvegur 
   Akureyri, öryggisaðgerðir 100
	 	 	 Jökulsá	á	Fjöllum	og	Skjálfandafljót	 50
862 Dettifossvegur 
	 02-04	 Dettifossvegur	vestri	–	Norðausturvegur	500

Vegnr. Vegheiti Fjárveitingar
	 Kaflanr.	 Kaflaheiti	 2016		m.kr.

Austursvæði 
  Undirbúningur verka utan áætlunar 50
1  Hringvegur 
	 u4-u5	 um	Berufjarðarbotn	 200
	 v6-v9	 um	Hornafjarðarfljót	 88
93  Seyðisfjarðarvegur 
   öryggisaðgerðir 100
     
Sameiginleg verkefni:  
  Samgöngurannsóknir 20
     
  Samtals:	 3.476	

Jarðgangaáætlun: 
  Sameiginlegur jarðgangakostnaður 10
60  Vestfjarðavegur 
 39  Dýrafjarðargöng 100
92  Norðfjarðarvegur 
 09  Norðfjarðargöng 3.000
93  Seyðisfjarðarvegur 
 02-03 Fjarðarheiðargöng 0
(Fjarðarheiðargöng fengu á árinu 2016 fjárveitingu 
80 m.kr. en hún var í fjárlögum sett undir rannsóknir
fjárlagalið 1.21)
     
  Samtals: 3.110
     
Tengivegir - bundið slitlag 918
Breikkun brúa 100
Hjóla- og göngustígar 200
Viðbót í fjárlögum 2016 305
     
Annað en stofn- og tengivegakerfi 
 Héraðsvegir 70
 Landsvegir utan stofnvegakerfis 120
 Styrkvegir 50
 Reiðvegir 60
 Smábrýr 	 40
 Girðingar  50

Utan þjóðvegakerfis
 Jarðgöng	-	Bakki	 1.490
     
Afskriftir markaðra tekna 75

  Samtals: 1.955
   
6.60 Vitabyggingar 29
6.80 Sjóvarnargarðar 236
6.81 Vestmannaeyjaferja	 540	
     
Stofnkostnaður samtals: 10.869

Fylgiskjal 2  Greinargerð um framkvæmdir við nýbyggingu þjóðvega 2016

Suðursvæði

1 Hringvegur
d5 um Ölfusá
Umfang verks: Nýr 3,8 km Hringvegur 
norðaustan Selfoss um nýja brú á 
Ölfusá við Efri-Laugardælaeyju.
 Fjármögnun  m.kr.
	 Vegáætlun	2014	 9
 Vegáætlun 2015 20
 Vegáætlun 2016  50
 Samtals 79
Verkframvinda: Á	árunum	2014	-	2016	
hefur verið unnið  að frumdrögum brúar 
og undirbúningi landakaupa
 Kostnaður  m.kr.
	 2014	 9
 2015 20
	 2016	 4	
 Samtals 33

1 Hringvegur
d6 Selfoss – Hveragerði
Umfang verks: Breikkun Hringvegar frá 
Biskupstungnabraut að Kambarótum. 
Byggður verður 2+1 vegur með 
aðskildum akstursstefnum með vegriði 
í miðdeili og planvegamótum. Hönnun 
miðar við að breikkað verði síðar í 2+2 
veg og gera allar breiddir og rými ráð 
fyrir þeirri breikkun síðar.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2005 1
 Vegáætlun 2006 3
	 Vegáætlun	2007	 4
 Vegáætlun 2008 26
 Fjárlög 2009 68
 Vegáætlun 2010 9
 Vegáætlun 2013 1
	 Vegáætlun	2014	 3
 Vegáætlun 2015 8
 Vegáætlun 2016  100
 Samtals  223
Verkframvinda: Unnið hefur verið að 
undirbúningi landakaupa, jarðtæknilegra 
rannsókna ásamt hönnun. Hönnun var 
boðin út sumarið 2016 og samið við 
ráðgjafa í september 2016.  Áætlað 
er að hönnun og gerð útboðsgagna 
ljúki vorið 2018 og hægt verði að hefja 
framkvæmdir 2018. 

 Kostnaður  m.kr.
 2005 1
 2006 3
	 2007	 4
 2008 26
 2009 68
 2010 9
 2013 1
	 2014	 3
 2015 8
	 2016	 54	
Samtals 177

1 Hringvegur 
d8 um Hellisheiði
Umfang verks: Breikkun Hringvegar á 
um	14,8	km	löngum	kafla	frá	Hveragerði	
að Hamragilsvegamótum. Hringvegur er 
breikkaður í fjórar akreinar um Kamba, 
en annars í þrjár akreinar. Á allri leiðinni 
er vegrið milli akstursstefna. Einnig er 
lagður nýr vegur, Skíðaskálavegur, frá 
Hamragilsvegi að skíðakála í Hvera-
dölum. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 2.100 m.kr.
 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2006 26
 Vegáætlun 2007 25
 Vegáætlun 2008 35
 Fjárlög 2009  17
 Vegáætlun 2010 12
 Fjárlög 2011  13
 Vegáætlun 2012 3
 Vegáætlun 2013 1,100
	 Flutt	á	kafla	1-d9,	2013		 -218
	 Flutt	á	kafla	1-e1,	2013		 -56
	 Vegáætlun	2014		 140
	 Fjáraukalög	2014	 	-150
 Vegáætlun 2015 880
 Flutt af öðrum verkum 2015 59
 Vegáætlun 2016 70
 Flutt af öðrum verkum 2016 82
 Samtals  2.038
Verkframvinda: Á árunum 2006-2009 
var unnið að hönnun og mati á um-
hverfis	áhrifum	Hringvegarins	milli	

Reykja víkur og Selfoss og var þá miðað 
við að vegurinn yrði tvær akreinar í 
hvora átt. Ákveðið var síðan að vegurinn 
yrði 2+1 vegur að mestu og var unnið 
að þeirri endurskoðun á árunum 2010-
2012. Á árinu 2013 var lokið við hönnun 
kaflans	um	Hellisheiði	og	verkið	boðið	
út í maí það ár. Framkvæmdir hófust 
um haustið og var aðallega unnið við 
gerð Skíðaskálavegar, auk þess sem 
keypt var efni til verksins í undirgöng 
og	vegrið.	Á	árinu	2014	var	unnið	við	
breikkun	Hringvegar	á	öllum	kaflanum	
nema á háheiðinni. Lokið var við 
tvöföldun vegar með miðjuvegriði um 
Kamba. Tvenn undirgöng voru sett niður 
þ.e. í Kömbum og við Gígahnjúksveg. 
Einnig var lokið við lögn nýs vegar 
frá Hamragilsvegi að skíðaskála í 
Hveradölum. Á árinu 2015 var unnið 
við breikkun Hringvegar á háheiðinni 
og í Hveradalabrekku. Lokið var við 
tvöföldun vegar með miðjuvegriði frá 
Hamragilsvegamótum að Kömbum. 
Ein undirgöng voru sett niður í Hvera-
dalabrekku. Einnig voru gerðar breyt-
ingar á vegamótum Hringvegar við 
Hamra gilsveg, við Skíðaskálaveg, við 
Gígahnjúksveg og þrjár þjónustu gáttir 
í miðdeili. Á árinu 2016 var unnið við 
lokafrágang verksins. Um var að ræða 
yfirborðsmerkingar,	frágang	fláa	og	
hreinsun öryggissvæðis. Einnig var farið 
í breytingar við Gígahnjúksvegamót 
og sett upp veglýsing við Hamragils-
vegamót.
Verktaki:	Ístak	hf.,	Mosfellsbæ.
 Kostnaður m.kr.
 2006 26
 2007 25
 2008 35
 2009 17
 2010 12
 2011 13
 2012 3
 2013 177
	 2014	 826
 2015 822
 2016 82
 Samtals  2.038

Allar upphæðir eru á verðlagi hvers árs. 
Kostnaðaráætlanir eru á verðlagi ársins 
sem gengið er frá samningi.

Hringvegur (1) 
neðst í Kambabrekku 

4. nóvember 2016.
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1 Hringvegur 
f3 undirgöng við Aðaltún
Umfang verks: Gerð undirganga undir 
Hringveg (Vesturlandsveg) við Aðaltún 
í	Mosfellsbæ	fyrir	gangandi	og	hjólandi	
umferð, gerð tengistíga við núverandi 
stígakerfi,	niðurbrot	núverandi	
undirganga, auk færslu/breytinga á 
núverandi veitum og lagningu nýrra 
veitna.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 168 m.kr.
 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2015 
   Göngubrýr og undirgöng 100
 Vegáætlun 2015 
	 		Bætt	umferðarflæði	 42
 Vegáætlun 2016 
	 		Bætt	umferðarflæði	 7
	 Samtals		 149
Verkframvinda 2015: Verkið sem var 
samstarfsverkefni Vegagerðarinnar og 
Mosfellsbæjar	var	boðið	út	í	mars	2015	
og lauk að mestu í nóvember mánuði. 
Vorið 2016 verður unnið við lokafrágang 
við gróður. 
Verktaki:	Ístak	hf.,	Mosfellsbæ.
 Kostnaður  m.kr.
 2015 139
 2016 10
	 Samtals	 149

1 Hringvegur
f3 strætóbiðstöð við Aðaltún  
Umfang verks: Gerð strætóbiðstöðvar 
á	Hringvegi	(1)	í	gegnum	Mosfellsbæ	á	
móts við Aðaltún
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun:	24	m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016 
	 		Bætt	umferðarflæði	 24

Verkframvinda: Verkið sem var sam-
starfsverkefni	Vegagerðarinnar	og	Mos-
fellsbæjar var boðið út í júlí 2016 
og lauk í september mánuði.
Verktaki:	G.M.	verk	ehf.,	Reykjavík.
 Kostnaður  m.kr.
	 2016		 24

26 Landvegur
04 Þjófafossvegur – Landmannaleið
Umfang verks: Endurlögn Landvegar 
á	5,3	km	löngum	kafla.	Í	verkingu	felst	
undirbygging, lögn ræsa, burðarlag og 
slitlag, gerð tenginga og frágangur. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun:	142	m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2015 1
	 Vegáætlun	2016	 142
 Flutt á önnur verk 2016 -20
 Samtals  123
Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í apríl 2016, framkvæmdir hófust í maí  
og var þeim að fullu lokið í nóvember 
mánuði.

Verktaki: Þjótandi ehf.
 Kostnaður  m.kr. 
 2015 1
 2016 122
 Samtals 123

41 Reykjanesbraut
12 undirgöng í Kópavogi
Umfang verks: Gerð undirganga undir 
Reykjanesbraut við Skógarlind/Dalveg 
í Kópavogi.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016 100
Verkframvinda: Árið 1999 byggði og 
fjármagnaði Kópavogsbær undirgöng 
undir Reykjanesbraut við Skógarlind/
Dalveg í Kópavogi og var gert ráð fyrir 
að Vegagerðin endurgreiddi Kópa-
vogsbæ kostnaðinn þegar fjárveitingar 
fengjust í vegáætlun. Við gerð Arnar-
nesvegar milli Reykjanesbrautar og 
Fífuhvammsvegar var gert sam komulag 
við Kópavogsbæ um að end urgreiðsla 
vegna undirganganna yrði notuð til að 
fjármagna hlut Kópavogsbæjar í þeirri 
framkvæmd.

41 Reykjanesbraut
18 hringtorg við Fitjar
Umfang verks: Gerð hringtorgs á 
Reykja nesbraut við Fitjar ásamt aðlögun 
aðliggjandi vega að hringtorgi og færslu 
á lögnum. Einnig er vegamótum Reykja-
nesbrautar og Hafnarvegar breytt.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 116 m.kr.
 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2015
	 		Bætt	umferðarflæði		 103
 Flutt af öðrum verkum 2015 35
 Vegáætlun 2016
	 		Bætt	umferðarflæði		 25
	 Flutt	á	önnur	verk	2016	 -4
 Samtals 159
Verkframvinda: Verkið var boðið út í júlí 
2015 og lauk framkvæmdum að mestu 

í desember. Vorið 2016 var unnið við 
lokafrágang gróðurs og merkinga.
Verktaki: Ellert Skúlason ehf., Reykja-
nesbæ.
 Kostnaður m.kr.
 2015 138
 2016 21
 Samtals 159
Skýringar: Verkið er samstarfsverkefni 
Vegagerðarinnar og Reykjanesbæjar.

41 Reykjanesbraut
18 undirgöng við Hafnaveg 
Umfang verks: Gerð undirganga fyrir 
hjólandi og gangandi vegfarendur undir 
Reykjanesbraut vestan við Hafnaveg. 
Einnig var vegamótum við Hafnaveg 
breytt þannig að ekki er lengur mögulegt 
að taka vinstri beygju af Hafnavegi inn á 
Reykjanesbraut. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 75 m. kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016
   Göngubrýr og undirgöng 80
Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
júlí 2016. Framkvæmdir hófust í ágúst 
og lauk þeim að mestu í desember 
en malbikun stíga og lokafrágagangi 
við undirgöng að innan verður lokið í 
ársbyrjun 2017.
Verktaki: Ellert Skúlason ehf., Reykja-
nesbæ
 Kostnaður  m.kr.
 2016 76 

42 Krýsuvíkurvegur
01 lagfæring vegamóta við 
Reykjanesbraut
Umfang verks: Minniháttar	lagfæring	
vegamóta til að auðvelda hægri beygju 
inn á aðrein af Krýsuvíkurvegi inn á 
Reykjanesbraut.
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 10 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016
	 		Bætt	umferðarflæði	 10
Verkframvinda: Framkvæmdir hófust í 
september 2016 og lauk þeim í október.
Verktaki: Loftorka Reykjavík ehf., 
Garðabæ.
 Kostnaður  m.kr.
 2016 10 

43 Grindavíkurvegur
01 lagfæring vegamóta við 
Bláalónsveg
Umfang verks: Lagfæring vegamóta 
með það að markmiði að auka um-
ferðaröryggi þeirra. Útbúin var sérstök 
akgrein fyrir umferð sem beygir til vinstri 
(norðurs) af Bláalónsvegi og umferð frá 
Grindavík á leið til norðurs leidd framhjá 
í sér akgrein. Einnig var útbúin afrein 
fyrir umferð úr norðri á Grindavíkurvegi 
sem beygir inn á Bláalónsveg. Sett var 
upp veglýsing. 
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 75 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016
	 		Bætt	umferðarflæði	 88
Verkframvinda: Framkvæmdir hófust 
í ágúst 2016 og lauk þeim í október.
Verktakar: Loftorka Reykjavík ehf,, 
Garðabæ,	Malbikunarstöðin	Hlaðbær-
Colas	hf.,	Hafnarfirði.
 Kostnaður  m.kr.
 2016  88 

Hringvegur (1), Vesturlandsvegur, strætóbiðstöð við Aðaltún, 31. ágúst 2016. 

Landvegur (26), Þjófafossvegur – Landmannaleið, 8. september 2016. 

Reykjanesbraut (41), undirgöng við Hafnaveg, 14. nóvember 2016. 

Grindavíkurvegur (43), vegamót við 
Bláalónsveg, 29. september 2016. 
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1 Hringvegur 
f3 undirgöng við Aðaltún
Umfang verks: Gerð undirganga undir 
Hringveg (Vesturlandsveg) við Aðaltún 
í	Mosfellsbæ	fyrir	gangandi	og	hjólandi	
umferð, gerð tengistíga við núverandi 
stígakerfi,	niðurbrot	núverandi	
undirganga, auk færslu/breytinga á 
núverandi veitum og lagningu nýrra 
veitna.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 168 m.kr.
 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2015 
   Göngubrýr og undirgöng 100
 Vegáætlun 2015 
	 		Bætt	umferðarflæði	 42
 Vegáætlun 2016 
	 		Bætt	umferðarflæði	 7
	 Samtals		 149
Verkframvinda 2015: Verkið sem var 
samstarfsverkefni Vegagerðarinnar og 
Mosfellsbæjar	var	boðið	út	í	mars	2015	
og lauk að mestu í nóvember mánuði. 
Vorið 2016 verður unnið við lokafrágang 
við gróður. 
Verktaki:	Ístak	hf.,	Mosfellsbæ.
 Kostnaður  m.kr.
 2015 139
 2016 10
	 Samtals	 149

1 Hringvegur
f3 strætóbiðstöð við Aðaltún  
Umfang verks: Gerð strætóbiðstöðvar 
á	Hringvegi	(1)	í	gegnum	Mosfellsbæ	á	
móts við Aðaltún
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun:	24	m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016 
	 		Bætt	umferðarflæði	 24

Verkframvinda: Verkið sem var sam-
starfsverkefni	Vegagerðarinnar	og	Mos-
fellsbæjar var boðið út í júlí 2016 
og lauk í september mánuði.
Verktaki:	G.M.	verk	ehf.,	Reykjavík.
 Kostnaður  m.kr.
	 2016		 24

26 Landvegur
04 Þjófafossvegur – Landmannaleið
Umfang verks: Endurlögn Landvegar 
á	5,3	km	löngum	kafla.	Í	verkingu	felst	
undirbygging, lögn ræsa, burðarlag og 
slitlag, gerð tenginga og frágangur. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun:	142	m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2015 1
	 Vegáætlun	2016	 142
 Flutt á önnur verk 2016 -20
 Samtals  123
Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í apríl 2016, framkvæmdir hófust í maí  
og var þeim að fullu lokið í nóvember 
mánuði.

Verktaki: Þjótandi ehf.
 Kostnaður  m.kr. 
 2015 1
 2016 122
 Samtals 123

41 Reykjanesbraut
12 undirgöng í Kópavogi
Umfang verks: Gerð undirganga undir 
Reykjanesbraut við Skógarlind/Dalveg 
í Kópavogi.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016 100
Verkframvinda: Árið 1999 byggði og 
fjármagnaði Kópavogsbær undirgöng 
undir Reykjanesbraut við Skógarlind/
Dalveg í Kópavogi og var gert ráð fyrir 
að Vegagerðin endurgreiddi Kópa-
vogsbæ kostnaðinn þegar fjárveitingar 
fengjust í vegáætlun. Við gerð Arnar-
nesvegar milli Reykjanesbrautar og 
Fífuhvammsvegar var gert sam komulag 
við Kópavogsbæ um að end urgreiðsla 
vegna undirganganna yrði notuð til að 
fjármagna hlut Kópavogsbæjar í þeirri 
framkvæmd.

41 Reykjanesbraut
18 hringtorg við Fitjar
Umfang verks: Gerð hringtorgs á 
Reykja nesbraut við Fitjar ásamt aðlögun 
aðliggjandi vega að hringtorgi og færslu 
á lögnum. Einnig er vegamótum Reykja-
nesbrautar og Hafnarvegar breytt.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 116 m.kr.
 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2015
	 		Bætt	umferðarflæði		 103
 Flutt af öðrum verkum 2015 35
 Vegáætlun 2016
	 		Bætt	umferðarflæði		 25
	 Flutt	á	önnur	verk	2016	 -4
 Samtals 159
Verkframvinda: Verkið var boðið út í júlí 
2015 og lauk framkvæmdum að mestu 

í desember. Vorið 2016 var unnið við 
lokafrágang gróðurs og merkinga.
Verktaki: Ellert Skúlason ehf., Reykja-
nesbæ.
 Kostnaður m.kr.
 2015 138
 2016 21
 Samtals 159
Skýringar: Verkið er samstarfsverkefni 
Vegagerðarinnar og Reykjanesbæjar.

41 Reykjanesbraut
18 undirgöng við Hafnaveg 
Umfang verks: Gerð undirganga fyrir 
hjólandi og gangandi vegfarendur undir 
Reykjanesbraut vestan við Hafnaveg. 
Einnig var vegamótum við Hafnaveg 
breytt þannig að ekki er lengur mögulegt 
að taka vinstri beygju af Hafnavegi inn á 
Reykjanesbraut. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 75 m. kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016
   Göngubrýr og undirgöng 80
Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
júlí 2016. Framkvæmdir hófust í ágúst 
og lauk þeim að mestu í desember 
en malbikun stíga og lokafrágagangi 
við undirgöng að innan verður lokið í 
ársbyrjun 2017.
Verktaki: Ellert Skúlason ehf., Reykja-
nesbæ
 Kostnaður  m.kr.
 2016 76 

42 Krýsuvíkurvegur
01 lagfæring vegamóta við 
Reykjanesbraut
Umfang verks: Minniháttar	lagfæring	
vegamóta til að auðvelda hægri beygju 
inn á aðrein af Krýsuvíkurvegi inn á 
Reykjanesbraut.
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 10 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016
	 		Bætt	umferðarflæði	 10
Verkframvinda: Framkvæmdir hófust í 
september 2016 og lauk þeim í október.
Verktaki: Loftorka Reykjavík ehf., 
Garðabæ.
 Kostnaður  m.kr.
 2016 10 

43 Grindavíkurvegur
01 lagfæring vegamóta við 
Bláalónsveg
Umfang verks: Lagfæring vegamóta 
með það að markmiði að auka um-
ferðaröryggi þeirra. Útbúin var sérstök 
akgrein fyrir umferð sem beygir til vinstri 
(norðurs) af Bláalónsvegi og umferð frá 
Grindavík á leið til norðurs leidd framhjá 
í sér akgrein. Einnig var útbúin afrein 
fyrir umferð úr norðri á Grindavíkurvegi 
sem beygir inn á Bláalónsveg. Sett var 
upp veglýsing. 
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 75 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016
	 		Bætt	umferðarflæði	 88
Verkframvinda: Framkvæmdir hófust 
í ágúst 2016 og lauk þeim í október.
Verktakar: Loftorka Reykjavík ehf,, 
Garðabæ,	Malbikunarstöðin	Hlaðbær-
Colas	hf.,	Hafnarfirði.
 Kostnaður  m.kr.
 2016  88 

Hringvegur (1), Vesturlandsvegur, strætóbiðstöð við Aðaltún, 31. ágúst 2016. 

Landvegur (26), Þjófafossvegur – Landmannaleið, 8. september 2016. 

Reykjanesbraut (41), undirgöng við Hafnaveg, 14. nóvember 2016. 

Grindavíkurvegur (43), vegamót við 
Bláalónsveg, 29. september 2016. 
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48 Kjósarskarðsvegur
02 Fremri Háls – Þingvallavegur
Umfang verks: Endurlögn Kjósarskarðs-
vegar	á	6,7	km	löngum	kafla.	Endurlögn	
vegarins felst í undirbyggingu, lögn 
ræsa, útlögn burðarlaga og slitlags, 
gerð tenginga og frágangi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 295 m.kr.
 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2015
	 		Viðbótarfé		 400
	 Vegáætlun	2016	 4
 Flutt á önnur verk 2016 -25
 Samtals 379
Verkframvinda: Á árunum 2007-2010 
var unnið að hönnun og undirbúningi 
Kjósarskarðsvegar. Verkið var boðið út 
í júlí 2015 og var lokið við ræsalögn á 
árinu og unnið við fyllingar og skeringar. 
Á árinu 2016 var uppbyggingu veg ar ins 
lokið og lögð klæðing á um 2 km. 
Einnig var unnið að undir bún ingi 
og hönnun á næsta áfanga Kjósar-
skarðsvegar
Verktaki: Þróttur ehf., Akranesi.
 Kostnaður m.kr.
 2015  31
 2016 301
 Samtals 332

208 Skaftártunguvegur
00 um Eldvatn
Umfang verks: Verkefnið felst í bygg-
ingu	nýrrar	brúar	yfir	Eldvatn	og	veg-
tenginga að henni.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2015 1
 Fjáraukalög 2016 300
 Samtals 301
Verkframvinda: Á árinu 2016 var unnið 
að hönnun, rannsóknum og öðrum  
undirbúningi.
 Kostnaður  m.kr.
 2016 13 

249 Þórsmerkurvegur
01 breikkun brúar á Seljalandsá
Umfang verks: Færsla Þórsmerkurvegar 
milli Seljalandsár og Hringvegar.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2009 3
 Vegáætlun 2016 38
 Samtals 33
Verkframvinda: Framkvæmdum var 
frestað.

271 Árbæjarvegur
01 Kvistir – Árbakki
Umfang verks: Endurgerð	2,4	km	
Árbæjarvegar í Rangárþingi ytra frá 
afleggjara	að	Kvistum	að	afleggjara	að	
Árbakka.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun:  72 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016 
   Tengivegir 65
Verkframvinda: Verkið var boðið út í júní 
2016. Framkvæmdir hófust í ágúst og 
lauk framkvæmdum ársins í október. 

Stefnt er að því að ljúka við seinna lag 
klæðingar vorið 2017.
Verktaki: Þjótandi ehf., Hellu
 Kostnaður  m.kr.
 2016 65

272 Bjallavegur
01 um Lækjarbotna
Umfang verks: Lögn klæðingar á 900 m 
langan	kafla	þar	sem	vegurinn	liggur	um	
bæjarhlaðið við Lækjarbotna. 
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 8 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016 
   Tengivegir 7
Verkframvinda: Verkið hófst í júlí 2016. 
Lokið var við að setja einfalt lag af 
klæðingu en stefnt að því að ljúka við 
seinna lag klæðingar vorið 2017.
Verktakar: Þjótandi ehf., Hellu, 
Bikun ehf., Kópavogi
 Kostnaður  m.kr.
 2016  7 

305 Villingaholtsvegur
02 frá klæðingarenda við Fljótshóla
Umfang verks: Lögn klæðingar 
á	680	m	langan	kafla	frá	núverandi	
klæðingarenda við Fljótshóla og 
í austur. 
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 10 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016 
   Tengivegir 7
Verkframvinda: Verkið hófst í júlí 2016. 
Lokið var við að setja einfalt lag af 
klæðingu en stefnt að því að ljúka við 
seinna klæðingarlag vorið 2017.
Verktaki: Bikun ehf., Kópavogi.
 Kostnaður  m.kr
 2016 7

309 Kolsholtsvegur
01 Villingaholtsvegur – Vatnsholt 
Umfang verks: Lögn klæðingar á 920 m 
langan	kafla	frá	Villingaholtsvegi.	
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 10 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016 
   Tengivegir 11
Verkframvinda: Verkið hófst í júlí 2016 
og lauk framkvæmdum í október.
Verktaki: Bikun ehf., Kópavogi.
 Kostnaður  m.kr
 2016  11

310 Votmúlavegur
01 Nýibær – Lækjarmót
Umfang verks: Lögn klæðingar á  
1.200	m	langan	kafla	frá	klæðingarenda	
við Lækjarmótaveg og í austur. 
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 12 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2008 1
 Vegáætlun 2009 1
 Vegáætlun 2016 
   Tengivegir 15
 Samtals 17
Verkframvinda: Á árunum 2008 og 2009 
var unnið að forhönnun verksins. Verkið 
hófst júní 2016 og lauk framkvæmdum 
í júlí.
Verktaki: Bikun ehf., Kópavogi.
 Kostnaður   m.kr.
 2008 1
 2009 1
 2016 15
 Samtals 17

341 Langholtsvegur
01 Flúðir – Hrafnabjörg
Umfang verks: Endurbætur á  5,3 km 
löngum	kafla	Langholtsvegar,	frá	
núverandi slitlagsenda vestan við Flúðir 
og	suður	fyrir	sumarhúsahverfið	við	
Hrafnabjörg.

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2009 6
 Vegáætlun 2010 1
 Vegáætlun 2011 1
 Vegáætlun 2016 3
 Vegáætlun 2016
	 		Tengivegir		 48
 Samtals 59
Verkframvinda: Á árunum 2009 - 2011  
var unnið að undirbúningi og frum-
drögum verkefnisins og á árinu 2016 að 
verkhönnun.
 Kostnaður  m.kr.
 2009 6
 2010 1
 2011 1
 2016 3
Samtals 11

351 Búrfellsvegur
01 Þingvallavegur – Búrfell
Umfang verks: Endurgerð 2,3 km hluta 

Búrfellsvegar í Grímsnes- og Grafn-
ings hreppi, frá Þingvallavegi að bænum 
Búrf elli.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 73 m.kr.
 Fjármögnun m.kr.
	 Vegáætlun	2014	 1
 Vegáætlun 2015
	 		Tengivegir		 64
 Vegáætlun 2016
   Tengivegir  12
 Samtals 77
Verkframvinda: Á	árinu	2014	var	unnið	
að hönnun og undirbúningi verksins, 
sem var boðið út í júlí 2015 og var lokið 
við uppbyggingu vegarins og lögn fyrra 
lags klæðingar. Vorið 2016 var lokið 
við að leggja seinna lag klæðingar og 
gengið frá svæði við hlið vegar.
Verktaki: Vörubifreiðastjórafélagið 
Mjölnir,	Selfossi.
 Kostnaður m.kr.
	 2014	 1
	 2015		 64
 2016 12
 Samtals 77

411 Arnarnesvegur
01 Reykjanesbraut 
– Fífuhvammsvegur
Umfang verks: Gerð Arnarnesvegar 
frá mislægum gatnamótum Reykjanes-
brautar og Arnarnesvegar og austur að 
hringtorgi við Fífuhvammsveg, samtals 
1,6 km. Tvenn hringtorg eru gerð á 
veginum og einnig eru byggð tvenn 
undirgöng undir Arnarnesveg. Auk 
þess er innifalin veglýsing, stígagerð, 
landmótun, hljóðvarnir auk vinnu við 
veitulagnir.
Framkvæmdaform: Útboð.

Kjósarskarðsvegur (48), Fremri Háls - Þingvallavegur, efnisvinnsla, 28. júlí 2016. 

Árbæjarvegur (271), vegagerð, 18. ágúst 2016. 

Búrfellsvegur (351), 6. september 2016. 

Arnarnesvegur (411), malbikun 30. september 2016. 
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48 Kjósarskarðsvegur
02 Fremri Háls – Þingvallavegur
Umfang verks: Endurlögn Kjósarskarðs-
vegar	á	6,7	km	löngum	kafla.	Endurlögn	
vegarins felst í undirbyggingu, lögn 
ræsa, útlögn burðarlaga og slitlags, 
gerð tenginga og frágangi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 295 m.kr.
 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2015
	 		Viðbótarfé		 400
	 Vegáætlun	2016	 4
 Flutt á önnur verk 2016 -25
 Samtals 379
Verkframvinda: Á árunum 2007-2010 
var unnið að hönnun og undirbúningi 
Kjósarskarðsvegar. Verkið var boðið út 
í júlí 2015 og var lokið við ræsalögn á 
árinu og unnið við fyllingar og skeringar. 
Á árinu 2016 var uppbyggingu veg ar ins 
lokið og lögð klæðing á um 2 km. 
Einnig var unnið að undir bún ingi 
og hönnun á næsta áfanga Kjósar-
skarðsvegar
Verktaki: Þróttur ehf., Akranesi.
 Kostnaður m.kr.
 2015  31
 2016 301
 Samtals 332

208 Skaftártunguvegur
00 um Eldvatn
Umfang verks: Verkefnið felst í bygg-
ingu	nýrrar	brúar	yfir	Eldvatn	og	veg-
tenginga að henni.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2015 1
 Fjáraukalög 2016 300
 Samtals 301
Verkframvinda: Á árinu 2016 var unnið 
að hönnun, rannsóknum og öðrum  
undirbúningi.
 Kostnaður  m.kr.
 2016 13 

249 Þórsmerkurvegur
01 breikkun brúar á Seljalandsá
Umfang verks: Færsla Þórsmerkurvegar 
milli Seljalandsár og Hringvegar.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2009 3
 Vegáætlun 2016 38
 Samtals 33
Verkframvinda: Framkvæmdum var 
frestað.

271 Árbæjarvegur
01 Kvistir – Árbakki
Umfang verks: Endurgerð	2,4	km	
Árbæjarvegar í Rangárþingi ytra frá 
afleggjara	að	Kvistum	að	afleggjara	að	
Árbakka.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun:  72 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016 
   Tengivegir 65
Verkframvinda: Verkið var boðið út í júní 
2016. Framkvæmdir hófust í ágúst og 
lauk framkvæmdum ársins í október. 

Stefnt er að því að ljúka við seinna lag 
klæðingar vorið 2017.
Verktaki: Þjótandi ehf., Hellu
 Kostnaður  m.kr.
 2016 65

272 Bjallavegur
01 um Lækjarbotna
Umfang verks: Lögn klæðingar á 900 m 
langan	kafla	þar	sem	vegurinn	liggur	um	
bæjarhlaðið við Lækjarbotna. 
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 8 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016 
   Tengivegir 7
Verkframvinda: Verkið hófst í júlí 2016. 
Lokið var við að setja einfalt lag af 
klæðingu en stefnt að því að ljúka við 
seinna lag klæðingar vorið 2017.
Verktakar: Þjótandi ehf., Hellu, 
Bikun ehf., Kópavogi
 Kostnaður  m.kr.
 2016  7 

305 Villingaholtsvegur
02 frá klæðingarenda við Fljótshóla
Umfang verks: Lögn klæðingar 
á	680	m	langan	kafla	frá	núverandi	
klæðingarenda við Fljótshóla og 
í austur. 
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 10 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016 
   Tengivegir 7
Verkframvinda: Verkið hófst í júlí 2016. 
Lokið var við að setja einfalt lag af 
klæðingu en stefnt að því að ljúka við 
seinna klæðingarlag vorið 2017.
Verktaki: Bikun ehf., Kópavogi.
 Kostnaður  m.kr
 2016 7

309 Kolsholtsvegur
01 Villingaholtsvegur – Vatnsholt 
Umfang verks: Lögn klæðingar á 920 m 
langan	kafla	frá	Villingaholtsvegi.	
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 10 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016 
   Tengivegir 11
Verkframvinda: Verkið hófst í júlí 2016 
og lauk framkvæmdum í október.
Verktaki: Bikun ehf., Kópavogi.
 Kostnaður  m.kr
 2016  11

310 Votmúlavegur
01 Nýibær – Lækjarmót
Umfang verks: Lögn klæðingar á  
1.200	m	langan	kafla	frá	klæðingarenda	
við Lækjarmótaveg og í austur. 
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 12 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2008 1
 Vegáætlun 2009 1
 Vegáætlun 2016 
   Tengivegir 15
 Samtals 17
Verkframvinda: Á árunum 2008 og 2009 
var unnið að forhönnun verksins. Verkið 
hófst júní 2016 og lauk framkvæmdum 
í júlí.
Verktaki: Bikun ehf., Kópavogi.
 Kostnaður   m.kr.
 2008 1
 2009 1
 2016 15
 Samtals 17

341 Langholtsvegur
01 Flúðir – Hrafnabjörg
Umfang verks: Endurbætur á  5,3 km 
löngum	kafla	Langholtsvegar,	frá	
núverandi slitlagsenda vestan við Flúðir 
og	suður	fyrir	sumarhúsahverfið	við	
Hrafnabjörg.

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2009 6
 Vegáætlun 2010 1
 Vegáætlun 2011 1
 Vegáætlun 2016 3
 Vegáætlun 2016
	 		Tengivegir		 48
 Samtals 59
Verkframvinda: Á árunum 2009 - 2011  
var unnið að undirbúningi og frum-
drögum verkefnisins og á árinu 2016 að 
verkhönnun.
 Kostnaður  m.kr.
 2009 6
 2010 1
 2011 1
 2016 3
Samtals 11

351 Búrfellsvegur
01 Þingvallavegur – Búrfell
Umfang verks: Endurgerð 2,3 km hluta 

Búrfellsvegar í Grímsnes- og Grafn-
ings hreppi, frá Þingvallavegi að bænum 
Búrf elli.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 73 m.kr.
 Fjármögnun m.kr.
	 Vegáætlun	2014	 1
 Vegáætlun 2015
	 		Tengivegir		 64
 Vegáætlun 2016
   Tengivegir  12
 Samtals 77
Verkframvinda: Á	árinu	2014	var	unnið	
að hönnun og undirbúningi verksins, 
sem var boðið út í júlí 2015 og var lokið 
við uppbyggingu vegarins og lögn fyrra 
lags klæðingar. Vorið 2016 var lokið 
við að leggja seinna lag klæðingar og 
gengið frá svæði við hlið vegar.
Verktaki: Vörubifreiðastjórafélagið 
Mjölnir,	Selfossi.
 Kostnaður m.kr.
	 2014	 1
	 2015		 64
 2016 12
 Samtals 77

411 Arnarnesvegur
01 Reykjanesbraut 
– Fífuhvammsvegur
Umfang verks: Gerð Arnarnesvegar 
frá mislægum gatnamótum Reykjanes-
brautar og Arnarnesvegar og austur að 
hringtorgi við Fífuhvammsveg, samtals 
1,6 km. Tvenn hringtorg eru gerð á 
veginum og einnig eru byggð tvenn 
undirgöng undir Arnarnesveg. Auk 
þess er innifalin veglýsing, stígagerð, 
landmótun, hljóðvarnir auk vinnu við 
veitulagnir.
Framkvæmdaform: Útboð.

Kjósarskarðsvegur (48), Fremri Háls - Þingvallavegur, efnisvinnsla, 28. júlí 2016. 

Árbæjarvegur (271), vegagerð, 18. ágúst 2016. 

Búrfellsvegur (351), 6. september 2016. 

Arnarnesvegur (411), malbikun 30. september 2016. 
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Kostnaðaráætlun: 854	m.kr.
 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2007  1
 Vegáætlun 2008  31
 Vegáætlun 2009  29
 Vegáætlun 2011  11
 Vegáætlun 2012  3
 Vegáætlun 2013  1
	 Vegáætlun	2014	 18
 Vegáætlun 2015 320
 Vegáætlun 2016 380
 Flutt af undirgöngum 
   í Kópavogi 2016 100
	 Samtals	 894
Verkframvinda: Unnið var að hönnun 
vegarins á árunum 2007 til 2015. 
Útboð á framkvæmdinni var auglýst 
í maí 2015 og hófust framkvæmdir 
í september. Unnið var í skeringum 
og gerður bráðabirgðavegur frá Fífu-
hvammsvegi að Þorrasölum. Byrjað 
var á staðsteyptum undirgöngum sem 
liggja nálægt mislægu hringtorgi við 
Reykjanesbraut. Aðveitustrengir og 
háspennustrengir OR Veitna voru færðir 
um 7 m til norðurs í vegstæðinu. Á árinu 
2016 var lokið við undirgöng, hringtorg 
og veginn sjálfan ásamt landmótun. 
Verkinu lauk í nóvember 2016 fyrir utan 
lokafrágang við landmótun og hljóðvegg 
meðfram Þorrasölum.
Verktakar: Suðurverk hf., Kópavogi og 
Loftorka Reykjavík ehf., Garðabæ.
 Kostnaður m.kr.
 2007 1
 2008 31
 2009 29
 2011 11
 2012 3
 2013 1
	 2014	 18
 2015 155
 2016 962
 Samtals.  1.211

Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu 
við Kópavogsbæ, Garðabæ og veitu-
stofnanir. Gert var samkomulag við 
Kópavogsbæ um að fjárveitingar 
til endurgreiðslu undirganga undir 
Reykjanesbraut við Skógarlind/Dalveg 
að upphæð 100 m.kr. yrði notuð til að 
fjármagna hlut Kópavogs í verkefninu. 
Hlutur Kópavogs á árinu 2016 var  
226 m.kr.

411 Arnarnesvegur
01 göngubrú
Umfang verks: Bygging göngubrúar 
yfir	Arnarnesveg	við	Þorrasali	ásamt	
tilheyrandi	stígakerfi	og	landmótun.
Framkvæmdaform: Samningsverk og 
útboð.
Kostnaðaráætlun: 100 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016  
   Göngubrýr og undirgöng 6
 Vegáætlun 2016  
   Hjóla- og göngustígar 80
 Flutt af öðrum verkum 36
 Samtals 122
Verkframvinda: Lokið var við að steypa 
undirstöður, súlur og endastöpla sem 
brúin verður reist á. Samið var við 
aðalverktaka sem var við framkvæmdir 
á Arnarnesvegi um það verk. Bygging 
brúar ofan á undirstöður verður boðin út 
á vormánuðum 2017.
Verktaki undirstöður: Suðurverk hf., 
Kópavogi.
 Kostnaður  m.kr.
 2016 21

413 Breiðholtsbraut
01 Hringvegur – Jaðarsel
Umfang verks:	Bygging	göngubrúar	yfir	
Breiðholtsbraut á móts við Norðlingaholt 
í	Reykjavík	ásamt	tilheyrandi	stígakerfi	
og landmótun.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun:	134	m.kr.

 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2013  3
	 Vegáætlun	2014
   göngubrýr og undirgöng 100
 Vegáætlun 2015
	 		Bætt	umferðarflæði	 37
 Vegáætlun 2016
	 		göngubrýr	og	undirgöng	 14
	 Samtals		 154
Verkframvinda: Verkið var boðið út í maí 
2014	og	tilboð	opnuð	13.	júní	2014.	
Verk ið hófst í júlí það ár. Kostn aður 
2013 er vegna hönnunar og und ir-
bún	ings.	Á	árinu	2014	var	lokið	við	
að steypa alla stöpla brúarinnar og 
fylla í göngustíga að henni. Vegna 
óvenju	slæmrar	tíðar	dróst	steypa	yfir-
byggingar til 2015. Á árinu 2015 var 
lokið við göngubrú og göngustíga auk 
landmótunar. Brúin var tekin formlega 
í notkun 17. september 2015. Á árinu 
2016 var gengið frá lokauppgjöri við 
verktaka.
Verktaki: Loftorka Reykjavík ehf., 
Garðabæ
 Kostnaður m.kr.
 2013  3
	 2014		 104
	 2015	 46
 2016 1
	 Samtals		 154
Skýringar: Verkið er samstarfsverkefni 
við	Umhverfis-	og	skipulagssvið	
Reykjavíkurborgar sem er í forsvari 
fyrir verkið og sá um útboð. Hlutur 
Vegagerðarinnar í verkinu er 51,5%.

415 Álftanesvegur
04 Hafnarfjarðarvegur 
– Bessastaðavegur
Umfang verks: Gerð Álftanesvegar á  
4	km	löngum	kafla	frá	Hafnarfjarðarvegi	
í Engidal að Bessastaðavegi ásamt 
hringtorgi í Engidal og þrennum undir-
göngum fyrir gangandi vegfarendur.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 930 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2012 550
 Vegáætlun 2013 250
	 Fjáraukalög	2014		 -150
 Vegáætlun 2015 276
 Flutt af öðrum verkum 2015 105
	 Flutt	af	öðrum	verkum	2016	 49
 Samtals  1.080
Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í ágúst 2012, en ekki var unnt að 
semja við verktaka vegna kærumála. 
Kostnaður á árinu 2012 er vegna 
lokahönnunar og útboðs verksins.  
Í júlí 2013 var undirritaður samningur 
við verktaka og hófust framkvæmdir í 
september. Vegna mótmæla gekk verkið 
mjög hægt í byrjun en um áramót var 
bygging Garðaholtsganga langt komin 
og búið að móta að mestu veg gegnum 
Garðahraun. Kostnaður vegna tafa er 
um 20 m.kr. á árinu 2013. Í samráði 
við Garðabæ var ákveðið að fresta 
mislægum vegamótum við Hraunsholt í 
Engidal og gera þar hringtorg og þá var 
einnig bætt við einum undirgöngum fyrir 
gangandi vegfarendur við hringtorgið. 
Nýr verksamningur varðandi þessar 
breytingar	var	undirritaður	6.	júní	2014.	
Á	árinu	2014	var	lokið	við	endur-
byggingu núverandi vegar frá Garða-
holtsgöngum	að	Fógetatorgi,	1,4	km,	
uppsteypu Garðaholts- og Garða-
stekksganga og frágangi fyllingar 
milli þeirra, um 0,55 km. Unnið var 
við bergskeringar og mölun efnis á 
1,1	km	löngum	kafla	um	Garðahraun	
frá Garðastekksgöngum langleiðina 
að nýjum undirgöngum við Engidal 
og	hafin	bygging	undirganganna.	Á	
árinu 2015 var lokið við undirgöng 
og hringtorg í Engidal og breikkun 
vegarins frá hringtorgi að vegamótum 
við Hafnarfjarðarveg. Verkinu lauk 
í nóvember 2015 fyrir utan efra 
malbikslag	á	kaflanum	frá	hringtorgi	í	
Engidal að Hafnarfjarðarvegi. Á árinu 
2016 var gengið frá lokauppgjöri við 
verktaka og unnið við malbikun á efra 
malbikslagi	og	yfirborðsfrágangi	frá	

hringtorgi í Engidal að Hafnarfjarðar-
vegi.
Verktaki: ÍAV hf., Reykjavík.
 Kostnaður m.kr.
 2012 26
 2013 101
	 2014	 520
	 2015	 384
	 2016	 49
 Samtals 1.080
Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu 
við Garðabæ og veitustofnanir.

427 Suðurstrandarvegur
05-13 Ísólfsskáli 
– Þorlákshafnarvegur
Umfang verks: Nýbygging	á	um	49	km	
löngum vegi á milli Ísólfsskála og Þor-
láks hafnar.
Framkvæmdaform: Útboð.
 Kostnaðaráætlun  m.kr.
 Krýsuvíkurvegur
 – Þorlákshafnarvegur 1.320
 Ísólfsskáli
 – Krýsuvíkurvegur  605
 Samtals 1.925

 Fjármögnun m.kr.
 Skuld frá fyrri áföngum -33
 Vegáætlun 2008 509
 Breyting 2008  -390
 Fjárlög 2009 1.015
 Vegáætlun 2010 230
	 Flutt	af	öðrum	verkum	2010		 145
 Fjárlög 2011  518
 Vegáætlun 2012 112
 Flutt af öðrum verkum 2012 19
 Flutt af öðrum verkum 2013 6
	 Flutt	af	öðrum	verkum	2014	 5
 Vegáætlun 2015 6
 Flutt af öðrum verkum 2015  1
 Flutt af öðrum verkum 2016  2
 Samtals  2.161
Verkframvinda: Á árunum 2007 og 2008 
var unnið að uppgræðslu á söndum 

vestan Þorlákshafnar, auk þess sem 
unnið var að undirbúningi fyrir útboð 
á verkframkvæmd. Framkvæmdir við 
34	km	langan	kafla	frá	Krýsuvíkurvegi	
að Þorlákshafnarvegi voru boðnar út í 
lok júní 2008 og hófust framkvæmdir 
í desember það ár. Í september 2009 
var	14	km	kafli	milli	Selvogs	og	Þor-
lákshafnar opnaður fyrir umferð.  
Á árinu 2010 var lokið við að byggja 
brú	yfir	Vogsósa	og	í	september	2010	
var	rúmlega	7	km	kafli	frá	Selvogi	að	
Herdísarvík opnaður fyrir umferð og 
lagt á hann fyrra lag klæðingar. Á árinu 
2011 var lokið við að leggja fyrra lag 
klæðingar vestur fyrir Krýsuvíkurveg 
og ný tenging við Krýsuvíkurveg gerð, 
auk þess sem seinna lag klæðingar 
á	framkvæmdakafla	frá	árinu	2010	
var lagt. Í byrjun sumars 2012 var 
seinna	klæðingarlag	lagt	á	kaflann	frá	
Herdísarvík að Krýsuvík og lokið við 
frágang við Krýsuvíkurveg, auk þess 
sem haldið var áfram með uppgræðslu 
á söndunum vestan Þorlákshafnar. 
Framkvæmdir við um 15 km langan 
kafla	frá	Ísólfsskála	að	Krýsuvíkurvegi	
voru boðnar út í september 2010 og 
hófust framkvæmdir í lok nóvember 
mánaðar. Framkvæmdum við þennan 
kafla	lauk	að	mestu	í	nóvember	2011	
og var þá komið fyrra klæðingarlag 
á veginn. Seinna klæðingarlag var 
lagt á veginn í júní 2012 og lokið við 
endanlegan frágang og uppgjör við 
verktaka. Kostnaður á árinu 2013 er 
vegna uppgræðslu á söndunum vestan 
Þorlákshafnar og vegna uppsetningar 
á vegvísum við Grindavík og víðar, 
samtals um 2 m.kr. Stærstur hluti kostn -
aðar á árinu 2013 var þó vegna vinnu 
við magnuppgjör og vegna mála reksturs 
við þrotabú verktaka, KNH ehf.  
Kostnaður	á	árunum	2014	og	2015	
var vegna málareksturs við þrotabú 
verktaka, KNH ehf. Á árinu 2016 var 
greiddur kostnaður vegna málareksturs 
við þrotabú verktaka, KNH ehf. 
Verktakar: Krýsuvíkurvegur – 
Þorlákshafnarvegur. Jarðvinna: 
KNH	ehf.,	Ísafirði.	Efnisvinnsla:	
Fossvélar ehf., Selfossi. Ísólfsskáli 
– Krýsuvíkurvegur: Suðurverk hf., 
Hafnarfirði.
 Kostnaður m.kr.
 2007 11
 2008 75
 2009 1.015
 2010 375
 2011 518
 2012 131
 2013  6
	 2014	 5
 2015 7
 2016 2
 Samtals  2.161

Arnarnesvegur (411), 26. febrúar 2016. 

Álftanesvegur (415), 4. maí 2016. 



36 37

Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2016 Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2016

Kostnaðaráætlun: 854	m.kr.
 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2007  1
 Vegáætlun 2008  31
 Vegáætlun 2009  29
 Vegáætlun 2011  11
 Vegáætlun 2012  3
 Vegáætlun 2013  1
	 Vegáætlun	2014	 18
 Vegáætlun 2015 320
 Vegáætlun 2016 380
 Flutt af undirgöngum 
   í Kópavogi 2016 100
	 Samtals	 894
Verkframvinda: Unnið var að hönnun 
vegarins á árunum 2007 til 2015. 
Útboð á framkvæmdinni var auglýst 
í maí 2015 og hófust framkvæmdir 
í september. Unnið var í skeringum 
og gerður bráðabirgðavegur frá Fífu-
hvammsvegi að Þorrasölum. Byrjað 
var á staðsteyptum undirgöngum sem 
liggja nálægt mislægu hringtorgi við 
Reykjanesbraut. Aðveitustrengir og 
háspennustrengir OR Veitna voru færðir 
um 7 m til norðurs í vegstæðinu. Á árinu 
2016 var lokið við undirgöng, hringtorg 
og veginn sjálfan ásamt landmótun. 
Verkinu lauk í nóvember 2016 fyrir utan 
lokafrágang við landmótun og hljóðvegg 
meðfram Þorrasölum.
Verktakar: Suðurverk hf., Kópavogi og 
Loftorka Reykjavík ehf., Garðabæ.
 Kostnaður m.kr.
 2007 1
 2008 31
 2009 29
 2011 11
 2012 3
 2013 1
	 2014	 18
 2015 155
 2016 962
 Samtals.  1.211

Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu 
við Kópavogsbæ, Garðabæ og veitu-
stofnanir. Gert var samkomulag við 
Kópavogsbæ um að fjárveitingar 
til endurgreiðslu undirganga undir 
Reykjanesbraut við Skógarlind/Dalveg 
að upphæð 100 m.kr. yrði notuð til að 
fjármagna hlut Kópavogs í verkefninu. 
Hlutur Kópavogs á árinu 2016 var  
226 m.kr.

411 Arnarnesvegur
01 göngubrú
Umfang verks: Bygging göngubrúar 
yfir	Arnarnesveg	við	Þorrasali	ásamt	
tilheyrandi	stígakerfi	og	landmótun.
Framkvæmdaform: Samningsverk og 
útboð.
Kostnaðaráætlun: 100 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016  
   Göngubrýr og undirgöng 6
 Vegáætlun 2016  
   Hjóla- og göngustígar 80
 Flutt af öðrum verkum 36
 Samtals 122
Verkframvinda: Lokið var við að steypa 
undirstöður, súlur og endastöpla sem 
brúin verður reist á. Samið var við 
aðalverktaka sem var við framkvæmdir 
á Arnarnesvegi um það verk. Bygging 
brúar ofan á undirstöður verður boðin út 
á vormánuðum 2017.
Verktaki undirstöður: Suðurverk hf., 
Kópavogi.
 Kostnaður  m.kr.
 2016 21

413 Breiðholtsbraut
01 Hringvegur – Jaðarsel
Umfang verks:	Bygging	göngubrúar	yfir	
Breiðholtsbraut á móts við Norðlingaholt 
í	Reykjavík	ásamt	tilheyrandi	stígakerfi	
og landmótun.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun:	134	m.kr.

 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2013  3
	 Vegáætlun	2014
   göngubrýr og undirgöng 100
 Vegáætlun 2015
	 		Bætt	umferðarflæði	 37
 Vegáætlun 2016
	 		göngubrýr	og	undirgöng	 14
	 Samtals		 154
Verkframvinda: Verkið var boðið út í maí 
2014	og	tilboð	opnuð	13.	júní	2014.	
Verk ið hófst í júlí það ár. Kostn aður 
2013 er vegna hönnunar og und ir-
bún	ings.	Á	árinu	2014	var	lokið	við	
að steypa alla stöpla brúarinnar og 
fylla í göngustíga að henni. Vegna 
óvenju	slæmrar	tíðar	dróst	steypa	yfir-
byggingar til 2015. Á árinu 2015 var 
lokið við göngubrú og göngustíga auk 
landmótunar. Brúin var tekin formlega 
í notkun 17. september 2015. Á árinu 
2016 var gengið frá lokauppgjöri við 
verktaka.
Verktaki: Loftorka Reykjavík ehf., 
Garðabæ
 Kostnaður m.kr.
 2013  3
	 2014		 104
	 2015	 46
 2016 1
	 Samtals		 154
Skýringar: Verkið er samstarfsverkefni 
við	Umhverfis-	og	skipulagssvið	
Reykjavíkurborgar sem er í forsvari 
fyrir verkið og sá um útboð. Hlutur 
Vegagerðarinnar í verkinu er 51,5%.

415 Álftanesvegur
04 Hafnarfjarðarvegur 
– Bessastaðavegur
Umfang verks: Gerð Álftanesvegar á  
4	km	löngum	kafla	frá	Hafnarfjarðarvegi	
í Engidal að Bessastaðavegi ásamt 
hringtorgi í Engidal og þrennum undir-
göngum fyrir gangandi vegfarendur.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 930 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2012 550
 Vegáætlun 2013 250
	 Fjáraukalög	2014		 -150
 Vegáætlun 2015 276
 Flutt af öðrum verkum 2015 105
	 Flutt	af	öðrum	verkum	2016	 49
 Samtals  1.080
Verkframvinda: Verkið var boðið út 
í ágúst 2012, en ekki var unnt að 
semja við verktaka vegna kærumála. 
Kostnaður á árinu 2012 er vegna 
lokahönnunar og útboðs verksins.  
Í júlí 2013 var undirritaður samningur 
við verktaka og hófust framkvæmdir í 
september. Vegna mótmæla gekk verkið 
mjög hægt í byrjun en um áramót var 
bygging Garðaholtsganga langt komin 
og búið að móta að mestu veg gegnum 
Garðahraun. Kostnaður vegna tafa er 
um 20 m.kr. á árinu 2013. Í samráði 
við Garðabæ var ákveðið að fresta 
mislægum vegamótum við Hraunsholt í 
Engidal og gera þar hringtorg og þá var 
einnig bætt við einum undirgöngum fyrir 
gangandi vegfarendur við hringtorgið. 
Nýr verksamningur varðandi þessar 
breytingar	var	undirritaður	6.	júní	2014.	
Á	árinu	2014	var	lokið	við	endur-
byggingu núverandi vegar frá Garða-
holtsgöngum	að	Fógetatorgi,	1,4	km,	
uppsteypu Garðaholts- og Garða-
stekksganga og frágangi fyllingar 
milli þeirra, um 0,55 km. Unnið var 
við bergskeringar og mölun efnis á 
1,1	km	löngum	kafla	um	Garðahraun	
frá Garðastekksgöngum langleiðina 
að nýjum undirgöngum við Engidal 
og	hafin	bygging	undirganganna.	Á	
árinu 2015 var lokið við undirgöng 
og hringtorg í Engidal og breikkun 
vegarins frá hringtorgi að vegamótum 
við Hafnarfjarðarveg. Verkinu lauk 
í nóvember 2015 fyrir utan efra 
malbikslag	á	kaflanum	frá	hringtorgi	í	
Engidal að Hafnarfjarðarvegi. Á árinu 
2016 var gengið frá lokauppgjöri við 
verktaka og unnið við malbikun á efra 
malbikslagi	og	yfirborðsfrágangi	frá	

hringtorgi í Engidal að Hafnarfjarðar-
vegi.
Verktaki: ÍAV hf., Reykjavík.
 Kostnaður m.kr.
 2012 26
 2013 101
	 2014	 520
	 2015	 384
	 2016	 49
 Samtals 1.080
Skýringar: Verkið er unnið í samvinnu 
við Garðabæ og veitustofnanir.

427 Suðurstrandarvegur
05-13 Ísólfsskáli 
– Þorlákshafnarvegur
Umfang verks: Nýbygging	á	um	49	km	
löngum vegi á milli Ísólfsskála og Þor-
láks hafnar.
Framkvæmdaform: Útboð.
 Kostnaðaráætlun  m.kr.
 Krýsuvíkurvegur
 – Þorlákshafnarvegur 1.320
 Ísólfsskáli
 – Krýsuvíkurvegur  605
 Samtals 1.925

 Fjármögnun m.kr.
 Skuld frá fyrri áföngum -33
 Vegáætlun 2008 509
 Breyting 2008  -390
 Fjárlög 2009 1.015
 Vegáætlun 2010 230
	 Flutt	af	öðrum	verkum	2010		 145
 Fjárlög 2011  518
 Vegáætlun 2012 112
 Flutt af öðrum verkum 2012 19
 Flutt af öðrum verkum 2013 6
	 Flutt	af	öðrum	verkum	2014	 5
 Vegáætlun 2015 6
 Flutt af öðrum verkum 2015  1
 Flutt af öðrum verkum 2016  2
 Samtals  2.161
Verkframvinda: Á árunum 2007 og 2008 
var unnið að uppgræðslu á söndum 

vestan Þorlákshafnar, auk þess sem 
unnið var að undirbúningi fyrir útboð 
á verkframkvæmd. Framkvæmdir við 
34	km	langan	kafla	frá	Krýsuvíkurvegi	
að Þorlákshafnarvegi voru boðnar út í 
lok júní 2008 og hófust framkvæmdir 
í desember það ár. Í september 2009 
var	14	km	kafli	milli	Selvogs	og	Þor-
lákshafnar opnaður fyrir umferð.  
Á árinu 2010 var lokið við að byggja 
brú	yfir	Vogsósa	og	í	september	2010	
var	rúmlega	7	km	kafli	frá	Selvogi	að	
Herdísarvík opnaður fyrir umferð og 
lagt á hann fyrra lag klæðingar. Á árinu 
2011 var lokið við að leggja fyrra lag 
klæðingar vestur fyrir Krýsuvíkurveg 
og ný tenging við Krýsuvíkurveg gerð, 
auk þess sem seinna lag klæðingar 
á	framkvæmdakafla	frá	árinu	2010	
var lagt. Í byrjun sumars 2012 var 
seinna	klæðingarlag	lagt	á	kaflann	frá	
Herdísarvík að Krýsuvík og lokið við 
frágang við Krýsuvíkurveg, auk þess 
sem haldið var áfram með uppgræðslu 
á söndunum vestan Þorlákshafnar. 
Framkvæmdir við um 15 km langan 
kafla	frá	Ísólfsskála	að	Krýsuvíkurvegi	
voru boðnar út í september 2010 og 
hófust framkvæmdir í lok nóvember 
mánaðar. Framkvæmdum við þennan 
kafla	lauk	að	mestu	í	nóvember	2011	
og var þá komið fyrra klæðingarlag 
á veginn. Seinna klæðingarlag var 
lagt á veginn í júní 2012 og lokið við 
endanlegan frágang og uppgjör við 
verktaka. Kostnaður á árinu 2013 er 
vegna uppgræðslu á söndunum vestan 
Þorlákshafnar og vegna uppsetningar 
á vegvísum við Grindavík og víðar, 
samtals um 2 m.kr. Stærstur hluti kostn -
aðar á árinu 2013 var þó vegna vinnu 
við magnuppgjör og vegna mála reksturs 
við þrotabú verktaka, KNH ehf.  
Kostnaður	á	árunum	2014	og	2015	
var vegna málareksturs við þrotabú 
verktaka, KNH ehf. Á árinu 2016 var 
greiddur kostnaður vegna málareksturs 
við þrotabú verktaka, KNH ehf. 
Verktakar: Krýsuvíkurvegur – 
Þorlákshafnarvegur. Jarðvinna: 
KNH	ehf.,	Ísafirði.	Efnisvinnsla:	
Fossvélar ehf., Selfossi. Ísólfsskáli 
– Krýsuvíkurvegur: Suðurverk hf., 
Hafnarfirði.
 Kostnaður m.kr.
 2007 11
 2008 75
 2009 1.015
 2010 375
 2011 518
 2012 131
 2013  6
	 2014	 5
 2015 7
 2016 2
 Samtals  2.161

Arnarnesvegur (411), 26. febrúar 2016. 

Álftanesvegur (415), 4. maí 2016. 
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443 Reykjanesvitavegur
01 Nesvegur – Reykjanesviti
Umfang verks: Endurgerð 1,7 km 
Reykja nesvitavegar í Reykjanesbæ og 
lagning bundins slitlags, frá núverandi 
malbiksenda að brekkurótum við 
Reykjanesvita.
Framkvæmdaform: Fyrirspurn varðandi 
undirbygginguna en útlögn klæðingar 
var	inni	í	yfirlagnaútboði	fyrir	svæðið.
Kostnaðaráætlun:	41	m.kr.
 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2015
   Tengivegir 35
 Fært á aðra tengivegi 2016 -7
 Samtals  28
Verkframvinda: Á árinu 2015 var veg-
urinn byggður upp með neðra burðar-
lagi. Árið 2016 var efra burðarlaginu 

ekið út og klæðing lögð. Klæðingin 
var	boðin	út	með	öðrum	yfirlögnum	
svæðisins. Á árinu 2016 var lokið við að 
leggja klæðingu á veginn. 
Verktaki: Ellert Skúlason ehf., Reykja-
nesbæ.
 Kostnaður m.kr.
 2015 15
 2016 13
 Samtals  28

550 Kaldadalsvegur
02 Smjörbrekka
– Uxahryggjavegur
Umfang verks: Leggja klæðingu á áður 
uppbyggðan veg, um 15,8 km langan, 
þar sem móta þarf endanlega halla 
á veginn, setja ný ræsi og grjótverja 
veginn	á	köflum.
Kostnaðaráætlun: 276 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2011 2
 Vegáætlun 2015
   Viðbótarfé 300
 Flutt á önnur verk 2016 -20
 Samtals 282
Verkframvinda: Á árinu 2015 var unnið  
við undirbúning útboðs og boðin  út 
vinnsla á burðarlags- og klæðingarefni 
í veginn og hófst það verkefni í maí 
2016 og lauk í júlí. Verkið var boðið út 
í febrúar 2016 og var lokið við að setja 
fyrra lag klæðingar á veginn á árinu.
Verktakar: Efnisvinnsla: Króksverk ehf., 
Sauðárkróki. Endurbygging vegar og 
klæðing: Suðurtak ehf., Brjánsstöðum 
og Bikun ehf., Kópavogi.
 Kostnaður  m.kr.
 2011  2
 2015 9
 2016 210
 Samtals 221

Umferðarstýring 
á höfuðborgarsvæðinu
Umfang verks:	Miðlæg	stýring	um-
ferðarljósa	hefur	verið	rekin	í	samstarfi	
Vegagerðarinnar og Reykjavíkurborgar 
síðan 2007 og er stöðugt unnið að 
því	að	tengja	fleiri	umferðarljós	á	
höfuðborgarsvæðinu saman.
 Fjármögnun  m.kr.
	 Skuld	frá	fyrri	áföngum	 -4
 Vegáætlun 2015 50
 Vegáætlun 2015
	 		Bætt	umferðarflæði	 4
	 Millifært	á	önnur	verk	2015	 -24
 Vegáætlun 2016 30
 Samtals 56

Verkframvinda: Á árinu 2015 var unnið 
í	samstarfi	við	Reykjavíkurborg	við	að	
uppfæra miðlæga ljósastýringu höfuð-
borgarsvæðisins með því að setja 
upp	kerfi	fyrir	forgangsakstur	í	mið-
læga umferðarljósatölvu höfuð borg ar-
svæðisins. Settur var upp búnaður við 
nokkur ljós sem gerir aðilum í for gangs-
akstri eins og lögreglu, slökkvi liði og 
strætó kleift að hafa áhrif á ljósastýringu 
við einstök vegamót. Á árinu 2016 
var uppfærður búnaður á nokkrum 
vegamótum.
 Kostnaður m.kr.
 2015 16
	 2016	 14
 Samtals 30

Bætt umferðarflæði,
almenningssamgöngur
Umfang verks: Lagfæringar og endur-
bætur á gatnamótum á höfuð borg ar-
svæðinu til að greiða fyrir umferð. 
Framkvæmdaform: Útboð og samningar.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016
	 		Bætt	umferðarflæði	 200
 Flutt á hringtorg við Fitjar -25
 Flutt á strætóstoppistöð
	 		í	Mosfellsbæ	 -25
 Flutt á vegamót
   Reykjanesbrautar 
   og Krýsuvíkurvegar -10
 Flutt á Grindarvíkurveg
   við Bláa Lónið -75
 Uppgjör verka
   ýmis -15
 Samtals 2016 50
Verkframvinda: Fjárveiting var nýtt til 
ýmissa verkefna sem gerð hefur verið 
grein fyrir undir öðrum liðum, hringtorg 
við Fitjar, undirgöng og strætóstoppistöð 
í	Mosfellsbæ,	lagfæring	vegamóta	
Krýsuvíkurvegar og Reykjanesbrautar 
og lagfæring vegamóta Grindavíkur-
vegar og Bláalónsvegar.
 Kostnaður m.kr.
 2016 0

Öryggisaðgerðir
Umfang verks: Aðgerðir til að auka um-
ferðaröryggi á umferðarmestu vegunum 
á höfuðborgarsvæðinu.
Framkvæmdaform: Útboð og 
samningar.
 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2016 100
Verkframvinda: Fyrst og fremst var 
unnið við uppsetningu og lengingu 
vegriða meðfram helstu stofnleiðum á 
höfuðborgarsvæðinu.
Verktaki: HK. Haralds ehf., Reykjavík 
o.fl.	

 Kostnaður m.kr.
	 2016	 94

Hjóla- og göngustígar
Umfang verks: Gerð stofnstíga, hjóla- 
og göngustíga á höfuðborgarsvæðinu 
samkvæmt sérstöku samkomulagi
við sveitarfélögin um þátttöku 
Vegagerðarinnar í kostnaði.
Framkvæmdaform: Útboð á vegum 
sveitarfélaganna.
 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2016 200
 Flutt á göngubrú 
   á Arnarnesvegi 80
 Samtals  120
Verktakar: Ýmsir verktakar samkvæmt 
samningum við sveitarfélögin og Vega-
gerðina.
Verkframvinda: Í Reykjavík var unnið við 
göngustíg við Rafstöðvarveg. 
Í Garðabæ var lokið við stofnstíg vestan 
Hafnarfjarðarvegar	yfir	Arnarnes.	
Í	Hafnarfirði	var	unnið	við	stíg	meðfram	
Strandgötu við Kelduhvamm og 
Lindarhvamm. Í Grindavík var haldið 
áfram vinnu við hjólastíg meðfram 
Grindavíkurvegi.
 Kostnaður m.kr.
 Sameiginlegur kostnaður 1
 Reykjavík 25
 Garðabær 25
 Hafnarfjörður 5
 Grindavík 12
 Samtals 68

Göngubrú á Markarfljót
Umfang verks: Bygging göngubrúar á 
Markarfljót	frá	Emstruleið	að	Húsadal	í	
Þórsmörk til að auka öryggi og aðgengi 
að Þórsmörkinni. Verkefnið er unnið 
í	samstarfi	Vegagerðarinnar	og	Vina	
Þórsmerkur.
 Fjármögnun m.kr.
	 Fjárlög	2013		 45
 Vinir Þórsmerkur 15
 Samtals 60
Verkframvinda: Á árunum 2011 og 
2012 var unnið að frumhönnun og 

undirbúningi	verksins.	Á	árinu	2014	
var haldin hönnunarsamkeppni um 
göngubrú	á	Markarfljót	og	í	framhaldi	
af því valin tillaga frá Verkfræðistofunni 
Eflu	og	Studio	Granda	til	lokahönnunar.	
Kostnaður	á	árinu	2014	er	vegna	
umsjónar verksins, hönnunarsamkeppni 
og verkhönnunar. Hönnun brúarinnar til 
útboðs fór fram að mestu árið 2015 og 
er langt komin. Á árinu 2016 var unnið 
að útboðshönnun brúarinnar Endanleg 
fjármögnun framkvæmda liggur ekki 
fyrir en að því gefnu að fjárveitingar 
verði tryggðar er mögulegt að bjóða 
út verkframkvæmd og hefja byggingu 
brúarinnar.
 Kostnaður m.kr.
 2012  1
	 2014		 16
 2015 22
 2016 3
	 Samtals		 42

Brú á Þverá hjá Odda
Umfang verks: Bygging brúar á Þverá 
hjá Odda ásamt vegtengingu milli 
Landeyjavegar og Oddavegar.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016
    Undirbúningur verka 
   utan áætlunar 3
 Viðbót í fjárlögum 2016 50
Samtals 53
Verkframvinda: Á árinu 2016 var unnið 
að hönnun og öðrum undirbúningi 
verkefnisins.
Skýringar: Vegtenging um Þverá 
milli Landeyjavegar og Oddavegar 
er	ekki	hluti	af	þjóðvegakerfinu,	en	
gert var samkomulag við Rangárþing 
ytra um verkefnið með þeim hætti að 
Vegagerðin legði til hönnun brúar-
innar og 50 m.kr. framlag af við-
bótar fé í fjárlögum 2016 yrði greitt 
til sveitarfélagsins í samræmi við 
framvindu verksins og að Rangárþing 
ytra greiddi kostnað umfram þær 
fjárheimildir.
  Kostnaður m.kr.
 2016 3

Reykjanesvitavegur (443), 20. janúar 2016. 

Kaldadalsvegur (550), 27. september 2016. Meyjarsæti fyrir miðri mynd. 

Markarfljót göngubrú, tölvumynd: Efla.is. 
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443 Reykjanesvitavegur
01 Nesvegur – Reykjanesviti
Umfang verks: Endurgerð 1,7 km 
Reykja nesvitavegar í Reykjanesbæ og 
lagning bundins slitlags, frá núverandi 
malbiksenda að brekkurótum við 
Reykjanesvita.
Framkvæmdaform: Fyrirspurn varðandi 
undirbygginguna en útlögn klæðingar 
var	inni	í	yfirlagnaútboði	fyrir	svæðið.
Kostnaðaráætlun:	41	m.kr.
 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2015
   Tengivegir 35
 Fært á aðra tengivegi 2016 -7
 Samtals  28
Verkframvinda: Á árinu 2015 var veg-
urinn byggður upp með neðra burðar-
lagi. Árið 2016 var efra burðarlaginu 

ekið út og klæðing lögð. Klæðingin 
var	boðin	út	með	öðrum	yfirlögnum	
svæðisins. Á árinu 2016 var lokið við að 
leggja klæðingu á veginn. 
Verktaki: Ellert Skúlason ehf., Reykja-
nesbæ.
 Kostnaður m.kr.
 2015 15
 2016 13
 Samtals  28

550 Kaldadalsvegur
02 Smjörbrekka
– Uxahryggjavegur
Umfang verks: Leggja klæðingu á áður 
uppbyggðan veg, um 15,8 km langan, 
þar sem móta þarf endanlega halla 
á veginn, setja ný ræsi og grjótverja 
veginn	á	köflum.
Kostnaðaráætlun: 276 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2011 2
 Vegáætlun 2015
   Viðbótarfé 300
 Flutt á önnur verk 2016 -20
 Samtals 282
Verkframvinda: Á árinu 2015 var unnið  
við undirbúning útboðs og boðin  út 
vinnsla á burðarlags- og klæðingarefni 
í veginn og hófst það verkefni í maí 
2016 og lauk í júlí. Verkið var boðið út 
í febrúar 2016 og var lokið við að setja 
fyrra lag klæðingar á veginn á árinu.
Verktakar: Efnisvinnsla: Króksverk ehf., 
Sauðárkróki. Endurbygging vegar og 
klæðing: Suðurtak ehf., Brjánsstöðum 
og Bikun ehf., Kópavogi.
 Kostnaður  m.kr.
 2011  2
 2015 9
 2016 210
 Samtals 221

Umferðarstýring 
á höfuðborgarsvæðinu
Umfang verks:	Miðlæg	stýring	um-
ferðarljósa	hefur	verið	rekin	í	samstarfi	
Vegagerðarinnar og Reykjavíkurborgar 
síðan 2007 og er stöðugt unnið að 
því	að	tengja	fleiri	umferðarljós	á	
höfuðborgarsvæðinu saman.
 Fjármögnun  m.kr.
	 Skuld	frá	fyrri	áföngum	 -4
 Vegáætlun 2015 50
 Vegáætlun 2015
	 		Bætt	umferðarflæði	 4
	 Millifært	á	önnur	verk	2015	 -24
 Vegáætlun 2016 30
 Samtals 56

Verkframvinda: Á árinu 2015 var unnið 
í	samstarfi	við	Reykjavíkurborg	við	að	
uppfæra miðlæga ljósastýringu höfuð-
borgarsvæðisins með því að setja 
upp	kerfi	fyrir	forgangsakstur	í	mið-
læga umferðarljósatölvu höfuð borg ar-
svæðisins. Settur var upp búnaður við 
nokkur ljós sem gerir aðilum í for gangs-
akstri eins og lögreglu, slökkvi liði og 
strætó kleift að hafa áhrif á ljósastýringu 
við einstök vegamót. Á árinu 2016 
var uppfærður búnaður á nokkrum 
vegamótum.
 Kostnaður m.kr.
 2015 16
	 2016	 14
 Samtals 30

Bætt umferðarflæði,
almenningssamgöngur
Umfang verks: Lagfæringar og endur-
bætur á gatnamótum á höfuð borg ar-
svæðinu til að greiða fyrir umferð. 
Framkvæmdaform: Útboð og samningar.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016
	 		Bætt	umferðarflæði	 200
 Flutt á hringtorg við Fitjar -25
 Flutt á strætóstoppistöð
	 		í	Mosfellsbæ	 -25
 Flutt á vegamót
   Reykjanesbrautar 
   og Krýsuvíkurvegar -10
 Flutt á Grindarvíkurveg
   við Bláa Lónið -75
 Uppgjör verka
   ýmis -15
 Samtals 2016 50
Verkframvinda: Fjárveiting var nýtt til 
ýmissa verkefna sem gerð hefur verið 
grein fyrir undir öðrum liðum, hringtorg 
við Fitjar, undirgöng og strætóstoppistöð 
í	Mosfellsbæ,	lagfæring	vegamóta	
Krýsuvíkurvegar og Reykjanesbrautar 
og lagfæring vegamóta Grindavíkur-
vegar og Bláalónsvegar.
 Kostnaður m.kr.
 2016 0

Öryggisaðgerðir
Umfang verks: Aðgerðir til að auka um-
ferðaröryggi á umferðarmestu vegunum 
á höfuðborgarsvæðinu.
Framkvæmdaform: Útboð og 
samningar.
 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2016 100
Verkframvinda: Fyrst og fremst var 
unnið við uppsetningu og lengingu 
vegriða meðfram helstu stofnleiðum á 
höfuðborgarsvæðinu.
Verktaki: HK. Haralds ehf., Reykjavík 
o.fl.	

 Kostnaður m.kr.
	 2016	 94

Hjóla- og göngustígar
Umfang verks: Gerð stofnstíga, hjóla- 
og göngustíga á höfuðborgarsvæðinu 
samkvæmt sérstöku samkomulagi
við sveitarfélögin um þátttöku 
Vegagerðarinnar í kostnaði.
Framkvæmdaform: Útboð á vegum 
sveitarfélaganna.
 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2016 200
 Flutt á göngubrú 
   á Arnarnesvegi 80
 Samtals  120
Verktakar: Ýmsir verktakar samkvæmt 
samningum við sveitarfélögin og Vega-
gerðina.
Verkframvinda: Í Reykjavík var unnið við 
göngustíg við Rafstöðvarveg. 
Í Garðabæ var lokið við stofnstíg vestan 
Hafnarfjarðarvegar	yfir	Arnarnes.	
Í	Hafnarfirði	var	unnið	við	stíg	meðfram	
Strandgötu við Kelduhvamm og 
Lindarhvamm. Í Grindavík var haldið 
áfram vinnu við hjólastíg meðfram 
Grindavíkurvegi.
 Kostnaður m.kr.
 Sameiginlegur kostnaður 1
 Reykjavík 25
 Garðabær 25
 Hafnarfjörður 5
 Grindavík 12
 Samtals 68

Göngubrú á Markarfljót
Umfang verks: Bygging göngubrúar á 
Markarfljót	frá	Emstruleið	að	Húsadal	í	
Þórsmörk til að auka öryggi og aðgengi 
að Þórsmörkinni. Verkefnið er unnið 
í	samstarfi	Vegagerðarinnar	og	Vina	
Þórsmerkur.
 Fjármögnun m.kr.
	 Fjárlög	2013		 45
 Vinir Þórsmerkur 15
 Samtals 60
Verkframvinda: Á árunum 2011 og 
2012 var unnið að frumhönnun og 

undirbúningi	verksins.	Á	árinu	2014	
var haldin hönnunarsamkeppni um 
göngubrú	á	Markarfljót	og	í	framhaldi	
af því valin tillaga frá Verkfræðistofunni 
Eflu	og	Studio	Granda	til	lokahönnunar.	
Kostnaður	á	árinu	2014	er	vegna	
umsjónar verksins, hönnunarsamkeppni 
og verkhönnunar. Hönnun brúarinnar til 
útboðs fór fram að mestu árið 2015 og 
er langt komin. Á árinu 2016 var unnið 
að útboðshönnun brúarinnar Endanleg 
fjármögnun framkvæmda liggur ekki 
fyrir en að því gefnu að fjárveitingar 
verði tryggðar er mögulegt að bjóða 
út verkframkvæmd og hefja byggingu 
brúarinnar.
 Kostnaður m.kr.
 2012  1
	 2014		 16
 2015 22
 2016 3
	 Samtals		 42

Brú á Þverá hjá Odda
Umfang verks: Bygging brúar á Þverá 
hjá Odda ásamt vegtengingu milli 
Landeyjavegar og Oddavegar.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016
    Undirbúningur verka 
   utan áætlunar 3
 Viðbót í fjárlögum 2016 50
Samtals 53
Verkframvinda: Á árinu 2016 var unnið 
að hönnun og öðrum undirbúningi 
verkefnisins.
Skýringar: Vegtenging um Þverá 
milli Landeyjavegar og Oddavegar 
er	ekki	hluti	af	þjóðvegakerfinu,	en	
gert var samkomulag við Rangárþing 
ytra um verkefnið með þeim hætti að 
Vegagerðin legði til hönnun brúar-
innar og 50 m.kr. framlag af við-
bótar fé í fjárlögum 2016 yrði greitt 
til sveitarfélagsins í samræmi við 
framvindu verksins og að Rangárþing 
ytra greiddi kostnað umfram þær 
fjárheimildir.
  Kostnaður m.kr.
 2016 3

Reykjanesvitavegur (443), 20. janúar 2016. 

Kaldadalsvegur (550), 27. september 2016. Meyjarsæti fyrir miðri mynd. 

Markarfljót göngubrú, tölvumynd: Efla.is. 
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Hönnun og undirbúningur verkefna, Suðursvæði
Hér að neðan er greint frá hönnunar- og undirbúningskostnaði framkvæmda 
á Suðursvæði sem ekki hafa sérstaka fjárveitingu í vegáætlun

Fjármögnun:  m.kr.
Fjármögnun fyrir 2016 602
Vegáætlun 2016 112
Samtals 714

     kostnaður í m.kr.    Sam-
	 Verkefni:	 Ár:	 2005	 06	 07	 08	 09	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 tals
 Hringvegur 1-a2, Núpsstaður – Dalshöfðavegur 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
	 Hringvegur	1-a4,	Foss	–	Klausturvegur	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 4
	 Hringvegur	1-b4	um	Mýrdal	 0	 0	 0	 3	 1	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 6
 Hringvegur 1-b5 um Jökulsá á Sólheimasandi 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
 Hringvegur 1-b7, Raufarfellsvegur – Sandhólmavegur 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
	 Hringvegur	1-d2,	Selfoss	–	Markarfljót	 0	 0	 0	 2	 0	 0	 2	 1	 0	 0	 1	 0	 6
 Hringvegur 1-e2, Nesjavallaleið – Breiðholtsbraut 0 0 6 23 22 28 6 5 1 0 0 1 92
 Hringvegur 1-f5/f7, Kjalarnes breikkun 0 5 2 35 20 1 0 0 0 0 1 1 65
 Dalavegur 22-01, Básaskersbryggja – Hátún 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
 Búðafossvegur 23-01, brú á Þjórsá 0 0 0 0 12 2 0 0 0 0 1 6 21
	 Skeiða-	og	Hrunamannavegur	30-04	um	Stóru	Laxá	 0	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2
 Skeiða- og Hrunamannavegur 30-08, 
	 	 Einholtsvegur	–	Biskupstungnabraut	 0	 0	 0	 3	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4
 Þjórsárdalsvegur 32-02, Þverá á Þjórsárdalsvegi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
 Biskupstungnabraut 35-08
  Laugarvatnsvegur – Hrunamannavegur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
 Kjalvegur 35-12, Hagavatnsvegur – Hvítanesleið 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
	 Þingvallavegur	36-12,	Skeggjastaðir	–	Hringvegur	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 4	 6
	 Hafnarfjarðarvegur	40-04,	Vífilsstaðavegur	–	Fjarðarbraut	 3	 1	 1	 0	 17	 10	 1	 0	 0	 0	 0	 19	 52
	 Reykjanesbraut	41-02,	Faxagata	–	Hafnarfjarðarvegur	 3	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4
	 Reykjanesbraut	41-14,	
	 	 Kaldárselsvegur	–	Krýsuvíkurvegur	 0	 13	 8	 9	 37	 59	 8	 5	 1	 0	 1	 4	 145
	 Reykjanesbraut	41-15,
  Fjarðarbraut – Vatnsleysustrandarvegur 0 0 0 0 2 3 9 2 0 0 0 35 51
	 Reykjanesbraut	41-21,	Grænás	–	Garðskagavegur	 0	 0	 0	 8	 1	 2	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 12
	 Reykjanesbraut	41-22,	Garðskagavegur	–	flugstöð	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2

Hafnarfjarðarvegur (40), Vífilsstaðavegur – Fjarðarbraut, m.a. hefur verið unnið að hönnun gatnamóta við Vífilsstaðaveg.

     kostnaður í m.kr.    Sam-
	 Verkefni,	framhald:	 Ár:	 2005	 06	 07	 08	 09	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 tals
	 Krýsuvíkurvegur	42-02,	Hringtorg	við	Hellnahraun	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1
	 Kjósarskarðsvegur	48-01,
	 	 Hvalfjarðarvegur	–	Meðalfellsvegur	 0	 0	 3	 20	 22	 5	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 50
	 Nesbraut	49-03,	strætórein	austan	Grensás	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2
	 Nesbraut	49-04,	strætórein	við	Klambratún	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 Landeyjavegur 252-02, Bakkavegur – Kanastaðir 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
	 Landeyjavegur	252-04,	
  Akureyjarvegur – Grímsstaðavegur 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
 Þingskálavegur 268-01, Rangárvallavegur – Þingskálar 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 6
 Hagabraut 286-01, Landvegur – Heiðarbraut 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 7
	 Oddgeirshólavegur	304-01,	Hringvegur	–	Oddgeirshólar	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1
 Hamarsvegur 308-01,
  Gaulverjabæjarvegur – Villingaholtsvegur 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
 Reykjavegur 355-01,
  Biskupstungnabraut – Laugarvatnsvegur 0 0 0 6 3 1 2 1 2 28 26 29 98
 Grafningsvegur efri 360-02,
  Grafningsvegur neðri – Nesjavellir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
	 Arnarnesvegur	411-06,	Rjúpnavegur	–	Breiðholtsbraut	 0	 0	 0	 6	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 7
	 Breiðholtsbraut	413-02,	Breiðholtsbraut	göngubrú	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2
	 Bláfjallavegur	417-02,	Bláfjallaleið	–	Krýsuvíkurvegur	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 2	 0	 0	 0	 2	 0	 6
	 Vatnsleysustrandarvegur	420-01,	hringtorg	–	Vogavegur	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 2
	 Hallsvegur	432-01,	Hringvegur	–	Höfðabakki	 0	 0	 7	 7	 3	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 17
	 Nesjavallaleið	435-01,	Hafravatnsvegur	–	sýslumörk	 0	 2	 1	 1	 1	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 7
	 Ofanbyggðavegur	480-01	ofan	Hafnarfjarðar	 1	 8	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 9
 Kaldadalsvegur 550-01, Þingvallavegur – Smjörbrekka  0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
 Hvammsvegur 2791-01, Landvegur – Hvammur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
              
	 Samtals	 9	 32	 28	 126	 153	 120	 36	 21	 9	 29	 39	 112	 714

Reykjanesbraut (41), Kaldárselsvegur – Krýsuvíkurvegur, Unnið hefur verið að hönnun tvöföldunar.
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Vestursvæði

52 Uxahryggjavegur
02-03 Skarð – Brautartunga
Umfang verks: Endurlögn Uxahryggja-
vegar	á	5,4	km	löngum	kafla.	Endurlögn	
vegarins felst í undirbyggingu, lögn 
ræsa, gerð burðarlaga og slitlags, gerð 
tenginga og frágangi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 227 m.kr..
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2015
   Viðbótarfé 200
 Flutt af öðrum verkum 2016 27
 Samtals 227
Verkframvinda 2015: Verkið var boðið 
út í júlí 2015 og framkvæmdir hófust í 
lok október á ræsagerð. Vetrarhlé var 
gert á framkvæmdum í byrjun desember 
það ár. Vinna hófst aftur eftir vetrarhlé 
í	apríl		2016	með	efnisvinnslu	í	Máva-
hlíðarmámu. Unnið var að ræsagerð, 
gerð fyllinga og burðarlaga. Lokið var 
við lögn slitlags á veginn og loka frá-
gang. Ólokið er lögn reiðleiðar.
Verktaki: Vörubifreiðastjórafélagið 
Mjölnir,	Selfossi.
 Kostnaður  m.kr.
 2012 1
	 2015	 34
 2016 192
 Samtals 227

54 Sæfellsnesvegur 
21-22 um Bíldhól og Emmuberg
Umfang verks: Bundið slitlag við bæi. 
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 13 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Viðbót í fjárlögum 2016 13
Verkframvinda: Á árinu 2016 var lagt 
bundið slitlag um bæjarhlöð á Bíldhóli 
0,6 km og Emmubergi 0,5 km.
Verktakar: Vegagerðin var með umsjón 
yfir	verkinu	og	fékk	ýmsa	verktaka	til	

að vinna verkið. Borgarverk ehf. sá um 
útlögn á klæðingu.
 Kostnaður m.kr.
 2016  11

55 Heydalsvegur 
02 um Bíldhól
Umfang verks: Bundið slitlag við bæi. 
Framkvæmdaform: Verðkönnun
Kostnaðaráætlun: 3 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Viðbót í fjárlögum 2016 3
Verkframvinda: Á árinu 2016 var lagt 
bundið slitlag um bæjarhlað á Bíldhóli 
0,2 km.
Verktakar: Vegagerðin var með umsjón 
yfir	verkinu	og	fékk	ýmsa	verktaka	til	
að vinna verkið. Borgarverk ehf. sá um 
útlögn á klæðingu. 
 Kostnaður  m.kr.
 2016:  2

59 Laxárdalsvegur
01 Þrándargil – Gröf
Umfang verks: Endurbygging Laxárdals-
vegar	á	5,8	km	kafla	á	Laxárdalsvegi	
frá Þrándargili að Gröf. Verkið inni felur 
lagfæringu á undirbyggingu, öryggis-
svæðum,  endurnýjun ræsa, lögn 

burð ar lags og slitlags, gerð tenginga og 
frágang.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 219 m.kr.
 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2015 3
 Vegáætlun 2016
   Tengivegir 156
	 Bráðabirgðalán	2016	 74
 Samtals 233
Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
maí mánuði 2016. Framkvæmdir hófust 
4.	júlí.	Verkinu	var	lokið	með	einföldu	
klæðingarlagi  28. september. Efra 
klæðingarlagi og gerð reiðleiðar var 
frestað til 2017
Verktakar: Borgarverk ehf., Borgarnesi
 Kostnaður m.kr
 2015 3
 2016 230
 Samtals 233

60 Vestfjarðavegur
25-28 Bjarkalundur – Eyri
Umfang verks: Vegagerðin áætlar 
að byggja nýjan Vestfjarðaveg milli 
Bjarkalundar	og	Melaness	í	Reykhóla-
hreppi. Framkvæmd þessi var lögð 
fram	til	mats	á	umhverfisáhrifum	á	árinu	
2005. 
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2009 5
 Vegáætlun 2010 6
 Fjárlög 2011  5
 Vegáætlun 2012  18
 Vegáætlun 2013 7
	 Vegáætlun	2014	 9
 Vegáætlun 2015 50
 Vegáætlun 2016 300
	 Samtals		 400
Verkframvinda: Unnið hefur verið að 
undirbúningi og hönnun verksins. 
Framkvæmdin var lögð fram til mats á 
umhverfisáhrifum	á	árinu	2005.	Á	árinu	
2015 var óskað eftir endurupptöku á 
hluta úrskurðar Skipulagsstofnunar, 
nánar tiltekið þess hluta sem varðar 

leið B um Teigsskóg. Fallist var á beiðni 
Vegagerðarinnar um endurupptöku. 
Á árinu 2016 var unnið að gerð 
frummatsskýrslu og matsskýrslu ásamt 
öðrum undirbúningi.
 Kostnaður  m.kr.
 2009 5
 2010 6
 2011  5
 2012  18
 2013  7
	 2014		 9
 2015 26
 2016 80
 Samtals  156

60 Vestfjarðavegur
31 Eiði – Þverá
Umfang verks: Ný- og endurlögn á 
15,9	km	löngum	kafla	Vestfjarðavegar	
frá Eiði milli Vattarfjarðar og Kerlingar-
fjarðar	að	Þverá	í	Kjálkafirði.	Smíði	á	
tveimur	brúm,	160	m	langri	á	Mjóafjörð	
og 116 m langri á Kjálkafjörð.
Framkvæmdaform: Vegagerð, bygging 
brúa og framleiðsla niðurrekstrarstaura, 
útboð. Niðurrekstur staura, samningur.
Kostnaðaráætlun:	3.341	m.kr.
 Fjármögnun m.kr.
 Fjárlög 2009 19
 Vegáætlun 2010 31
	 Fjárlög	2011	 84
 Vegáætlun 2012 1.000
 Flutt á önnur verk 2012 -53
 Vegáætlun 2013 1.000
	 Vegáætlun	2014	 1.340
	 Flutt	af	60-28,	2014	 11
	 Vegáætlun	2015	 450
	 Millifært	á	önnur	verk	2015	 -110
	 Millifært	á	önnur	verk	2016	 -8
 Samtals  3.772
Verkframvinda: Á árunum 2009-2011 

var unnið að hönnun og undirbúningi 
verksins, rannsóknum og mati á um-
hverfisáhrifum.	Verkið	var	boðið	út	
í febrúar 2012 og hóf verktaki fram-
kvæmdir í byrjun júní með vinnu við 
gerð	hafnaraðstöðu	fyrir	efnis	flutn	inga-
pramma	í	Mjóafirði.	Siglt	var	með	efni	í	
þverun	Mjóafjarðar	en	efni	ekið	í	þverun	
Kjálkafjarðar. Einnig unnið að vegagerð 
út	Kjálkafjörð.	Fyllingum	í	Kjálkafirði	út	
fyrir brúarstæðið lauk í mars 2013 og 
lokið var við niðurrekstur staura fyrir brú 
í apríl. Byrjað var á brúargerð í maí og 
var lokið við að steypa Kjálkafjarðarbrú 
1.	september.	Neðstu	lög	fyllinga	í	Mjóa-
firði	voru	flutt	með	pramma	en	ekið	með	
efri lögin. Fyllingum út fyrir brúarstæði í 
Mjóafirði	lauk	í	júlí	2013	og	niðurrekstri	
staura í nóvember. Á árinu 2013 var 
einnig unnið við skeringar og fyllingar 
á	Eiðinu,	í	Mjóafirði,	Kerlingar	firði	og	
Kjálkafirði	ásamt	efnisvinnslu.	Á	árinu	
2014	var	lokið	var	fyllingu	og	rofvörn	
í	Kjálkafirði	í	júní	og	klæð	ing	komin	á	
í júlí. Einnig var lokið við vegagerð út 
með	Kjálkafirði	að	austanverðu	og	um	
Litlanes og inn í Kerlingarfjörð og sá 
kafli	klæddur	í	byrjun	september.	Byrjað	
var	á	vinnu	við	brúargerð	í	Mjóafirði	í	
apríl. Því verki lauk í ágúst og var fylling 
yfir	fjörðinn	kláruð	og	unnið	við	rofvörn	á	
fyllingunni. Umferð var sett á allan nýja 
veginn	fyrir	jól	2014.	Á	árinu	2015	var	
lokið	við	að	setja	klæðingu	á	kaflann	frá	
slitlagsenda	í	Vattarfirði	og	að	vinnu-
búðum	í	Kerlingarfirði,	alls	5,6	km	 
og þar með var allt verkið komið með 
klæðingu. Einnig var kláraður frágangur 
á öllu verkinu, brotnar niður brýrnar 
á Skiptá og Kjálkafjarðará sem og 
frágangur	á	aflögðum	vegi.	Verkið	var	
formlega tekið í notkun með vígslu þann 
11. september 2015. Á árinu 2016 var  
unnið við uppgræðslu með sáningu og 
áburðargjöf.
Verktakar: Vegagerð og bygging brúa: 
Suðurverk hf., Kópavogi. Niður rekstrar-

staurar fyrir brú á Kjálka fjörð: Loft orka 
ehf., Borgarnesi. Niður rekstrarstaurar 
fyrir	brú	á	Mjóafjörð:	BM	Vallá	ehf.,	
Reykjavík. Niðurrekstur staura: 
Vinnuflokkur	Vegagerðarinnar.
 Kostnaður m.kr.
 2009 19
 2010 31
	 2011	 84
 2012 396
	 2013	 1.544
	 2014	 1.138
 2015 502
 2016 12
 Samtals 3.726

60 Vestfjarðavegur
39 Dýrafjarðargöng
Umfang verks: Gerð 5,3 km jarðganga 
milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar, 300 m 
langra vegskála og 7,8 km af nýjum 
vegum	ásamt	byggingu	brúa	á	Mjólká	
og Hófsá. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 13.000 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2006  22
 Vegáætlun 2007  7
 Vegáætlun 2008  17
 Fjárlög 2009  60
 Vegáætlun 2010  23
 Fjárlög 2011  3
 Vegáætlun 2012  20
 Flutt á önnur verk 2012  -10
	 Flutt	á	önnur	verk	2013		 -4
	 Flutt	á	önnur	verk	2014	 -3
 Vegáætlun 2016 100
 Samtals 235
Verkframvinda: Á árunum 2006-2013 
var unnið að rannsóknum, hönnun, 
mati	á	umhverfisáhrifum	og	öðrum	
undirbúningi verksins. Á árinu 2016 var 

Uxahryggjavegur (52), Skarð – Brautartunga, 29. júní 2016. 

Laxárdalsvegur (59), Þrándargil – Gröf, fyrir framkvæmdir 17. mars 2016.

Gangamunni

Botn Arnarfjarðar (Borgarfjarðar) þar sem syðri gangamunni Dýrafjarðarganga mun verða. Ljósmynd: Ágúst Guðmundsson.
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Vestursvæði

52 Uxahryggjavegur
02-03 Skarð – Brautartunga
Umfang verks: Endurlögn Uxahryggja-
vegar	á	5,4	km	löngum	kafla.	Endurlögn	
vegarins felst í undirbyggingu, lögn 
ræsa, gerð burðarlaga og slitlags, gerð 
tenginga og frágangi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 227 m.kr..
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2015
   Viðbótarfé 200
 Flutt af öðrum verkum 2016 27
 Samtals 227
Verkframvinda 2015: Verkið var boðið 
út í júlí 2015 og framkvæmdir hófust í 
lok október á ræsagerð. Vetrarhlé var 
gert á framkvæmdum í byrjun desember 
það ár. Vinna hófst aftur eftir vetrarhlé 
í	apríl		2016	með	efnisvinnslu	í	Máva-
hlíðarmámu. Unnið var að ræsagerð, 
gerð fyllinga og burðarlaga. Lokið var 
við lögn slitlags á veginn og loka frá-
gang. Ólokið er lögn reiðleiðar.
Verktaki: Vörubifreiðastjórafélagið 
Mjölnir,	Selfossi.
 Kostnaður  m.kr.
 2012 1
	 2015	 34
 2016 192
 Samtals 227

54 Sæfellsnesvegur 
21-22 um Bíldhól og Emmuberg
Umfang verks: Bundið slitlag við bæi. 
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 13 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Viðbót í fjárlögum 2016 13
Verkframvinda: Á árinu 2016 var lagt 
bundið slitlag um bæjarhlöð á Bíldhóli 
0,6 km og Emmubergi 0,5 km.
Verktakar: Vegagerðin var með umsjón 
yfir	verkinu	og	fékk	ýmsa	verktaka	til	

að vinna verkið. Borgarverk ehf. sá um 
útlögn á klæðingu.
 Kostnaður m.kr.
 2016  11

55 Heydalsvegur 
02 um Bíldhól
Umfang verks: Bundið slitlag við bæi. 
Framkvæmdaform: Verðkönnun
Kostnaðaráætlun: 3 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Viðbót í fjárlögum 2016 3
Verkframvinda: Á árinu 2016 var lagt 
bundið slitlag um bæjarhlað á Bíldhóli 
0,2 km.
Verktakar: Vegagerðin var með umsjón 
yfir	verkinu	og	fékk	ýmsa	verktaka	til	
að vinna verkið. Borgarverk ehf. sá um 
útlögn á klæðingu. 
 Kostnaður  m.kr.
 2016:  2

59 Laxárdalsvegur
01 Þrándargil – Gröf
Umfang verks: Endurbygging Laxárdals-
vegar	á	5,8	km	kafla	á	Laxárdalsvegi	
frá Þrándargili að Gröf. Verkið inni felur 
lagfæringu á undirbyggingu, öryggis-
svæðum,  endurnýjun ræsa, lögn 

burð ar lags og slitlags, gerð tenginga og 
frágang.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 219 m.kr.
 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2015 3
 Vegáætlun 2016
   Tengivegir 156
	 Bráðabirgðalán	2016	 74
 Samtals 233
Verkframvinda: Verkið var boðið út í 
maí mánuði 2016. Framkvæmdir hófust 
4.	júlí.	Verkinu	var	lokið	með	einföldu	
klæðingarlagi  28. september. Efra 
klæðingarlagi og gerð reiðleiðar var 
frestað til 2017
Verktakar: Borgarverk ehf., Borgarnesi
 Kostnaður m.kr
 2015 3
 2016 230
 Samtals 233

60 Vestfjarðavegur
25-28 Bjarkalundur – Eyri
Umfang verks: Vegagerðin áætlar 
að byggja nýjan Vestfjarðaveg milli 
Bjarkalundar	og	Melaness	í	Reykhóla-
hreppi. Framkvæmd þessi var lögð 
fram	til	mats	á	umhverfisáhrifum	á	árinu	
2005. 
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2009 5
 Vegáætlun 2010 6
 Fjárlög 2011  5
 Vegáætlun 2012  18
 Vegáætlun 2013 7
	 Vegáætlun	2014	 9
 Vegáætlun 2015 50
 Vegáætlun 2016 300
	 Samtals		 400
Verkframvinda: Unnið hefur verið að 
undirbúningi og hönnun verksins. 
Framkvæmdin var lögð fram til mats á 
umhverfisáhrifum	á	árinu	2005.	Á	árinu	
2015 var óskað eftir endurupptöku á 
hluta úrskurðar Skipulagsstofnunar, 
nánar tiltekið þess hluta sem varðar 

leið B um Teigsskóg. Fallist var á beiðni 
Vegagerðarinnar um endurupptöku. 
Á árinu 2016 var unnið að gerð 
frummatsskýrslu og matsskýrslu ásamt 
öðrum undirbúningi.
 Kostnaður  m.kr.
 2009 5
 2010 6
 2011  5
 2012  18
 2013  7
	 2014		 9
 2015 26
 2016 80
 Samtals  156

60 Vestfjarðavegur
31 Eiði – Þverá
Umfang verks: Ný- og endurlögn á 
15,9	km	löngum	kafla	Vestfjarðavegar	
frá Eiði milli Vattarfjarðar og Kerlingar-
fjarðar	að	Þverá	í	Kjálkafirði.	Smíði	á	
tveimur	brúm,	160	m	langri	á	Mjóafjörð	
og 116 m langri á Kjálkafjörð.
Framkvæmdaform: Vegagerð, bygging 
brúa og framleiðsla niðurrekstrarstaura, 
útboð. Niðurrekstur staura, samningur.
Kostnaðaráætlun:	3.341	m.kr.
 Fjármögnun m.kr.
 Fjárlög 2009 19
 Vegáætlun 2010 31
	 Fjárlög	2011	 84
 Vegáætlun 2012 1.000
 Flutt á önnur verk 2012 -53
 Vegáætlun 2013 1.000
	 Vegáætlun	2014	 1.340
	 Flutt	af	60-28,	2014	 11
	 Vegáætlun	2015	 450
	 Millifært	á	önnur	verk	2015	 -110
	 Millifært	á	önnur	verk	2016	 -8
 Samtals  3.772
Verkframvinda: Á árunum 2009-2011 

var unnið að hönnun og undirbúningi 
verksins, rannsóknum og mati á um-
hverfisáhrifum.	Verkið	var	boðið	út	
í febrúar 2012 og hóf verktaki fram-
kvæmdir í byrjun júní með vinnu við 
gerð	hafnaraðstöðu	fyrir	efnis	flutn	inga-
pramma	í	Mjóafirði.	Siglt	var	með	efni	í	
þverun	Mjóafjarðar	en	efni	ekið	í	þverun	
Kjálkafjarðar. Einnig unnið að vegagerð 
út	Kjálkafjörð.	Fyllingum	í	Kjálkafirði	út	
fyrir brúarstæðið lauk í mars 2013 og 
lokið var við niðurrekstur staura fyrir brú 
í apríl. Byrjað var á brúargerð í maí og 
var lokið við að steypa Kjálkafjarðarbrú 
1.	september.	Neðstu	lög	fyllinga	í	Mjóa-
firði	voru	flutt	með	pramma	en	ekið	með	
efri lögin. Fyllingum út fyrir brúarstæði í 
Mjóafirði	lauk	í	júlí	2013	og	niðurrekstri	
staura í nóvember. Á árinu 2013 var 
einnig unnið við skeringar og fyllingar 
á	Eiðinu,	í	Mjóafirði,	Kerlingar	firði	og	
Kjálkafirði	ásamt	efnisvinnslu.	Á	árinu	
2014	var	lokið	var	fyllingu	og	rofvörn	
í	Kjálkafirði	í	júní	og	klæð	ing	komin	á	
í júlí. Einnig var lokið við vegagerð út 
með	Kjálkafirði	að	austanverðu	og	um	
Litlanes og inn í Kerlingarfjörð og sá 
kafli	klæddur	í	byrjun	september.	Byrjað	
var	á	vinnu	við	brúargerð	í	Mjóafirði	í	
apríl. Því verki lauk í ágúst og var fylling 
yfir	fjörðinn	kláruð	og	unnið	við	rofvörn	á	
fyllingunni. Umferð var sett á allan nýja 
veginn	fyrir	jól	2014.	Á	árinu	2015	var	
lokið	við	að	setja	klæðingu	á	kaflann	frá	
slitlagsenda	í	Vattarfirði	og	að	vinnu-
búðum	í	Kerlingarfirði,	alls	5,6	km	 
og þar með var allt verkið komið með 
klæðingu. Einnig var kláraður frágangur 
á öllu verkinu, brotnar niður brýrnar 
á Skiptá og Kjálkafjarðará sem og 
frágangur	á	aflögðum	vegi.	Verkið	var	
formlega tekið í notkun með vígslu þann 
11. september 2015. Á árinu 2016 var  
unnið við uppgræðslu með sáningu og 
áburðargjöf.
Verktakar: Vegagerð og bygging brúa: 
Suðurverk hf., Kópavogi. Niður rekstrar-

staurar fyrir brú á Kjálka fjörð: Loft orka 
ehf., Borgarnesi. Niður rekstrarstaurar 
fyrir	brú	á	Mjóafjörð:	BM	Vallá	ehf.,	
Reykjavík. Niðurrekstur staura: 
Vinnuflokkur	Vegagerðarinnar.
 Kostnaður m.kr.
 2009 19
 2010 31
	 2011	 84
 2012 396
	 2013	 1.544
	 2014	 1.138
 2015 502
 2016 12
 Samtals 3.726

60 Vestfjarðavegur
39 Dýrafjarðargöng
Umfang verks: Gerð 5,3 km jarðganga 
milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar, 300 m 
langra vegskála og 7,8 km af nýjum 
vegum	ásamt	byggingu	brúa	á	Mjólká	
og Hófsá. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 13.000 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2006  22
 Vegáætlun 2007  7
 Vegáætlun 2008  17
 Fjárlög 2009  60
 Vegáætlun 2010  23
 Fjárlög 2011  3
 Vegáætlun 2012  20
 Flutt á önnur verk 2012  -10
	 Flutt	á	önnur	verk	2013		 -4
	 Flutt	á	önnur	verk	2014	 -3
 Vegáætlun 2016 100
 Samtals 235
Verkframvinda: Á árunum 2006-2013 
var unnið að rannsóknum, hönnun, 
mati	á	umhverfisáhrifum	og	öðrum	
undirbúningi verksins. Á árinu 2016 var 

Uxahryggjavegur (52), Skarð – Brautartunga, 29. júní 2016. 

Laxárdalsvegur (59), Þrándargil – Gröf, fyrir framkvæmdir 17. mars 2016.

Gangamunni

Botn Arnarfjarðar (Borgarfjarðar) þar sem syðri gangamunni Dýrafjarðarganga mun verða. Ljósmynd: Ágúst Guðmundsson.
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unnið  að verkhönnun og undirbúningi 
verksins og voru forvalsgögn vegna 
Dýrafjarðarganga send út í maí. 
Útboðsgögn til valinna verktaka voru 
send út í desember og gert ráð fyrir að 
opna tilboð í verkið í janúar 2017.
 Kostnaður:  m.kr.
 2006  22
 2007  7
 2008  17
 2009  60
 2010  23
 2011  2
 2012  2
 2013  2
 2016 98
 Samtals 233

61 Djúpvegur  
38 Súðavíkurhlíð snjóflóðavarnir
Umfang verks: Gerð	snjóflóðaskápa	og	
uppsetning á 110 m löngum stálþilum. 
Framkvæmdaform: Útboð
Kostnaðaráætlun: 92 m.kr. 
 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2016 130
Verkframvinda: Á árinu 2016 var lokið 
við	gerð	tveggja	snjóflóðaskápa.	Efnið	
notað til að breikka veginn og auka 
umferðaröryggi. 
Verktaki: Tígur ehf., Súðavík.
 Kostnaður m.kr. 
 2016 82 

61 Djúpvegur
45 Óshlíðargöng 
(Bolungarvíkurgöng)
Umfang verks: Gerð jarðganga á milli 
Ísafjarðar og Bolungarvíkur. Síðla árs 
2005 var í tengslum við gerð fjár-
aukalaga ákveðið að undirbúa fram-
kvæmdir við Óshyrnugöng, 1,2 km 
að	lengd.	Málið	þróaðist	þannig	að	
skoðaðir voru ýmsir möguleikar á 
göng um á milli Ísafjarðar og Bolungar-

víkur með umfangsmiklum rannsóknum 
á jarðlögum og síðan forhönnun og 
kostnaðaráætlunum á ýmsum leiðum. 
Í árslok 2006 gerði Vegagerðin grein 
fyrir niðurstöðum athugana og í fram-
haldinu var ákveðið að grafa göng 
frá Skarfaskeri að Ósi. Lengd ganga 
með	skálum	var	áætluð	um	5,4	km.	
Jafnframt	þurfti	að	leggja	4	km	af	vegum	
og smíða 8 m langa brú á Hnífsdalsá 
og	24	m	langa	brú	á	Ósá.	Haldið	var	
áfram hönnun og gerð útboðsgagna, 
forval fór fram og fengu fjórar verktaka-
samsteypur að bjóða í verkið. Þeim voru 
send útboðsgögn í nóvember 2007.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 5.070 m.kr.
 Fjármögnun m.kr.
 Fjáraukalög 2005 300
 Vegáætlun 2008 1.280
 Flutt á Jarðgöng undir
   Breiðadals- og Botnsheiði -11
 Breyting 2008 338
	 Fjárlög	2009	 2.439
 Vegáætlun 2010 2.113
 Flutt á önnur verk 2010 -168
	 Fjárlög	2011	 94
 Flutt af öðrum verkum 2012 10
	 Flutt	af	öðrum	verkum	2013	 4
	 Flutt	af	öðrum	verkum	2014	 3
 Flutt af öðrum verkum 2015 5
 Flutt af öðrum verkum 2016 87
	 Samtals		 6.494

Verkframvinda: Á árunum 2005-2007  
var unnið að undirbúningi og rann-
sókn um. Samningur við verktaka var 
undirritaður 8. apríl 2008 en fram-
kvæmdir hófust í maí með upp setn-
ingu aðstöðu og greftri frá ganga-
munnum. Fyrsta ganga sprenging 
Hnífsdalsmegin	var	4.	september	og	
Bolungarvíkurmegin 17. september. 
Um áramót 2008/9 var lokið við að 
sprengja	1.493	m	eða	um	29%	af	lengd	

ganganna. Haustið 2008 var einnig 
byrjað á gerð brúar á Ósá, jafnframt 
því sem unnið var að gerð fyllinga og 
grjótvörn beggja vegna gang anna. 
Árið 2009 var haldið áfram við gröft 
ganganna og var gegnumbrot  
16.	nóvember.	Var	þá	hafist	handa	
við fullnaðarstyrkingar ganganna. 
Nokkrar	tafir	og	kostnaður	urðu	á	
fram kvæmdinni vegna setbergslaga 
nærri miðju ganganna. Á árinu 2009 
var lokið við brú á Ósá og byggð brú á 
Hnífsdalsá á haustdögum. Skálar voru 
steyptir báðum megin og lauk því verki 
í	desember.	Hafin	var	fylling	yfir	skála	
í Hnífsdal. Lokið var gerð fyllinga allra 
vega og gerð grjótvarnar í Hnífsdal. 
Einnig var mulinn meginhluti efnis í 
burð arlög og til annarra nota. Unnið 
var að undirbúningi að uppsetningu 
rafl	agna,	meðal	annars	unnið	að	
smíði skápa og innkaupum á búnaði. 
Snemma vors 2010 hófst lokafrágangur 
vega	og	svæða	úti.	Malbikað	var	í	
byrjun ágúst úti og inni og eftir það var 
unnið að lokafrágangi. Göngin voru 
tekin í notkun með vígslu 25. september
2010. Eftir það var unnið að loka frá-
gangi úti í Bolungarvík og endanlegum 
úttektum	og	lagfæringu	á	rafkerfi,	
eink	um	stýrikerfi.	Á	árinu	2011	voru	
settar upp hraðamyndavélar, gengið frá 
öryggis-	og	upplýsingakerfi	ganganna	
og lokið nokkrum smáverkum úti sem 
tengdust verkinu. Einnig var gengið frá 
framkvæmdaskýrslu og öllum gögnum 
verksins og lokauppgjöri við verktaka 
og eftirlit. Á árinu 2012 var unnið við 
gagna-	og	upplýsingakerfi	ganganna	
og unnið að uppgræðslu og sáningu 
á	framkvæmdasvæðinu	og	umhverfi	
ganganna. Kostnaður á árunum 2013 
til 2015 er lögfræði kostn aður vegna 
málaferla verktaka varðandi uppgjör 
verksins. Á árinu 2016 var greiddur  
kostnaður vegna málaferla við verktaka 
varðandi uppgjör verksins.
Verktakar: Jarðganga-, vega- og 
brúagerð:	ÍAV	hf.,	Reykjavík	og	Marti	
Contractors Ltd., Sviss.
Eftirlit:	Efla	hf.,	Reykjavík	og	 
Geotek ehf., Reykjavík.
 Kostnaður m.kr.
 2005 3
 2006 95
	 2007	 143
 2008 1.666
	 2009	 2.439
	 2010	 1.945
	 2011	 94
 2012 10
	 2013	 4
	 2014	 3
 2015 5
 2016 87
	 Samtals		 6.494

502 Svínadalsvegur
01 Hvalfjarðarvegur 
– Leirársveitarvegur
Umfang verks: Breikkun vegarins, 
styrking, endurnýjun ræsa, breikkun 
öryggissvæða og lögn bundins slitlags á 
8	km	löngum	kafla	Svínadalsvegar	milli	
Leirársveitarvegar og Kambshóls. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 205 m.kr.
 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2001 1
 Vegáætlun 2008 2
 Fjárlög 2009 1
 Vegáætlun 2010 1
 Fjárlög 2011 1
 Vegáætlun 2012  5
 Vegáætlun 2013 27
	 Vegáætlun	2014	
	 		Tengivegir	 140
 Vegáætlun 2015
   Tengivegir 60
 Vegáætlun 2016
   Tengivegir 31
 Samtals  265
Verkframvinda: Á árunum 2005-2013 
var unnið að undirbúningi og hönnun 
verksins. Verkið var boðið út í apríl 
2014	og	var	gert	ráð	fyrir	að	neðra	lagi	
klæðingar á allan veginn yrði lokið í 
september. Verktaki hóf framkvæmdir 
í júní og lauk neðra lagi klæðingar 
á 5,8 km. Í lok september var fram-
kvæmdum við burðarlög og slitlög frest-
að til vors. Verktaki vann áfram að gerð 
undirbyggingar fram til 28. nóvember 
2014,	er	öllum	framkvæmdum	var	
frestað til vors 2015. Á árinu 2015 var 
lokið við lögn burðarlaga og slitlags á 
um	2,4	km,	því	sem	ólokið	var	2014.	
Gengið	frá	fláum	og	svæðum	við	hlið	
vegar. Á árinu 2016 var lokið við gerð 
reiðvega og námufrágang.
Verktaki: Óskatak ehf., Kópavogi.
 Kostnaður m.kr.
 2001 1
 2008 2
 2009 1
 2010 1
 2011 1
 2012 5
 2013 7
	 2014	 141
 2015 75
 2016 31
 Samtals  265

515 Flókadalsvegur 
01 um Litla-Kropp, Geirshlíð 
og Giljahlíð
Umfang verks: Bundið slitlag við bæi. 
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 11 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Viðbót í fjárlögum 2016 9
Verkframvinda: Á árinu 2016 var lagt 
bundið slitlag um bæjarhlöð: á Litla-
Kropp	0,4	km,	Geirshlíð	0,3	km	og	
Giljahlíð 0,3 km
Verktakar: Vegagerðin var með umsjón 
yfir	verkinu	og	fékk	ýmsa	verktaka	
til að vinna verkið. Borgarverk ehf., 
Borgarnesi sá um útlögn á klæðingu.
 Kostnaður  m.kr.
 2016  6

523 Hvítársíðuvegur
01-02 um Síðumúla og Kirkjuból
Umfang verks: Bundið slitlag við bæi. 
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 14	m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Viðbót í fjárlögum 2016 11
Verkframvinda: Lagt bundið slitlag um 
bæjarhlöð á Síðumúla 0,3 km 
og Kirkjubóli 0,9 km.
Verktakar: Vegagerðin var með umsjón 
yfir	verkinu	og	fékk	ýmsa	verktaka	til	
að vinna verkið. Borgarverk ehf. sá um 
útlögn á klæðingu.
 Kostnaður  m.kr.
 2016 11

577 Helgafellssveitarvegur
01 um Bjarnarhöfn
Umfang verks: Sjónlínur og beygjur 
lagaðar	sem	og	fláar.	Vegurinn	
breikkaður í 6 m og klæddur.
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 50 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2008 1
 Vegáætlun 2015
   Tengivegir 33
 Vegáætlun 2016
   Tengivegir 8
	 Samtals	 42

Verkframvinda: Á árinu 2009 var unnið 
að hönnun og undirbúningi verksins. 
Byrjað var á því í ágúst 2015 að taka 
skeringar úr vegi til að breyta veglínu 
og einnig var tekið efni úr námu í hrauni 
til	að	laga	fláa	og	breikka	veginn.	Í	lok	
september var lagt neðra lag klæðingar.  
Á árinu 2016 var lagt efra lag klæðingar 
á veginn. 
Verktaki: Vegagerðin í Ólafsvík var 
með	umsjón	yfir	verkinu	og	fékk	ýmsa	
verktaka til að vinna verkið. 
Borgarverk ehf. sá um útlögn á 
klæðingu.
 Kostnaður  m.kr.
 2009 1
 2015 33
 2016 8
	 Samtals	 42

590 Klofningsvegur 
05-06 um Skarð og Klifmýri
Umfang verks: Bundið slitlag við bæi. 
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 11 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Viðbót í fjárlögum 2016 11
Verkframvinda: Á árinu 2016 var 
lagt bundið slitlag um bæjarhlöð við 
Skarðsbæina	0,5	km	og	Klifmýri	0,4	km.
Verktakar: Vegagerðin var með umsjón 
yfir	verkinu	og	fékk	ýmsa	verktaka	til	að	
vinna verkið. Blettur ehf. sá um útlögn á 
klæðingu.
 Kostnaður m.kr.
 2016  11

612 Örlygshafnarvegur 
01 Skápadalsá – Hvalsker
Umfang verks: Endurbygging og 
að	hluta	nýbygging	á	5,8	km	kafla			
Örlygshafnarvegar. Framkvæmdin 
innifelur lagfæringu á undirbyggingu 
frá 2002 um Kotshlíð, lögn ræsa, gerð 
undirbyggingar, útlögn burðarlags og 

Djúpvegur (61), Súðavíkurhlíð, 27. september 2016.

Örlygshafnarvegur (612), Skápadalsá – Hvalsker, 26. september 2016.
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unnið  að verkhönnun og undirbúningi 
verksins og voru forvalsgögn vegna 
Dýrafjarðarganga send út í maí. 
Útboðsgögn til valinna verktaka voru 
send út í desember og gert ráð fyrir að 
opna tilboð í verkið í janúar 2017.
 Kostnaður:  m.kr.
 2006  22
 2007  7
 2008  17
 2009  60
 2010  23
 2011  2
 2012  2
 2013  2
 2016 98
 Samtals 233

61 Djúpvegur  
38 Súðavíkurhlíð snjóflóðavarnir
Umfang verks: Gerð	snjóflóðaskápa	og	
uppsetning á 110 m löngum stálþilum. 
Framkvæmdaform: Útboð
Kostnaðaráætlun: 92 m.kr. 
 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2016 130
Verkframvinda: Á árinu 2016 var lokið 
við	gerð	tveggja	snjóflóðaskápa.	Efnið	
notað til að breikka veginn og auka 
umferðaröryggi. 
Verktaki: Tígur ehf., Súðavík.
 Kostnaður m.kr. 
 2016 82 

61 Djúpvegur
45 Óshlíðargöng 
(Bolungarvíkurgöng)
Umfang verks: Gerð jarðganga á milli 
Ísafjarðar og Bolungarvíkur. Síðla árs 
2005 var í tengslum við gerð fjár-
aukalaga ákveðið að undirbúa fram-
kvæmdir við Óshyrnugöng, 1,2 km 
að	lengd.	Málið	þróaðist	þannig	að	
skoðaðir voru ýmsir möguleikar á 
göng um á milli Ísafjarðar og Bolungar-

víkur með umfangsmiklum rannsóknum 
á jarðlögum og síðan forhönnun og 
kostnaðaráætlunum á ýmsum leiðum. 
Í árslok 2006 gerði Vegagerðin grein 
fyrir niðurstöðum athugana og í fram-
haldinu var ákveðið að grafa göng 
frá Skarfaskeri að Ósi. Lengd ganga 
með	skálum	var	áætluð	um	5,4	km.	
Jafnframt	þurfti	að	leggja	4	km	af	vegum	
og smíða 8 m langa brú á Hnífsdalsá 
og	24	m	langa	brú	á	Ósá.	Haldið	var	
áfram hönnun og gerð útboðsgagna, 
forval fór fram og fengu fjórar verktaka-
samsteypur að bjóða í verkið. Þeim voru 
send útboðsgögn í nóvember 2007.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 5.070 m.kr.
 Fjármögnun m.kr.
 Fjáraukalög 2005 300
 Vegáætlun 2008 1.280
 Flutt á Jarðgöng undir
   Breiðadals- og Botnsheiði -11
 Breyting 2008 338
	 Fjárlög	2009	 2.439
 Vegáætlun 2010 2.113
 Flutt á önnur verk 2010 -168
	 Fjárlög	2011	 94
 Flutt af öðrum verkum 2012 10
	 Flutt	af	öðrum	verkum	2013	 4
	 Flutt	af	öðrum	verkum	2014	 3
 Flutt af öðrum verkum 2015 5
 Flutt af öðrum verkum 2016 87
	 Samtals		 6.494

Verkframvinda: Á árunum 2005-2007  
var unnið að undirbúningi og rann-
sókn um. Samningur við verktaka var 
undirritaður 8. apríl 2008 en fram-
kvæmdir hófust í maí með upp setn-
ingu aðstöðu og greftri frá ganga-
munnum. Fyrsta ganga sprenging 
Hnífsdalsmegin	var	4.	september	og	
Bolungarvíkurmegin 17. september. 
Um áramót 2008/9 var lokið við að 
sprengja	1.493	m	eða	um	29%	af	lengd	

ganganna. Haustið 2008 var einnig 
byrjað á gerð brúar á Ósá, jafnframt 
því sem unnið var að gerð fyllinga og 
grjótvörn beggja vegna gang anna. 
Árið 2009 var haldið áfram við gröft 
ganganna og var gegnumbrot  
16.	nóvember.	Var	þá	hafist	handa	
við fullnaðarstyrkingar ganganna. 
Nokkrar	tafir	og	kostnaður	urðu	á	
fram kvæmdinni vegna setbergslaga 
nærri miðju ganganna. Á árinu 2009 
var lokið við brú á Ósá og byggð brú á 
Hnífsdalsá á haustdögum. Skálar voru 
steyptir báðum megin og lauk því verki 
í	desember.	Hafin	var	fylling	yfir	skála	
í Hnífsdal. Lokið var gerð fyllinga allra 
vega og gerð grjótvarnar í Hnífsdal. 
Einnig var mulinn meginhluti efnis í 
burð arlög og til annarra nota. Unnið 
var að undirbúningi að uppsetningu 
rafl	agna,	meðal	annars	unnið	að	
smíði skápa og innkaupum á búnaði. 
Snemma vors 2010 hófst lokafrágangur 
vega	og	svæða	úti.	Malbikað	var	í	
byrjun ágúst úti og inni og eftir það var 
unnið að lokafrágangi. Göngin voru 
tekin í notkun með vígslu 25. september
2010. Eftir það var unnið að loka frá-
gangi úti í Bolungarvík og endanlegum 
úttektum	og	lagfæringu	á	rafkerfi,	
eink	um	stýrikerfi.	Á	árinu	2011	voru	
settar upp hraðamyndavélar, gengið frá 
öryggis-	og	upplýsingakerfi	ganganna	
og lokið nokkrum smáverkum úti sem 
tengdust verkinu. Einnig var gengið frá 
framkvæmdaskýrslu og öllum gögnum 
verksins og lokauppgjöri við verktaka 
og eftirlit. Á árinu 2012 var unnið við 
gagna-	og	upplýsingakerfi	ganganna	
og unnið að uppgræðslu og sáningu 
á	framkvæmdasvæðinu	og	umhverfi	
ganganna. Kostnaður á árunum 2013 
til 2015 er lögfræði kostn aður vegna 
málaferla verktaka varðandi uppgjör 
verksins. Á árinu 2016 var greiddur  
kostnaður vegna málaferla við verktaka 
varðandi uppgjör verksins.
Verktakar: Jarðganga-, vega- og 
brúagerð:	ÍAV	hf.,	Reykjavík	og	Marti	
Contractors Ltd., Sviss.
Eftirlit:	Efla	hf.,	Reykjavík	og	 
Geotek ehf., Reykjavík.
 Kostnaður m.kr.
 2005 3
 2006 95
	 2007	 143
 2008 1.666
	 2009	 2.439
	 2010	 1.945
	 2011	 94
 2012 10
	 2013	 4
	 2014	 3
 2015 5
 2016 87
	 Samtals		 6.494

502 Svínadalsvegur
01 Hvalfjarðarvegur 
– Leirársveitarvegur
Umfang verks: Breikkun vegarins, 
styrking, endurnýjun ræsa, breikkun 
öryggissvæða og lögn bundins slitlags á 
8	km	löngum	kafla	Svínadalsvegar	milli	
Leirársveitarvegar og Kambshóls. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 205 m.kr.
 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2001 1
 Vegáætlun 2008 2
 Fjárlög 2009 1
 Vegáætlun 2010 1
 Fjárlög 2011 1
 Vegáætlun 2012  5
 Vegáætlun 2013 27
	 Vegáætlun	2014	
	 		Tengivegir	 140
 Vegáætlun 2015
   Tengivegir 60
 Vegáætlun 2016
   Tengivegir 31
 Samtals  265
Verkframvinda: Á árunum 2005-2013 
var unnið að undirbúningi og hönnun 
verksins. Verkið var boðið út í apríl 
2014	og	var	gert	ráð	fyrir	að	neðra	lagi	
klæðingar á allan veginn yrði lokið í 
september. Verktaki hóf framkvæmdir 
í júní og lauk neðra lagi klæðingar 
á 5,8 km. Í lok september var fram-
kvæmdum við burðarlög og slitlög frest-
að til vors. Verktaki vann áfram að gerð 
undirbyggingar fram til 28. nóvember 
2014,	er	öllum	framkvæmdum	var	
frestað til vors 2015. Á árinu 2015 var 
lokið við lögn burðarlaga og slitlags á 
um	2,4	km,	því	sem	ólokið	var	2014.	
Gengið	frá	fláum	og	svæðum	við	hlið	
vegar. Á árinu 2016 var lokið við gerð 
reiðvega og námufrágang.
Verktaki: Óskatak ehf., Kópavogi.
 Kostnaður m.kr.
 2001 1
 2008 2
 2009 1
 2010 1
 2011 1
 2012 5
 2013 7
	 2014	 141
 2015 75
 2016 31
 Samtals  265

515 Flókadalsvegur 
01 um Litla-Kropp, Geirshlíð 
og Giljahlíð
Umfang verks: Bundið slitlag við bæi. 
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 11 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Viðbót í fjárlögum 2016 9
Verkframvinda: Á árinu 2016 var lagt 
bundið slitlag um bæjarhlöð: á Litla-
Kropp	0,4	km,	Geirshlíð	0,3	km	og	
Giljahlíð 0,3 km
Verktakar: Vegagerðin var með umsjón 
yfir	verkinu	og	fékk	ýmsa	verktaka	
til að vinna verkið. Borgarverk ehf., 
Borgarnesi sá um útlögn á klæðingu.
 Kostnaður  m.kr.
 2016  6

523 Hvítársíðuvegur
01-02 um Síðumúla og Kirkjuból
Umfang verks: Bundið slitlag við bæi. 
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 14	m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Viðbót í fjárlögum 2016 11
Verkframvinda: Lagt bundið slitlag um 
bæjarhlöð á Síðumúla 0,3 km 
og Kirkjubóli 0,9 km.
Verktakar: Vegagerðin var með umsjón 
yfir	verkinu	og	fékk	ýmsa	verktaka	til	
að vinna verkið. Borgarverk ehf. sá um 
útlögn á klæðingu.
 Kostnaður  m.kr.
 2016 11

577 Helgafellssveitarvegur
01 um Bjarnarhöfn
Umfang verks: Sjónlínur og beygjur 
lagaðar	sem	og	fláar.	Vegurinn	
breikkaður í 6 m og klæddur.
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 50 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2008 1
 Vegáætlun 2015
   Tengivegir 33
 Vegáætlun 2016
   Tengivegir 8
	 Samtals	 42

Verkframvinda: Á árinu 2009 var unnið 
að hönnun og undirbúningi verksins. 
Byrjað var á því í ágúst 2015 að taka 
skeringar úr vegi til að breyta veglínu 
og einnig var tekið efni úr námu í hrauni 
til	að	laga	fláa	og	breikka	veginn.	Í	lok	
september var lagt neðra lag klæðingar.  
Á árinu 2016 var lagt efra lag klæðingar 
á veginn. 
Verktaki: Vegagerðin í Ólafsvík var 
með	umsjón	yfir	verkinu	og	fékk	ýmsa	
verktaka til að vinna verkið. 
Borgarverk ehf. sá um útlögn á 
klæðingu.
 Kostnaður  m.kr.
 2009 1
 2015 33
 2016 8
	 Samtals	 42

590 Klofningsvegur 
05-06 um Skarð og Klifmýri
Umfang verks: Bundið slitlag við bæi. 
Framkvæmdaform: Verðkönnun.
Kostnaðaráætlun: 11 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Viðbót í fjárlögum 2016 11
Verkframvinda: Á árinu 2016 var 
lagt bundið slitlag um bæjarhlöð við 
Skarðsbæina	0,5	km	og	Klifmýri	0,4	km.
Verktakar: Vegagerðin var með umsjón 
yfir	verkinu	og	fékk	ýmsa	verktaka	til	að	
vinna verkið. Blettur ehf. sá um útlögn á 
klæðingu.
 Kostnaður m.kr.
 2016  11

612 Örlygshafnarvegur 
01 Skápadalsá – Hvalsker
Umfang verks: Endurbygging og 
að	hluta	nýbygging	á	5,8	km	kafla			
Örlygshafnarvegar. Framkvæmdin 
innifelur lagfæringu á undirbyggingu 
frá 2002 um Kotshlíð, lögn ræsa, gerð 
undirbyggingar, útlögn burðarlags og 

Djúpvegur (61), Súðavíkurhlíð, 27. september 2016.

Örlygshafnarvegur (612), Skápadalsá – Hvalsker, 26. september 2016.
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Hönnun og undirbúningur verkefna, Vestursvæði
Hér að neðan er greint frá hönnunar- og undirbúningskostnaði framkvæmda 
á Vestursvæði sem ekki hafa sérstaka fjárveitingu í vegáætlun.

Fjármögnun:  m.kr.
Fjármögnun fyrir 2016 148
Vegáætlun	2016	 44
Samtals 192

slitlags, gerð tenginga og frágang. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 260 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
	 Vegáætlun	2014	 1
 Vegáætlun 2015 7
 Vegáætlun 2016
   Tengivegir 96 
 Bráðabirgðalán 2016 53 
 Samtals 157
Verkframvinda: Verkið var boðið út í 

júní 2016. Framkvæmdir hófust í ágúst. 
Byrjað var á lögn ræsa og fyllingum. 
Lokið er við lögn tveggja ræsa í stað 
einbreiðra brúa á Skápadalsá og 
Mikladalsá.	Vegurinn	er	tilbúinn	að	
mestu fyrir burðarlög og slitlag. 
Verktaki: Borgarverk ehf., Borgarnesi.
 Kostnaður  m.kr.
	 2014	 1
 2015 7
	 2016	 	149
 Samtals 157

643 Strandavegur
03 um Bjarnarfjarðarháls
Umfang verks: Lögn nýs vegar af nú-
verandi Drangsnesvegi á Selströnd í 
Steingrímsfirði	um	Bjarnarfjarðarháls	
á núverandi Strandaveg við heimreið 
að	Svanshóli,	alls	um	7,4	km	að	
lengd ásamt byggingu nýrrar brúar á 
Bjarnarfjarðará.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 793 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2009 1
	 Vegáætlun	2014	 3
 Vegáætlun 2015 200
 Vegáætlun 2016 280
	 Samtals	 484
Verkframvinda:	Á	árunum	2009	og	2014	
var unnið að undirbúningi og hönnun.  
Í júlí 2015 var vegagerðarhluti verksins 
boðinn út. Byrjað var á vinnu við að 
koma fargi fyrir þar sem ný brú á að 
koma á Bjarnarfjarðará. Síðan unnið við 
bergskeringar	og	fyllingar	í	Bjarnarfirði.	
Á árinu 2016 var fjarlægt farg í brúar-
stæði og reknir niður stálstaurar fyrir 
undirstöður brúar á Bjarnarfjarðará. 
Unnið hefur verið við bergskeringar og 
fyllingarvinnu á öllum veginum frá stöð 
0 til 7100. Fyllingarvinnu er nánast lokið 
og er langt komið með vinnu við neðra 
burðarlag. 
Verktaki: Borgarverk ehf., Borgarnesi.
 Kostnaður  m.kr.
 2009 1
	 2014	 3
 2015 76
 2016 361
	 Samtals	 441

Strandavegur (643), Bjarnarfjarðarháls, 8. júní 2016.

Örlygshafnarvegur (612), Skápadalsá – Hvalsker, 26. september 2016.

     kostnaður í m.kr.    Sam-
	 Verkefni:	 Ár:	 2005	 06	 07	 08	 09	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 tals
 Hringvegur 1-g0, Hvalfjarðargöng – Akrafjallsvegur  0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
 Hringvegur 1-g2 um Grunnafjörð  0 0 0 6 10 0 0 1 0 0 0 0 17
	 Hringvegur	1-g4,	Hafnarvegur	–	Borgarfjarðarbraut		 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 2	 2	 0	 0	 0	 5
 Hringvegur 1-g6, Borgarnes – Hrafnaklettur 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
 Hringvegur 1-g7 um Borgarnes  0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9
	 Hringvegur	1-h4,	Norðurá	–	sýslumörk		 0	 0	 0	 0	 2	 1	 2	 3	 0	 1	 0	 4	 13
 Borgarfjarðarbraut 50-05, Hvítá – Hringvegur  1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
 Uxahryggjavegur 52-02
  Borgarfjarðarbraut – Lundareykjadalsvegur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
	 Uxahryggjavegur	52-04,	Þverfellsvegur	–	Kaldadalsvegur	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 Snæfellsnesvegur	54-10,	Útnesvegur	–	Útnesvegur		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 0	 0	 0	 0	 3
	 Snæfellsnesvegur	54-19,	Narfeyri	–	Drangar		 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1
 Laxárdalsvegur 59-02, Gröf – sýslumörk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	 Vestfjarðavegur	60-04	um	Haukadalsá		 0	 1	 0	 0	 1	 0	 2	 2	 0	 0	 0	 0	 6
	 Vestfjarðavegur	60-36,	Dynjandisheiði		 1	 0	 4	 0	 1	 5	 0	 4	 4	 5	 11	 29	 64
 Djúpvegur 61-33, Hvítanesvegur – Hestfjarðará  0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
	 Djúpvegur	61-34,	Fossá	–	Barðastrandarvegur	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1
	 Djúpvegur	61-35,	Eyrarkirkjuvegur	–	Minni-Hattardalsvegur	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 3
 Innstrandarvegur 68-10, Hvalsá – Djúpvegur  0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
 Innnesvegur 503-01, Akrafjallsvegur – Akranes  0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11
 Skorradalsvegur 508-02-03, Dragavegur – Fitjar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
 Akranesvegur 509-01, Akrafjallsvegur – Akranes  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 Akranesvegur 509-02, Akranes – Akranes  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
 Þverárhlíðarvegur 522-03,
	 	 Sigmundarstaðavegur	–	Borgarfjarðarbraut		 0	 0	 0	 2	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 4
	 Kaldadalsvegur	550-04,	
  Langjökulsvegur  – Hálsasveitarvegur  0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
 Langavatnsvegur 553-01, Hringvegur – þjónustuhús Iðju 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
	 Útnesvegur	574-09	um	Ólafsvík		 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1
	 Arnarvatnsvegur	578-02,	Norðlingafljót	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 Haukadalsvegur	586-01,	Vestfjarðavegur	–	Smyrlahóll		 0	 0	 1	 0	 1	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 4
 Klofningsvegur 590-01, Vestfjarðavegur – Hafnará  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Örlygshafnarvegur 612-03, Kollsvíkurvegur – Hvallátur  0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
	 Hafnarvegur	Ísafirði	636-01,	Djúpvegur	–	Sindragata		 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1
	 Strandavegur	643-04,	Drangsnesvegur	–	Asparvík		 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1
	 Strandavegur	643-06,	Kolbeinsvíkurá	–	Djúpavík		 0	 0	 0	 0	 1	 0	 1	 7	 1	 1	 1	 0	 12
               
	 Samtals		 2	 4	 22	 12	 33	 10	 9	 27	 9	 7	 13	 44	 192

Vestfjarðavegur (60), Dynjandisheiði, 
27. september 2016. 

Unnið er að hönnun nýs vegar sem 
hægt verður að halda opnun að vetri 
og tengja þannig ný Dýrafjarðargöng 

við sunnanverða Vestfirði. 
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Hönnun og undirbúningur verkefna, Vestursvæði
Hér að neðan er greint frá hönnunar- og undirbúningskostnaði framkvæmda 
á Vestursvæði sem ekki hafa sérstaka fjárveitingu í vegáætlun.

Fjármögnun:  m.kr.
Fjármögnun fyrir 2016 148
Vegáætlun	2016	 44
Samtals 192

slitlags, gerð tenginga og frágang. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 260 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
	 Vegáætlun	2014	 1
 Vegáætlun 2015 7
 Vegáætlun 2016
   Tengivegir 96 
 Bráðabirgðalán 2016 53 
 Samtals 157
Verkframvinda: Verkið var boðið út í 

júní 2016. Framkvæmdir hófust í ágúst. 
Byrjað var á lögn ræsa og fyllingum. 
Lokið er við lögn tveggja ræsa í stað 
einbreiðra brúa á Skápadalsá og 
Mikladalsá.	Vegurinn	er	tilbúinn	að	
mestu fyrir burðarlög og slitlag. 
Verktaki: Borgarverk ehf., Borgarnesi.
 Kostnaður  m.kr.
	 2014	 1
 2015 7
	 2016	 	149
 Samtals 157

643 Strandavegur
03 um Bjarnarfjarðarháls
Umfang verks: Lögn nýs vegar af nú-
verandi Drangsnesvegi á Selströnd í 
Steingrímsfirði	um	Bjarnarfjarðarháls	
á núverandi Strandaveg við heimreið 
að	Svanshóli,	alls	um	7,4	km	að	
lengd ásamt byggingu nýrrar brúar á 
Bjarnarfjarðará.
Framkvæmdaform: Útboð. 
Kostnaðaráætlun: 793 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2009 1
	 Vegáætlun	2014	 3
 Vegáætlun 2015 200
 Vegáætlun 2016 280
	 Samtals	 484
Verkframvinda:	Á	árunum	2009	og	2014	
var unnið að undirbúningi og hönnun.  
Í júlí 2015 var vegagerðarhluti verksins 
boðinn út. Byrjað var á vinnu við að 
koma fargi fyrir þar sem ný brú á að 
koma á Bjarnarfjarðará. Síðan unnið við 
bergskeringar	og	fyllingar	í	Bjarnarfirði.	
Á árinu 2016 var fjarlægt farg í brúar-
stæði og reknir niður stálstaurar fyrir 
undirstöður brúar á Bjarnarfjarðará. 
Unnið hefur verið við bergskeringar og 
fyllingarvinnu á öllum veginum frá stöð 
0 til 7100. Fyllingarvinnu er nánast lokið 
og er langt komið með vinnu við neðra 
burðarlag. 
Verktaki: Borgarverk ehf., Borgarnesi.
 Kostnaður  m.kr.
 2009 1
	 2014	 3
 2015 76
 2016 361
	 Samtals	 441

Strandavegur (643), Bjarnarfjarðarháls, 8. júní 2016.

Örlygshafnarvegur (612), Skápadalsá – Hvalsker, 26. september 2016.

     kostnaður í m.kr.    Sam-
	 Verkefni:	 Ár:	 2005	 06	 07	 08	 09	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 tals
 Hringvegur 1-g0, Hvalfjarðargöng – Akrafjallsvegur  0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
 Hringvegur 1-g2 um Grunnafjörð  0 0 0 6 10 0 0 1 0 0 0 0 17
	 Hringvegur	1-g4,	Hafnarvegur	–	Borgarfjarðarbraut		 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 2	 2	 0	 0	 0	 5
 Hringvegur 1-g6, Borgarnes – Hrafnaklettur 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
 Hringvegur 1-g7 um Borgarnes  0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9
	 Hringvegur	1-h4,	Norðurá	–	sýslumörk		 0	 0	 0	 0	 2	 1	 2	 3	 0	 1	 0	 4	 13
 Borgarfjarðarbraut 50-05, Hvítá – Hringvegur  1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
 Uxahryggjavegur 52-02
  Borgarfjarðarbraut – Lundareykjadalsvegur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
	 Uxahryggjavegur	52-04,	Þverfellsvegur	–	Kaldadalsvegur	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 Snæfellsnesvegur	54-10,	Útnesvegur	–	Útnesvegur		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 0	 0	 0	 0	 3
	 Snæfellsnesvegur	54-19,	Narfeyri	–	Drangar		 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1
 Laxárdalsvegur 59-02, Gröf – sýslumörk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	 Vestfjarðavegur	60-04	um	Haukadalsá		 0	 1	 0	 0	 1	 0	 2	 2	 0	 0	 0	 0	 6
	 Vestfjarðavegur	60-36,	Dynjandisheiði		 1	 0	 4	 0	 1	 5	 0	 4	 4	 5	 11	 29	 64
 Djúpvegur 61-33, Hvítanesvegur – Hestfjarðará  0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
	 Djúpvegur	61-34,	Fossá	–	Barðastrandarvegur	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1
	 Djúpvegur	61-35,	Eyrarkirkjuvegur	–	Minni-Hattardalsvegur	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 3
 Innstrandarvegur 68-10, Hvalsá – Djúpvegur  0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
 Innnesvegur 503-01, Akrafjallsvegur – Akranes  0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11
 Skorradalsvegur 508-02-03, Dragavegur – Fitjar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
 Akranesvegur 509-01, Akrafjallsvegur – Akranes  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 Akranesvegur 509-02, Akranes – Akranes  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
 Þverárhlíðarvegur 522-03,
	 	 Sigmundarstaðavegur	–	Borgarfjarðarbraut		 0	 0	 0	 2	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 4
	 Kaldadalsvegur	550-04,	
  Langjökulsvegur  – Hálsasveitarvegur  0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
 Langavatnsvegur 553-01, Hringvegur – þjónustuhús Iðju 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
	 Útnesvegur	574-09	um	Ólafsvík		 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1
	 Arnarvatnsvegur	578-02,	Norðlingafljót	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 Haukadalsvegur	586-01,	Vestfjarðavegur	–	Smyrlahóll		 0	 0	 1	 0	 1	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 4
 Klofningsvegur 590-01, Vestfjarðavegur – Hafnará  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Örlygshafnarvegur 612-03, Kollsvíkurvegur – Hvallátur  0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
	 Hafnarvegur	Ísafirði	636-01,	Djúpvegur	–	Sindragata		 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1
	 Strandavegur	643-04,	Drangsnesvegur	–	Asparvík		 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1
	 Strandavegur	643-06,	Kolbeinsvíkurá	–	Djúpavík		 0	 0	 0	 0	 1	 0	 1	 7	 1	 1	 1	 0	 12
               
	 Samtals		 2	 4	 22	 12	 33	 10	 9	 27	 9	 7	 13	 44	 192

Vestfjarðavegur (60), Dynjandisheiði, 
27. september 2016. 

Unnið er að hönnun nýs vegar sem 
hægt verður að halda opnun að vetri 
og tengja þannig ný Dýrafjarðargöng 

við sunnanverða Vestfirði. 
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Norðursvæði

1  Hringvegur 
p7  um Akureyri  
Umfang verks: Fjárveiting er til undir-
búnings og hönnunar vegna fyrir-
hugaðra umferðaöryggisaðgerða á 
Hringvegi í gegnum Akureyri. Einnig 
til endurbyggingar á gatnamótum 
Hringvegar og Austurbrúar á Akureyri. 
Framkvæmdaform: Akureyrarbær sá um 
framkvæmd
Kostnaðaráætlun:	41	m.	kr.
 Fjármögnun  m.kr.
	 Vegáætlun	2014	 1
 Vegáætlun 2015 1
 Vegáætlun 2016 100
 Samtals 102
Verkframvinda:	Á	árunum	2014-2016	
var unnið að undirbúningi og hönnun 
vegna öryggisaðgerða. Á árinu 2016 
var einnig greiddur kostnaður vegna  
breytinga á gatnamótum við Austurbrú, 
en framkvæmdin var í umsjón 
Akureyrarbæjar. 
Verktakar: Á vegum Akureyrarbæjar.
 Kostnaður  m.kr.
	 2014	 1
 2015 1
	 2016	 41
	 Samtals	 43

1  Hringvegur 
r5  um Jökulsá á Fjöllum
Umfang verks: Fjárveitingin er vegna 
undirbúnings og hönnunar brúar á 
Jökulsá á Fjöllum.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2005 3
 Vegáætlun 2006 6
	 Vegáætlun	2007	 4
 Vegáætlun 2010 9
 Vegáætlun 2011 2
	 Vegáætlun	2012	 4
 Vegáætlun 2013 8
	 Vegáætlun	2014	 23
 Vegáætlun 2015 12
 Vegáætlun 2016 50
 Samtals 121
Verkframvinda: Á árunum 2005-2013 
var unnið við jarðvegsathuganir og 
frumhönnun vegna brúar á Jökulsá á 
Fjöllum í nýrri veglínu sunnan núverandi 
brúar. Þegar jarðskjálftahrina hófst í 
Bárðarbungu og í framhaldi af henni 
eldgos í Holuhrauni voru hugsanleg 
flóð	í	Jökulsá	á	Fjöllum	vegna	eldgoss	
í Bárðarbungu endurskoðuð og í 
framhaldi af því gerðar nýjar áætlanir 
um brú sem staðsett væri norðan 
núverandi brúar og er kostnaður á 
árunum	2014-2016	vegna	þeirrar	
endurskoðunar.

 Kostnaður  m.kr.
 2005 3
 2006 6
	 2007	 4
 2010 9
 2011 2
	 2012	 4
 2013 8
	 2014	 23
 2015 12
 2016 10
 Samtals 81

76 Siglufjarðarvegur
10 Strákagöng
Umfang verks: Setja upp neyðarsíma-
skápa á sex stöðum, setja upp ljós-
leiðarakerfi	og	stjórnkerfi	sem	stýrir	
neyðarsímaskápunum og öðrum 
merkjum	sem	tengd	eru	kerfinu.	Setja	
lýsingu í útskot. Til að gera þetta þurfti 
að endurnýja tæknirými, skipta út aðal-
töflu	í	tæknirými,	setja	upp	varaafl	á	

tveimur stöðum og leggja rafstreng eftir 
göngunum.
Framkvæmdaform:	Vinna	við	rafkerfi,	
útboð. Vinna við endurnýjun tæknirýmis, 
samningur.
Kostnaðaráætlun:	42	m.kr.
 Fjármögnun m.kr.
	 Vegáætlun	2014
   Öryggisaðgerðir í jarðgöngum 21
	 Flutt	af	öðrum	verkum	2015	 14
 Af viðhaldi jarðganga  2016 9
	 Samtals	 44
Verkframvinda: Á árinu 2015 var unnið 
við	tæknirými,	raflagnir	og	neyðar	síma-
skápa og var verkefnið u.þ.b. hálfnað 
um áramót. Verkinu var að fullu lokið 
2016.
Verktakar: Endurbætur	á	rafkerfi:
Tengill ehf., Sauðárkróki. Smíðavinna í 
tæknirými:	L7	ehf.,	Siglufirði.
 Kostnaður  m.kr.
 2015 35
 2016 9
	 Samtals	 44

82 Ólafsfjarðarvegur
06 Múlagöng endurbætur
Umfang verks:	Endurbætur	á	rafkerfi	
Múlaganga	með	uppsetningu	neyð	ar-
stöðvaskápa með símum og slökkvi-
tækjum. Endurbætur á lýsingu gang-
anna og upplýstra umferðarmerkja. 
Upp	setning	stýrikerfis	fyrir	göngin	og	
teng	ing	búnaðar	við	stýrikerfi	þeirra.
Framkvæmdaform: Endurbætur á raf-
kerfi:	útboð.	Sprengingar	vegna	tækni-
rýma: samningur.
Kostnaðaráætlun: 230 m.kr.
 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2012 12
 Vegáætlun 2013
  Öryggisaðgerðir í jarðgöngum  90
	 Vegáætlun	2014
  Öryggisaðgerðir í jarðgöngum  200
 Flutt af öðrum verkum 2015 16
 Af viðhaldi jarðganga  2016 1
 Samtals  319
Verkframvinda: Á árinu 2012 var unnið 
að hönnun og undirbúningi verksins, 
sem var boðið út í júní 2013. Á árinu 
2013 voru sprengdir tveir hellar fyrir 
tæknirými.	Grafinn	var	skurður	í	öxl	og	
lagður í hann rafstrengur og ídráttarrör. 
og unnið var að smíði skápa og öðrum 
undirbúningi	á	verkstæði.	Á	árinu	2014	
var unnið að uppsetningu og tengingu 
búnaðar,	neyðarsíma,	GSM	og	TETRA	
auk betri lýsingar. Á árinu 2015 var sett 
upp neyðarlýsing meðfram gangavegg, 
blásarar settir upp og skipt um hurða-
stýringar. Á árinu 2016 var unnið við 
lokafrágang	á	stýrikerfi	ganganna.
Verktakar:	Endurbætur	á	rafkerfi:	Raf-
menn ehf., Akureyri. Sprengingar vegna 
tæknirýma: Þórsverk ehf., Reykjavík. 
Stýrikerfi:	Efla	ehf.	og	Raftákn	ehf.,	
Akureyri.
 Kostnaður m.kr.
 2012 12
 2013 90
	 2014	 162
	 2015	 54
 2016 1
 Samtals  319

unnið við burðarlag, bundið slitlag og 
frágang vegsvæðis. Verkinu lauk á árinu 
2016  nema eftir er lítilsháttar vinna við 
uppgræðslu.
Verktaki: Vörubifreiðastjórafélagið 
Mjölnir,	Selfossi.
 Kostnaður  m.kr.
 2009 1
 2010 3
	 2014	 9
 2015 110
 2016 68
 Samtals 191

731 Svínvetningabraut
03 Kjalvegur – Hringvegur
Umfang verks: Endurbygging á vegi og 
bundið	slitlag	lagt	á	5	km	langan	kafla	
frá Kjalvegi að Hringvegi. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 137 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
	 Vegáætlun	2014	 1
 Vegáætlun 2015 3
 Vegáætlun 2016
   Tengivegir 107
 Samtals  111
Verkframvinda: Á	árunum	2014	og	
2015 var unnið að undirbúningi og 
verkhönnun. Verkið boðið út í apríl 2016 
og lauk að fullu á árinu.
Verktaki: Víðimelsbræður ehf., 
Sauðárkróki.
 Kostnaður  m.kr.
	 2014	 1
 2015 3
 2016 107
 Samtals 111

746 Tindastólsvegur
01 Þverárfjallsvegur – skíðasvæði
Umfang verks: Minni	háttar	lagfæringar	
og bundið slitlag lagt á veginn upp að 
skíðasvæðinu	í	Tindastóli.	Lengd	kafla	
4,0	km.

704 Miðfjarðarvegur
01 Hringvegur – Staðarbakki 
Umfang verks:	Endurbygging	Mið	fjarð-
arvegar	á	3,8	km	kafla	frá	Hringvegi	
að Staðarbakka. Einnig nýbygging á 
tengingu	Hálsabæjarvegar	við	Mið-
fjarðar veg, endurbygging heimreiðar að 
Melstað	ásamt	bílastæði	við	Mel	staðar-
kirkju og nýbygging hluta heimreiðar 
að Staðarbakka. Einnig felst í verkinu 
breikkun Hringvegar á 260 m löngum 
kafla	við	ný	vegamót	Miðfjarðarvegar	og	
á	um	135	m	löngum	kafla	við	vegamót	
Heggstaðanesvegar. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 166 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2009 1
 Vegáætlun 2010 3
	 Vegáætlun	2014	 9
 Vegáætlun 2015
   Tengivegir 125
 Vegáætlun 2016
   Tengivegir 60
 Fært á önnur verk -6
 Samtals 192
Verkframvinda: Á	árunum	2009-2014	 
var unnið að undirbúningi og hönnun. 
Verkið var boðið út í mars 2015 og á 
árinu var unnið við fyllingar, burðarlag 
og efnisvinnslu. Á árinu 2016 var 

Hringvegur (1) á Akureyri, 30. janúar 2016.

Strákagöng, 6. september 2016.

Múlagöng, prófun búnaðar 6. september 2016.

Tindastólsvegur, efnisrannsóknir, 12. maí 2016.
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Norðursvæði

1  Hringvegur 
p7  um Akureyri  
Umfang verks: Fjárveiting er til undir-
búnings og hönnunar vegna fyrir-
hugaðra umferðaöryggisaðgerða á 
Hringvegi í gegnum Akureyri. Einnig 
til endurbyggingar á gatnamótum 
Hringvegar og Austurbrúar á Akureyri. 
Framkvæmdaform: Akureyrarbær sá um 
framkvæmd
Kostnaðaráætlun:	41	m.	kr.
 Fjármögnun  m.kr.
	 Vegáætlun	2014	 1
 Vegáætlun 2015 1
 Vegáætlun 2016 100
 Samtals 102
Verkframvinda:	Á	árunum	2014-2016	
var unnið að undirbúningi og hönnun 
vegna öryggisaðgerða. Á árinu 2016 
var einnig greiddur kostnaður vegna  
breytinga á gatnamótum við Austurbrú, 
en framkvæmdin var í umsjón 
Akureyrarbæjar. 
Verktakar: Á vegum Akureyrarbæjar.
 Kostnaður  m.kr.
	 2014	 1
 2015 1
	 2016	 41
	 Samtals	 43

1  Hringvegur 
r5  um Jökulsá á Fjöllum
Umfang verks: Fjárveitingin er vegna 
undirbúnings og hönnunar brúar á 
Jökulsá á Fjöllum.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2005 3
 Vegáætlun 2006 6
	 Vegáætlun	2007	 4
 Vegáætlun 2010 9
 Vegáætlun 2011 2
	 Vegáætlun	2012	 4
 Vegáætlun 2013 8
	 Vegáætlun	2014	 23
 Vegáætlun 2015 12
 Vegáætlun 2016 50
 Samtals 121
Verkframvinda: Á árunum 2005-2013 
var unnið við jarðvegsathuganir og 
frumhönnun vegna brúar á Jökulsá á 
Fjöllum í nýrri veglínu sunnan núverandi 
brúar. Þegar jarðskjálftahrina hófst í 
Bárðarbungu og í framhaldi af henni 
eldgos í Holuhrauni voru hugsanleg 
flóð	í	Jökulsá	á	Fjöllum	vegna	eldgoss	
í Bárðarbungu endurskoðuð og í 
framhaldi af því gerðar nýjar áætlanir 
um brú sem staðsett væri norðan 
núverandi brúar og er kostnaður á 
árunum	2014-2016	vegna	þeirrar	
endurskoðunar.

 Kostnaður  m.kr.
 2005 3
 2006 6
	 2007	 4
 2010 9
 2011 2
	 2012	 4
 2013 8
	 2014	 23
 2015 12
 2016 10
 Samtals 81

76 Siglufjarðarvegur
10 Strákagöng
Umfang verks: Setja upp neyðarsíma-
skápa á sex stöðum, setja upp ljós-
leiðarakerfi	og	stjórnkerfi	sem	stýrir	
neyðarsímaskápunum og öðrum 
merkjum	sem	tengd	eru	kerfinu.	Setja	
lýsingu í útskot. Til að gera þetta þurfti 
að endurnýja tæknirými, skipta út aðal-
töflu	í	tæknirými,	setja	upp	varaafl	á	

tveimur stöðum og leggja rafstreng eftir 
göngunum.
Framkvæmdaform:	Vinna	við	rafkerfi,	
útboð. Vinna við endurnýjun tæknirýmis, 
samningur.
Kostnaðaráætlun:	42	m.kr.
 Fjármögnun m.kr.
	 Vegáætlun	2014
   Öryggisaðgerðir í jarðgöngum 21
	 Flutt	af	öðrum	verkum	2015	 14
 Af viðhaldi jarðganga  2016 9
	 Samtals	 44
Verkframvinda: Á árinu 2015 var unnið 
við	tæknirými,	raflagnir	og	neyðar	síma-
skápa og var verkefnið u.þ.b. hálfnað 
um áramót. Verkinu var að fullu lokið 
2016.
Verktakar: Endurbætur	á	rafkerfi:
Tengill ehf., Sauðárkróki. Smíðavinna í 
tæknirými:	L7	ehf.,	Siglufirði.
 Kostnaður  m.kr.
 2015 35
 2016 9
	 Samtals	 44

82 Ólafsfjarðarvegur
06 Múlagöng endurbætur
Umfang verks:	Endurbætur	á	rafkerfi	
Múlaganga	með	uppsetningu	neyð	ar-
stöðvaskápa með símum og slökkvi-
tækjum. Endurbætur á lýsingu gang-
anna og upplýstra umferðarmerkja. 
Upp	setning	stýrikerfis	fyrir	göngin	og	
teng	ing	búnaðar	við	stýrikerfi	þeirra.
Framkvæmdaform: Endurbætur á raf-
kerfi:	útboð.	Sprengingar	vegna	tækni-
rýma: samningur.
Kostnaðaráætlun: 230 m.kr.
 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2012 12
 Vegáætlun 2013
  Öryggisaðgerðir í jarðgöngum  90
	 Vegáætlun	2014
  Öryggisaðgerðir í jarðgöngum  200
 Flutt af öðrum verkum 2015 16
 Af viðhaldi jarðganga  2016 1
 Samtals  319
Verkframvinda: Á árinu 2012 var unnið 
að hönnun og undirbúningi verksins, 
sem var boðið út í júní 2013. Á árinu 
2013 voru sprengdir tveir hellar fyrir 
tæknirými.	Grafinn	var	skurður	í	öxl	og	
lagður í hann rafstrengur og ídráttarrör. 
og unnið var að smíði skápa og öðrum 
undirbúningi	á	verkstæði.	Á	árinu	2014	
var unnið að uppsetningu og tengingu 
búnaðar,	neyðarsíma,	GSM	og	TETRA	
auk betri lýsingar. Á árinu 2015 var sett 
upp neyðarlýsing meðfram gangavegg, 
blásarar settir upp og skipt um hurða-
stýringar. Á árinu 2016 var unnið við 
lokafrágang	á	stýrikerfi	ganganna.
Verktakar:	Endurbætur	á	rafkerfi:	Raf-
menn ehf., Akureyri. Sprengingar vegna 
tæknirýma: Þórsverk ehf., Reykjavík. 
Stýrikerfi:	Efla	ehf.	og	Raftákn	ehf.,	
Akureyri.
 Kostnaður m.kr.
 2012 12
 2013 90
	 2014	 162
	 2015	 54
 2016 1
 Samtals  319

unnið við burðarlag, bundið slitlag og 
frágang vegsvæðis. Verkinu lauk á árinu 
2016  nema eftir er lítilsháttar vinna við 
uppgræðslu.
Verktaki: Vörubifreiðastjórafélagið 
Mjölnir,	Selfossi.
 Kostnaður  m.kr.
 2009 1
 2010 3
	 2014	 9
 2015 110
 2016 68
 Samtals 191

731 Svínvetningabraut
03 Kjalvegur – Hringvegur
Umfang verks: Endurbygging á vegi og 
bundið	slitlag	lagt	á	5	km	langan	kafla	
frá Kjalvegi að Hringvegi. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 137 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
	 Vegáætlun	2014	 1
 Vegáætlun 2015 3
 Vegáætlun 2016
   Tengivegir 107
 Samtals  111
Verkframvinda: Á	árunum	2014	og	
2015 var unnið að undirbúningi og 
verkhönnun. Verkið boðið út í apríl 2016 
og lauk að fullu á árinu.
Verktaki: Víðimelsbræður ehf., 
Sauðárkróki.
 Kostnaður  m.kr.
	 2014	 1
 2015 3
 2016 107
 Samtals 111

746 Tindastólsvegur
01 Þverárfjallsvegur – skíðasvæði
Umfang verks: Minni	háttar	lagfæringar	
og bundið slitlag lagt á veginn upp að 
skíðasvæðinu	í	Tindastóli.	Lengd	kafla	
4,0	km.

704 Miðfjarðarvegur
01 Hringvegur – Staðarbakki 
Umfang verks:	Endurbygging	Mið	fjarð-
arvegar	á	3,8	km	kafla	frá	Hringvegi	
að Staðarbakka. Einnig nýbygging á 
tengingu	Hálsabæjarvegar	við	Mið-
fjarðar veg, endurbygging heimreiðar að 
Melstað	ásamt	bílastæði	við	Mel	staðar-
kirkju og nýbygging hluta heimreiðar 
að Staðarbakka. Einnig felst í verkinu 
breikkun Hringvegar á 260 m löngum 
kafla	við	ný	vegamót	Miðfjarðarvegar	og	
á	um	135	m	löngum	kafla	við	vegamót	
Heggstaðanesvegar. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 166 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2009 1
 Vegáætlun 2010 3
	 Vegáætlun	2014	 9
 Vegáætlun 2015
   Tengivegir 125
 Vegáætlun 2016
   Tengivegir 60
 Fært á önnur verk -6
 Samtals 192
Verkframvinda: Á	árunum	2009-2014	 
var unnið að undirbúningi og hönnun. 
Verkið var boðið út í mars 2015 og á 
árinu var unnið við fyllingar, burðarlag 
og efnisvinnslu. Á árinu 2016 var 

Hringvegur (1) á Akureyri, 30. janúar 2016.

Strákagöng, 6. september 2016.

Múlagöng, prófun búnaðar 6. september 2016.

Tindastólsvegur, efnisrannsóknir, 12. maí 2016.
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Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 77 m.kr.
 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2008 1
 Vegáætlun 2009 2
 Vegáætlun 2010 1
 Vegáætlun 2016
 Tengivegir  3
   Viðbót við fjárlög 2016 70
 Samtals  77
Verkframvinda: Á árunum 2008-2010 
var unnið að hönnun og undirbúningi. 
Verkið boðið út í júní 2016 og lauk að 
fullu á árinu.
Verktaki: Norðurtak ehf., Sauðárkróki.
 Kostnaður  m.kr.
 2008 1
 2009 2
 2010 1
 2016 73
 Samtals 77

764 Hegranesvegur
02  Ás – Sauðárkróksbraut
Umfang verks: Endurbygging á vegi og 
bundið	slitlag	á	4,3	km	kafla	frá	Ási	að	
Sauðárkróksbraut. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 199 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
	 Vegáætlun	2014	 1
 Vegáætlun 2015 1
 Vegáætlun 2016
   Tengivegir  178
 Samtals 180
Verkframvinda:	Á	árunum	2014	og	2015	
var unnið að hönnun og undirbúningi. 
Verkið var boðið út í maí 2016 og unnið 

við endurbyggingu vegarins undir slitlag. 
Áætluð verklok eru 2017. 
Verktakar: Norðurtak ehf., Sauðárkróki.
 Kostnaður  m.kr.
	 2014	 1
 2015 1
 2016 90
 Samtals 92

826 Hólavegur
01 Hrísar – Grænahlíð
Umfang verks: Endurbygging Hóla-
vegar	á	2,9	km	kafla	milli	Hrísa	og	
Grænuhlíðar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 130 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2009 1
	 Vegáætlun	2014	 1
 Vegáætlun 2015
   Tengivegir 86
 Vegáætlun 2016
   Tengivegir 37
 Samtals 125
Verkframvinda: Á árunum 2009 og 
2014	var	unnið	að	undirbúningi	og	
hönnun. Verkið var boðið út í maí 2015 
og lauk vinnu við fyllingar, burðarlag og 
efnisvinnslu á árinu. Sumarið 2016 var 
unnið við burðarlag, bundið slitlag og 
frágang vegsvæðis og lauk verkinu að 
fullu.
Verktaki: G. Hjálmarsson ehf., Akureyri.
 Kostnaður  m.kr.
 2009 1
	 2014	 1
	 2015	 74
	 2016	 49
 Samtals 125

862 Dettifossvegur
02  Dettifossvegur vestri 
– Hólmatungur
03-04 Vesturdalsvegur 
– Norðausturvegur
Umfang verks: Fyrsti áfangi verksins 
var	nýbygging	á	3,24	km	löngum	kafla	
Dettifossvegar	frá	Meiðavallaskógi	að	
Norðausturvegi. Annar áfangi verksins 
var	nýbygging	á	4,5	km	löngum	
kafla	Dettifossvegar	frá	Ásheiði	að	
Meiðavallaskógi.	Þriðji	áfangi	verksins	
var	nýbygging	á	7,7	km	löngum	kafla	
frá Dettifossvegi vestri niður á móts við 
Hólmatungur.
Framkvæmdaform: Útboð.
 Kostnaðaráætlun  m.kr.
 Fyrsti áfangi  207
	 Annar	áfangi	 534
 Þriðji áfangi 387
 Samtals 1.128

 Fjármögnun m.kr.
	 Vegáætlun	2009	 4
 Vegáætlun 2010 9
 Vegáætlun 2011 20
 Vegáætlun 2012 16
 Vegáætlun 2013 23
	 Vegáætlun	2014	 200
	 Fjáraukalög	2014	 -200
 Vegáætlun 2015  
   Almenn verkefni 212
 Vegáætlun 2015  
	 		Viðbótarfé	 400
 Vegáætlun 2016 500
	 Samtals	 1.184
Verkframvinda: Á árunum 2009-2013 
var unnið að hönnun og undirbúningi 
verksins. Fyrsti áfangi var boðinn út 
í	apríl	2014	og	um	haustið	var	unnið	
við fyllingar og neðra burðarlag. Fyrsta 
áfanga útboðsverksins lauk í júní 2015 
en eftir er að leggja efra lag klæðingar 
og ganga frá áningarstað. Annar áfangi 
verksins var boðinn út í júní 2015 
(8,9 km), en vegna þess að tilboðin sem 
bárust voru óaðgengileg var áfanginn 
boðinn út aftur í júlí og þá hafður styttri 
(4,5	km).	Vinnu	við	fyllingar	og	neðra	
burðarlag lauk að mestu árið 2015 . 
Á árinu 2016 var lokið við fyrsta og 
annan áfanga með bundnu slitlagi. Þriðji 
áfangi, sem var bygging vegarins upp 
að burðarlagi, var boðinn út í maí 2016 
og unnið við undirbyggingu og burðarlag 
vegarins. Verklok eru áætluð í ágúst 
2017.
Verktakar: Fyrsti áfangi: 
Árni	Helgason	ehf.,	Ólafsfirði.	
Annar og þriðji áfangi: 
Þ.S. verktakar ehf., Egilsstöðum.

 Kostnaður m.kr.
	 2009	 4
 2010 9
 2011 20
 2012 16
 2013 23
	 2014	 84
 2015 381
	 2016	 482
 Samtals  1.019

Bakkavegur Húsavík
Bökugarður – Bakki
Umfang verks: Framkvæmdin nær 
yfir	gröft	jarðganga,	smíði	vegskála	
við gangaenda, klæðingu ganga, 
jarðvatnslagnir og rafbúnað ásamt 
vegagerð í göngum og vegagerð frá 
höfn að göngum og frá göngum að 
iðnaðarsvæði ásamt brimvörn og lögn 
vatnsveitu- og fráveitulagnar í göngin. 
Heildarlengd ganga með vegskálum 
er áætluð 992 m og heildarlengd nýrra 
vega um 2,1 km. Endurgera á hluta 
brimvarnar á Bökugarði og færa út 
og framlengja hana síðan til norðurs 
meðfram vegi að gangamunna. Lengdin 
er	um	400	m.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 3.100 m.kr.
 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2007 2
 Fjárlög 2011 1
 Fjáraukalög 2013  100
	 Vegáætlun	2014	 650
	 Fjáraukalög	2014	 -650
 Vegáætlun 2015  850
	 Vegáætlun	2016		 1.490
 Afreiknað álag 2016 130
 Samtals 2.573
Verkframvinda: Á árunum 2007-2011 
var unnið að skoðun á veglínum og 
frumdrögum og í lok árs 2011 var Húsavíkurhöfðagöng, 18. apríl 2016.

fyrst minnst á jarðgöng og skoðaðar 
aðstæður í því sambandi. Á árinu 2012 
voru mögulegar jarðgangaleiðir valdar 
til frekari rannsókna. Í framhaldinu voru 
boraðar rannsóknarholur og skrifuð 
jarðfræðiskýrsla um höfðann með 
hliðsjón af borunum og eldri gögnum. 
Í lok árs voru mismunandi leiðir bornar 
saman og komist að þeirri niðurstöðu að 
jarðgöng væru ákjósanlegust. 
Á	árunum	2013	og	2014	var	unnið	að	
rannsóknum, hönnun og undirbúningi 
verksins. Forval verktaka vegna 
Bakkavegar Húsavík var auglýst 2. júní 
2014.	Óskum	um	þátttöku	átti	að	skila	
inn	í	síðasta	lagi	15.	júlí	2014.	Fjórir	
aðilar óskuðu eftir að fá að taka þátt í 
útboði vegna verkefnisins og uppfylltu 
allir sett skilyrði. Útboðsgögn voru send 

verktökum í lok júlí 2015. Tilboð voru 
opnuð 15. september. Samningur við 
verktaka	var	undirritaður	14.	október	
2015. Framkvæmdir hófust 5. október 
í námu og 19. október var byrjað að 
vinna við forskeringu. Unnið var við 
forskeringu að sunnan, lögn námuvegar 
að grjótnámu í Skurðsbrúnum og 
opnun hennar og auk þess uppsetningu 
vinnubúða. Útboð á eftirliti var sent út í 
júlí 2015 og var samningur undirritaður 
í desember. Á árinu 2016 var unnið  
við jarðgöng, efnisvinnslu, vegagerð 
og brimvarnargarð. Fyrsta sprenging 
í jarðgöngum var 10. mars og síðasta 
24.	ágúst.	Unnið	var	við	styrkingar	á	
göngum og byrjað á lagnavinnu. Lokið 
var að mestu við undirbyggingu vegar, 
frágangi vegsvæðis og að hluta vinnu 
við burðarlag. Vinnu við brimvarnargarð 
var að mestu lokið á árinu 2016.
Verktaki: Leonhard Nilsen & Sønner AS, 
Noregi. Umsjón og eftirlit: Verkís hf., 
Reykjavík	og	Mannvit	hf.,	Kópavogi.
 Kostnaður m.kr.
 2007 2
 2011 1
 2013 62
	 2014	 90
 2015 311
	 2016	 1.748
	 Samtals		 2.214
Skýringar: Verkið	er	unnið	í	samstarfi	við	
hafnarsjóð Norðurþings, Sveitarfélagið 
Norðurþing og Orkuveitu Húsavíkur. 
Þessir aðilar eru verkkaupar að samtals 
um 12,5% af verkinu. Sá hluti er ekki 
innifalinn í kostnaðaráætlun.

Dettifossvegur (862), 25. ágúst 2016.

Dettifossvegur (862), 25. ágúst 2016.
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Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 77 m.kr.
 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2008 1
 Vegáætlun 2009 2
 Vegáætlun 2010 1
 Vegáætlun 2016
 Tengivegir  3
   Viðbót við fjárlög 2016 70
 Samtals  77
Verkframvinda: Á árunum 2008-2010 
var unnið að hönnun og undirbúningi. 
Verkið boðið út í júní 2016 og lauk að 
fullu á árinu.
Verktaki: Norðurtak ehf., Sauðárkróki.
 Kostnaður  m.kr.
 2008 1
 2009 2
 2010 1
 2016 73
 Samtals 77

764 Hegranesvegur
02  Ás – Sauðárkróksbraut
Umfang verks: Endurbygging á vegi og 
bundið	slitlag	á	4,3	km	kafla	frá	Ási	að	
Sauðárkróksbraut. 
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 199 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
	 Vegáætlun	2014	 1
 Vegáætlun 2015 1
 Vegáætlun 2016
   Tengivegir  178
 Samtals 180
Verkframvinda:	Á	árunum	2014	og	2015	
var unnið að hönnun og undirbúningi. 
Verkið var boðið út í maí 2016 og unnið 

við endurbyggingu vegarins undir slitlag. 
Áætluð verklok eru 2017. 
Verktakar: Norðurtak ehf., Sauðárkróki.
 Kostnaður  m.kr.
	 2014	 1
 2015 1
 2016 90
 Samtals 92

826 Hólavegur
01 Hrísar – Grænahlíð
Umfang verks: Endurbygging Hóla-
vegar	á	2,9	km	kafla	milli	Hrísa	og	
Grænuhlíðar.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 130 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2009 1
	 Vegáætlun	2014	 1
 Vegáætlun 2015
   Tengivegir 86
 Vegáætlun 2016
   Tengivegir 37
 Samtals 125
Verkframvinda: Á árunum 2009 og 
2014	var	unnið	að	undirbúningi	og	
hönnun. Verkið var boðið út í maí 2015 
og lauk vinnu við fyllingar, burðarlag og 
efnisvinnslu á árinu. Sumarið 2016 var 
unnið við burðarlag, bundið slitlag og 
frágang vegsvæðis og lauk verkinu að 
fullu.
Verktaki: G. Hjálmarsson ehf., Akureyri.
 Kostnaður  m.kr.
 2009 1
	 2014	 1
	 2015	 74
	 2016	 49
 Samtals 125

862 Dettifossvegur
02  Dettifossvegur vestri 
– Hólmatungur
03-04 Vesturdalsvegur 
– Norðausturvegur
Umfang verks: Fyrsti áfangi verksins 
var	nýbygging	á	3,24	km	löngum	kafla	
Dettifossvegar	frá	Meiðavallaskógi	að	
Norðausturvegi. Annar áfangi verksins 
var	nýbygging	á	4,5	km	löngum	
kafla	Dettifossvegar	frá	Ásheiði	að	
Meiðavallaskógi.	Þriðji	áfangi	verksins	
var	nýbygging	á	7,7	km	löngum	kafla	
frá Dettifossvegi vestri niður á móts við 
Hólmatungur.
Framkvæmdaform: Útboð.
 Kostnaðaráætlun  m.kr.
 Fyrsti áfangi  207
	 Annar	áfangi	 534
 Þriðji áfangi 387
 Samtals 1.128

 Fjármögnun m.kr.
	 Vegáætlun	2009	 4
 Vegáætlun 2010 9
 Vegáætlun 2011 20
 Vegáætlun 2012 16
 Vegáætlun 2013 23
	 Vegáætlun	2014	 200
	 Fjáraukalög	2014	 -200
 Vegáætlun 2015  
   Almenn verkefni 212
 Vegáætlun 2015  
	 		Viðbótarfé	 400
 Vegáætlun 2016 500
	 Samtals	 1.184
Verkframvinda: Á árunum 2009-2013 
var unnið að hönnun og undirbúningi 
verksins. Fyrsti áfangi var boðinn út 
í	apríl	2014	og	um	haustið	var	unnið	
við fyllingar og neðra burðarlag. Fyrsta 
áfanga útboðsverksins lauk í júní 2015 
en eftir er að leggja efra lag klæðingar 
og ganga frá áningarstað. Annar áfangi 
verksins var boðinn út í júní 2015 
(8,9 km), en vegna þess að tilboðin sem 
bárust voru óaðgengileg var áfanginn 
boðinn út aftur í júlí og þá hafður styttri 
(4,5	km).	Vinnu	við	fyllingar	og	neðra	
burðarlag lauk að mestu árið 2015 . 
Á árinu 2016 var lokið við fyrsta og 
annan áfanga með bundnu slitlagi. Þriðji 
áfangi, sem var bygging vegarins upp 
að burðarlagi, var boðinn út í maí 2016 
og unnið við undirbyggingu og burðarlag 
vegarins. Verklok eru áætluð í ágúst 
2017.
Verktakar: Fyrsti áfangi: 
Árni	Helgason	ehf.,	Ólafsfirði.	
Annar og þriðji áfangi: 
Þ.S. verktakar ehf., Egilsstöðum.

 Kostnaður m.kr.
	 2009	 4
 2010 9
 2011 20
 2012 16
 2013 23
	 2014	 84
 2015 381
	 2016	 482
 Samtals  1.019

Bakkavegur Húsavík
Bökugarður – Bakki
Umfang verks: Framkvæmdin nær 
yfir	gröft	jarðganga,	smíði	vegskála	
við gangaenda, klæðingu ganga, 
jarðvatnslagnir og rafbúnað ásamt 
vegagerð í göngum og vegagerð frá 
höfn að göngum og frá göngum að 
iðnaðarsvæði ásamt brimvörn og lögn 
vatnsveitu- og fráveitulagnar í göngin. 
Heildarlengd ganga með vegskálum 
er áætluð 992 m og heildarlengd nýrra 
vega um 2,1 km. Endurgera á hluta 
brimvarnar á Bökugarði og færa út 
og framlengja hana síðan til norðurs 
meðfram vegi að gangamunna. Lengdin 
er	um	400	m.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 3.100 m.kr.
 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2007 2
 Fjárlög 2011 1
 Fjáraukalög 2013  100
	 Vegáætlun	2014	 650
	 Fjáraukalög	2014	 -650
 Vegáætlun 2015  850
	 Vegáætlun	2016		 1.490
 Afreiknað álag 2016 130
 Samtals 2.573
Verkframvinda: Á árunum 2007-2011 
var unnið að skoðun á veglínum og 
frumdrögum og í lok árs 2011 var Húsavíkurhöfðagöng, 18. apríl 2016.

fyrst minnst á jarðgöng og skoðaðar 
aðstæður í því sambandi. Á árinu 2012 
voru mögulegar jarðgangaleiðir valdar 
til frekari rannsókna. Í framhaldinu voru 
boraðar rannsóknarholur og skrifuð 
jarðfræðiskýrsla um höfðann með 
hliðsjón af borunum og eldri gögnum. 
Í lok árs voru mismunandi leiðir bornar 
saman og komist að þeirri niðurstöðu að 
jarðgöng væru ákjósanlegust. 
Á	árunum	2013	og	2014	var	unnið	að	
rannsóknum, hönnun og undirbúningi 
verksins. Forval verktaka vegna 
Bakkavegar Húsavík var auglýst 2. júní 
2014.	Óskum	um	þátttöku	átti	að	skila	
inn	í	síðasta	lagi	15.	júlí	2014.	Fjórir	
aðilar óskuðu eftir að fá að taka þátt í 
útboði vegna verkefnisins og uppfylltu 
allir sett skilyrði. Útboðsgögn voru send 

verktökum í lok júlí 2015. Tilboð voru 
opnuð 15. september. Samningur við 
verktaka	var	undirritaður	14.	október	
2015. Framkvæmdir hófust 5. október 
í námu og 19. október var byrjað að 
vinna við forskeringu. Unnið var við 
forskeringu að sunnan, lögn námuvegar 
að grjótnámu í Skurðsbrúnum og 
opnun hennar og auk þess uppsetningu 
vinnubúða. Útboð á eftirliti var sent út í 
júlí 2015 og var samningur undirritaður 
í desember. Á árinu 2016 var unnið  
við jarðgöng, efnisvinnslu, vegagerð 
og brimvarnargarð. Fyrsta sprenging 
í jarðgöngum var 10. mars og síðasta 
24.	ágúst.	Unnið	var	við	styrkingar	á	
göngum og byrjað á lagnavinnu. Lokið 
var að mestu við undirbyggingu vegar, 
frágangi vegsvæðis og að hluta vinnu 
við burðarlag. Vinnu við brimvarnargarð 
var að mestu lokið á árinu 2016.
Verktaki: Leonhard Nilsen & Sønner AS, 
Noregi. Umsjón og eftirlit: Verkís hf., 
Reykjavík	og	Mannvit	hf.,	Kópavogi.
 Kostnaður m.kr.
 2007 2
 2011 1
 2013 62
	 2014	 90
 2015 311
	 2016	 1.748
	 Samtals		 2.214
Skýringar: Verkið	er	unnið	í	samstarfi	við	
hafnarsjóð Norðurþings, Sveitarfélagið 
Norðurþing og Orkuveitu Húsavíkur. 
Þessir aðilar eru verkkaupar að samtals 
um 12,5% af verkinu. Sá hluti er ekki 
innifalinn í kostnaðaráætlun.

Dettifossvegur (862), 25. ágúst 2016.

Dettifossvegur (862), 25. ágúst 2016.
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Hönnun og undirbúningur verkefna, Norðursvæði
Hér að neðan er greint frá hönnunar- og undirbúningskostnaði framkvæmda 
á Norðursvæði sem ekki hafa sérstaka fjárveitingu í vegáætlun

Fjármögnun:  m.kr.
Fjármögnun fyrir 2016 225
Vegáætlun 2016 28
Samtals 253

     kostnaður í m.kr.    Sam-
	 Verkefni:	 Ár:	 2005	 06	 07	 08	 09	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 tals
	 Hringvegur	1-k9,	Reykjabraut	–	Blönduós		 0	 0	 1	 0	 3	 5	 4	 7	 1	 0	 0	 0	 21
 Hringvegur 1-m0, Svínvetningabraut – Blönduós  0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
 Hringvegur 1-m3, Hvammur – Svínvetningabraut  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
	 Hringvegur	1-m4,	Svínvetningabraut	–	Víðivörðuháls		 0	 0	 0	 0	 0	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2
	 Hringvegur	1-m5,	Víðivörðuháls	–	Skagafjarðarvegur		 0	 0	 0	 1	 0	 0	 3	 4	 0	 0	 0	 0	 8
 Hringvegur 1-m7 um Skagafjörð  0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 6
 Hringvegur 1-p5, 
	 	 Ólafsfjarðarvegur	–	Dagverðareyrarvegur		 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 1	 5	 4	 0	 0	 12
	 Hringvegur	1-q6	um	Skjálfandafljót		 1	 2	 1	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 2	 1	 0	 8
	 Sprengisandsleið	26-12	til	26-16,	Kvíslavegur	–	Nýidalur		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 5	 2	 1	 46	 19	 -7	 66
	 Skagastrandarvegur	74-01,	
	 	 Hringvegur	–	Þverárfjallsvegur		 0	 1	 0	 0	 4	 1	 2	 3	 0	 0	 1	 1	 13
 Siglufjarðarvegur 76-08 um Flókadalsá  0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3
 Siglufjarðarvegur 76-13, Hafnarvegur – Norðurtún 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
	 Norðausturvegur	85-02	um	Skjálfandafljót		 1	 1	 0	 0	 2	 6	 2	 0	 16	 3	 1	 2	 34
	 Norðausturvegur	85-04,	Kísilvegur	–	Húsavík		 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1
	 Norðausturvegur	85-27,	Langanesvegur	–	sýslumörk		 0	 0	 0	 0	 0	 2	 0	 2	 2	 4	 5	 1	 16
 Norðausturvegur 85-31, sýslumörk – Finnafjarðará 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
	 Kísilvegur	87-02,	veðurstöð	–	Geitafellsá		 0	 1	 2	 3	 4	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 15	 25
 Vatnsnesvegur 711-03, 
  Bergsstaðir – Þorgrímsstaðavegur  0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
 Vatnsdalsvegur 722-01, Hringvegur – Undirfellsrétt  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
 Skarðsvegur 793-01, Siglufjarðarvegur – skíðasvæði 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
 Dagverðareyrarvegur 816-01, 
  Hringvegur – Ólafsfjarðarvegur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
 Eyjafjarðarbraut vestri 821-01, 
	 	 Flugvallarvegur	–	Kristnesvegur		 0	 0	 0	 0	 4	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4
	 Eyjafjarðarbraut	vestri	821-01,	Kristnesvegur	–	Miðbraut	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2
 Eyjafjarðarbraut eystri 829-02, 
	 	 Miðbraut	–	Eyjafjarðarbraut	vestri		 0	 0	 0	 0	 0	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2
	 Bárðardalsvegur	vestri	842-01,	
  Hringvegur – Hlíðarendavegur  0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 8
	 Mývatnssveitarvegur	848-01,	Hringvegur	–	Garðsvegur		 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1
              
	 Samtals		 2	 6	 6	 6	 23	 23	 19	 24	 25	 60	 31	 28	 253

Norðausturvegur (85) 
um Skjálfanda fljót, 23. júní 2016.
Unnið hefur verið að hönnun og 
undirbúningi nýrrar brúar um árabil.
Myndin sýnir verkpalla þegar núverandi 
brú var styrkt með koltrefjaplötum vegna 
flutninga á steypuefni fyrir framkvæmdir 
á Bakka við Húsavík.

Austursvæði

1 Hringvegur
t9 Suðurbyggðavegur – slitlagsendi
Umfang verks: Endurbygging Hring-
vegar	með	bundnu	slitlagi	á	1,4	km	
löngum	kafla	frá	Ásunnarstöðum	inn		
fyrir vegamót  á Suðurbyggðavegi. 
Framkvæmdaform: Samningsverk 
Kostnaðaráætlun: 19 m.kr.
 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2016
   Tengivegir  3
 Viðbót við fjárlög 2016 19
 Samtals 22
Verkframvinda: Kaflinn	var	endur-
byggður, styrktur og lögð á hann 
klæðing.
Verktakar: Endurbygging og styrking 
vegar í umsjá Vegagerðarinnar og 
Klæðir ehf., Egilsstöðum, sá um útlögn 
klæðingar
 Kostnaður m.kr.
 2016 22

1 Hringvegur 
u4 um Berufjarðarbotn
Umfang verks:	Nýbygging	vegar	4,9	km	
ásamt 50 m langri brú og vegtengingum 
að tveimur bæjum samtals 1,6 km. 
Kostnaðaráætlun: 1.270 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2009 1
 Vegáætlun 2010 1
 Vegáætlun 2011 1
 Vegáætlun 2012 2
 Vegáætlun 2013 1
	 Vegáætlun	2014	 12
 Vegáætlun 2015 29
 Vegáætlun 2016 200
	 Samtals	 247
Verkframvinda: Á árunum 2009-2015 
var unnið að hönnun og undirbúningi. 
Á árinu 2016 var unnið að samningum 
við landeigendur ásamt undirbúningi 
og verkhönnun fyrir útboð verksins.
 Kostnaður m.kr.
 2009 1
 2010 1
 2011 1
 2012 2
 2013 1
	 2014	 12
 2015 29
	 2016	 24
 Samtals 71

1 Hringvegur 
v8 um Hornafjarðarfljót
Umfang verks: Nýbygging vegar, 18 km 
með	fjórum	brúm,	yfir	Bergá	52	m,	yfir	
Hoffellsá	114	m,	yfir	Hornafjarðarfljót	
250	m,	yfir	Djúpá	52	m,	ásamt	4	veg-

tengingum samtals 3,6 km.
Kostnaðaráætlun: 4.600	m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2005 1
 Vegáætlun 2006 26
 Vegáætlun 2007 32
 Vegáætlun 2008 10
	 Vegáætlun	2009	 4
 Vegáætlun 2010 3
 Vegáætlun 2011 1
 Vegáætlun 2012 3
 Vegáætlun 2013 15
	 Vegáætlun	2014	 23
	 Vegáætlun	2015	 34
 Vegáætlun 2016 88
	 Samtals	 240
Verkframvinda: Á árunum 2005-2013 
var unnið að rannsóknum, frumdrögum 
og	mati	á	umhverfisáhrifum	verkefnisins.	
Á	árunum	2014-2016	var	unnið	að	
for- og verkhönnun vegar og brúa 
ásamt samningum við landeigendur og 
undirbúningi útboðs. 
 Kostnaður  m.kr.
 2005 1
 2006 26
 2007 32
 2008 10
	 2009	 4
 2010 3
 2011 1
 2012 3
 2013 15
	 2014	 23
	 2015	 34
 2016 68
 Samtals 220

1 Hringvegur
y0 um Morsá
Umfang verks: Nýbygging á um 3 km 
löngum	vegarkafla	um	farveg	Skeiðarár	

ásamt	68	m	langri	nýrri	brú	á	Morsá	í	
stað brúar á Skeiðará.
Framkvæmdaform: Útboð og 
samningur.
Kostnaðaráætlun:	430	m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
	 Vegáætlun	2014	 1
 Vegáætlun 2015
   Breikkun brúa 81
 Vegáætlun 2016
   Breikkun brúa 100
 Bráðabirgðalán 2016 177
 Samtals 359
Verkframvinda: Unnið var að hönnun 
og undirbúningi vegna vegar og brúar 
á	árunum	2014	og	2015.	Í	lok	árs	2015	
var unnið að aðstöðusköpun fyrir brú 
á	Morsá,	niðurrekstur	á	staurum	undir	
sökkla og byrjað á byggingu þeirra.  
Á	árinu	2016	var	byggð	ný	brú	á	Morsá	
og unnið að undirbúningi og hönnun 
fyrir útboð á gerð vegar.
Verktakar: VHE ehf. framleiddi 
niðurrekstrarstaura.	Vinnuflokkur	
Vegagerðarinnar sá um framkvæmdir 
við	brú	á	Morsá.
 Kostnaður  m.kr.
	 2014	 1
	 2015	 64
	 2016	 294
 Samtals 359

85 Norðausturvegur
43 Vopnafjörður – Brunahvammsháls
Umfang verks: Fyrri áfangi verksins var 
nýbygging	á	11,2	km	löngum	kafla	frá	
slitlagsenda hjá Hölkná að Pyttalæk á 
Bunguflóa.	Síðari	áfangi	verksins	var	
nýbygging	á	30,4	km	löngum	kafla	frá	
Pyttalæk	á	Bunguflóa	að	þéttbýlinu	við	
Vopnafjörð. Einnig nýbygging á Hofs-
árdalsvegi sem er 7 km langur og liggur 
á milli Vesturárdals og Hofsár dals. 
Framkvæmdaform: Útboð.

Morsá, steypuvinna 16. október 2016. Skeiðarárbrú í baksýn.
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Hönnun og undirbúningur verkefna, Norðursvæði
Hér að neðan er greint frá hönnunar- og undirbúningskostnaði framkvæmda 
á Norðursvæði sem ekki hafa sérstaka fjárveitingu í vegáætlun

Fjármögnun:  m.kr.
Fjármögnun fyrir 2016 225
Vegáætlun 2016 28
Samtals 253

     kostnaður í m.kr.    Sam-
	 Verkefni:	 Ár:	 2005	 06	 07	 08	 09	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 tals
	 Hringvegur	1-k9,	Reykjabraut	–	Blönduós		 0	 0	 1	 0	 3	 5	 4	 7	 1	 0	 0	 0	 21
 Hringvegur 1-m0, Svínvetningabraut – Blönduós  0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
 Hringvegur 1-m3, Hvammur – Svínvetningabraut  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
	 Hringvegur	1-m4,	Svínvetningabraut	–	Víðivörðuháls		 0	 0	 0	 0	 0	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2
	 Hringvegur	1-m5,	Víðivörðuháls	–	Skagafjarðarvegur		 0	 0	 0	 1	 0	 0	 3	 4	 0	 0	 0	 0	 8
 Hringvegur 1-m7 um Skagafjörð  0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 6
 Hringvegur 1-p5, 
	 	 Ólafsfjarðarvegur	–	Dagverðareyrarvegur		 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 1	 5	 4	 0	 0	 12
	 Hringvegur	1-q6	um	Skjálfandafljót		 1	 2	 1	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 2	 1	 0	 8
	 Sprengisandsleið	26-12	til	26-16,	Kvíslavegur	–	Nýidalur		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 5	 2	 1	 46	 19	 -7	 66
	 Skagastrandarvegur	74-01,	
	 	 Hringvegur	–	Þverárfjallsvegur		 0	 1	 0	 0	 4	 1	 2	 3	 0	 0	 1	 1	 13
 Siglufjarðarvegur 76-08 um Flókadalsá  0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3
 Siglufjarðarvegur 76-13, Hafnarvegur – Norðurtún 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
	 Norðausturvegur	85-02	um	Skjálfandafljót		 1	 1	 0	 0	 2	 6	 2	 0	 16	 3	 1	 2	 34
	 Norðausturvegur	85-04,	Kísilvegur	–	Húsavík		 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1
	 Norðausturvegur	85-27,	Langanesvegur	–	sýslumörk		 0	 0	 0	 0	 0	 2	 0	 2	 2	 4	 5	 1	 16
 Norðausturvegur 85-31, sýslumörk – Finnafjarðará 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
	 Kísilvegur	87-02,	veðurstöð	–	Geitafellsá		 0	 1	 2	 3	 4	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 15	 25
 Vatnsnesvegur 711-03, 
  Bergsstaðir – Þorgrímsstaðavegur  0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
 Vatnsdalsvegur 722-01, Hringvegur – Undirfellsrétt  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
 Skarðsvegur 793-01, Siglufjarðarvegur – skíðasvæði 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
 Dagverðareyrarvegur 816-01, 
  Hringvegur – Ólafsfjarðarvegur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
 Eyjafjarðarbraut vestri 821-01, 
	 	 Flugvallarvegur	–	Kristnesvegur		 0	 0	 0	 0	 4	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4
	 Eyjafjarðarbraut	vestri	821-01,	Kristnesvegur	–	Miðbraut	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2
 Eyjafjarðarbraut eystri 829-02, 
	 	 Miðbraut	–	Eyjafjarðarbraut	vestri		 0	 0	 0	 0	 0	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2
	 Bárðardalsvegur	vestri	842-01,	
  Hringvegur – Hlíðarendavegur  0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 8
	 Mývatnssveitarvegur	848-01,	Hringvegur	–	Garðsvegur		 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1
              
	 Samtals		 2	 6	 6	 6	 23	 23	 19	 24	 25	 60	 31	 28	 253

Norðausturvegur (85) 
um Skjálfanda fljót, 23. júní 2016.
Unnið hefur verið að hönnun og 
undirbúningi nýrrar brúar um árabil.
Myndin sýnir verkpalla þegar núverandi 
brú var styrkt með koltrefjaplötum vegna 
flutninga á steypuefni fyrir framkvæmdir 
á Bakka við Húsavík.

Austursvæði

1 Hringvegur
t9 Suðurbyggðavegur – slitlagsendi
Umfang verks: Endurbygging Hring-
vegar	með	bundnu	slitlagi	á	1,4	km	
löngum	kafla	frá	Ásunnarstöðum	inn		
fyrir vegamót  á Suðurbyggðavegi. 
Framkvæmdaform: Samningsverk 
Kostnaðaráætlun: 19 m.kr.
 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2016
   Tengivegir  3
 Viðbót við fjárlög 2016 19
 Samtals 22
Verkframvinda: Kaflinn	var	endur-
byggður, styrktur og lögð á hann 
klæðing.
Verktakar: Endurbygging og styrking 
vegar í umsjá Vegagerðarinnar og 
Klæðir ehf., Egilsstöðum, sá um útlögn 
klæðingar
 Kostnaður m.kr.
 2016 22

1 Hringvegur 
u4 um Berufjarðarbotn
Umfang verks:	Nýbygging	vegar	4,9	km	
ásamt 50 m langri brú og vegtengingum 
að tveimur bæjum samtals 1,6 km. 
Kostnaðaráætlun: 1.270 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2009 1
 Vegáætlun 2010 1
 Vegáætlun 2011 1
 Vegáætlun 2012 2
 Vegáætlun 2013 1
	 Vegáætlun	2014	 12
 Vegáætlun 2015 29
 Vegáætlun 2016 200
	 Samtals	 247
Verkframvinda: Á árunum 2009-2015 
var unnið að hönnun og undirbúningi. 
Á árinu 2016 var unnið að samningum 
við landeigendur ásamt undirbúningi 
og verkhönnun fyrir útboð verksins.
 Kostnaður m.kr.
 2009 1
 2010 1
 2011 1
 2012 2
 2013 1
	 2014	 12
 2015 29
	 2016	 24
 Samtals 71

1 Hringvegur 
v8 um Hornafjarðarfljót
Umfang verks: Nýbygging vegar, 18 km 
með	fjórum	brúm,	yfir	Bergá	52	m,	yfir	
Hoffellsá	114	m,	yfir	Hornafjarðarfljót	
250	m,	yfir	Djúpá	52	m,	ásamt	4	veg-

tengingum samtals 3,6 km.
Kostnaðaráætlun: 4.600	m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2005 1
 Vegáætlun 2006 26
 Vegáætlun 2007 32
 Vegáætlun 2008 10
	 Vegáætlun	2009	 4
 Vegáætlun 2010 3
 Vegáætlun 2011 1
 Vegáætlun 2012 3
 Vegáætlun 2013 15
	 Vegáætlun	2014	 23
	 Vegáætlun	2015	 34
 Vegáætlun 2016 88
	 Samtals	 240
Verkframvinda: Á árunum 2005-2013 
var unnið að rannsóknum, frumdrögum 
og	mati	á	umhverfisáhrifum	verkefnisins.	
Á	árunum	2014-2016	var	unnið	að	
for- og verkhönnun vegar og brúa 
ásamt samningum við landeigendur og 
undirbúningi útboðs. 
 Kostnaður  m.kr.
 2005 1
 2006 26
 2007 32
 2008 10
	 2009	 4
 2010 3
 2011 1
 2012 3
 2013 15
	 2014	 23
	 2015	 34
 2016 68
 Samtals 220

1 Hringvegur
y0 um Morsá
Umfang verks: Nýbygging á um 3 km 
löngum	vegarkafla	um	farveg	Skeiðarár	

ásamt	68	m	langri	nýrri	brú	á	Morsá	í	
stað brúar á Skeiðará.
Framkvæmdaform: Útboð og 
samningur.
Kostnaðaráætlun:	430	m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
	 Vegáætlun	2014	 1
 Vegáætlun 2015
   Breikkun brúa 81
 Vegáætlun 2016
   Breikkun brúa 100
 Bráðabirgðalán 2016 177
 Samtals 359
Verkframvinda: Unnið var að hönnun 
og undirbúningi vegna vegar og brúar 
á	árunum	2014	og	2015.	Í	lok	árs	2015	
var unnið að aðstöðusköpun fyrir brú 
á	Morsá,	niðurrekstur	á	staurum	undir	
sökkla og byrjað á byggingu þeirra.  
Á	árinu	2016	var	byggð	ný	brú	á	Morsá	
og unnið að undirbúningi og hönnun 
fyrir útboð á gerð vegar.
Verktakar: VHE ehf. framleiddi 
niðurrekstrarstaura.	Vinnuflokkur	
Vegagerðarinnar sá um framkvæmdir 
við	brú	á	Morsá.
 Kostnaður  m.kr.
	 2014	 1
	 2015	 64
	 2016	 294
 Samtals 359

85 Norðausturvegur
43 Vopnafjörður – Brunahvammsháls
Umfang verks: Fyrri áfangi verksins var 
nýbygging	á	11,2	km	löngum	kafla	frá	
slitlagsenda hjá Hölkná að Pyttalæk á 
Bunguflóa.	Síðari	áfangi	verksins	var	
nýbygging	á	30,4	km	löngum	kafla	frá	
Pyttalæk	á	Bunguflóa	að	þéttbýlinu	við	
Vopnafjörð. Einnig nýbygging á Hofs-
árdalsvegi sem er 7 km langur og liggur 
á milli Vesturárdals og Hofsár dals. 
Framkvæmdaform: Útboð.

Morsá, steypuvinna 16. október 2016. Skeiðarárbrú í baksýn.
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Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2016 Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2016

 Kostnaðaráætlun m.kr.
	 Fyrri	áfangi	 450
 Síðari áfangi 1.950
	 Samtals	 2.400

 Fjármögnun m.kr.
 Inneign frá fyrri áfanga 19
 Vegáætlun 2007 100
 Vegáætlun 2008 329
 Breyting 2008 -81
 Flutt á endurheimt votlendis -1
	 Fjárlög	2009	 814
 Vegáætlun 2010 517
 Flutt á önnur verk 2010 -96
 Fjárlög 2011 500
 Vegáætlun 2012 235
	 Vegáætlun	2014	 106
	 Flutt	á	85-40,	2014	 -16
 Flutt af öðrum verkum 2015 9
 Flutt af öðrum verkum 2016 1
	 Samtals	 	2.436
Verkframvinda: Á árunum 2005-2007 
var unnið að hönnun og undirbúningi 
verkanna. Fyrri áfangi verksins var 
boðinn út í nóvember 2007 og samið 
við verktakann í desember. Verktaki 
lauk að mestu gerð neðra burðarlags á 
árinu 2008 og var verkinu lokið að fullu 
haustið 2009. Síðari áfangi verksins 
var boðinn út í mars 2009 og hófust 
framkvæmdir í júní. Á árunum 2009-
2010 var unnið við byggingu vegarins 
frá	Pyttalæk	að	Vopnafirði.	Á	árinu	2011	
var lokið við að leggja bundið slitlag 
á	30,4	km	frá	Pyttalæk	að	Vopnafirði	
og var vegurinn opnaður í september. 
Undirbyggingu	kaflans	á	Hofsárdalsvegi	
var að mestu lokið 2011 þegar verk tak-

inn fór í þrot og framkvæmdir stöðvuð-
ust. Ákveðið var að bjóða út að nýju 
hluta Hofsárdalsvegar haustið 2012.
Árið 2012 var einnig unnið við girðingar 
og uppgræðslu á svæðinu. Það sem 
eftir var af verkinu, sem var að ljúka 
við Hofsárdalsveg og heimreiðar í 
Vesturárdal, var boðið út vorið 2013. 
Verkinu lauk að mestu haustið 2013, en 
eftir var smávægileg vinna við frágang 
náma og landgræðslu. Kostnaður 
á	árinu	2014	er	lögfræðikostnaður	
og önnur sérfræðiþjónusta vegna 
gjaldþrots verktaka. Auk þess var unnið 
við girðingar, frágang á námum og 
uppgræðslu. Kostnaður ársins 2015 er 
vegna lögfræðivinnu vegna gjaldþrots 
KNH ehf. og uppgræðslu vegsvæðis. 
Kostnaður á árinu 2016 er vegna lög-
fræðivinnu vegna gjaldþrots KNH ehf.
Verktakar: Fyrri áfangi: Suðurverk hf.,
Hafnarfirði.	Síðari	áfangi:	KNH	ehf.,
Ísafirði.	Eftir	gjaldþrot	KNH	ehf.,	Þ.S.
verktakar ehf., Egilsstöðum.
 Kostnaður  m.kr.
 2005 8
 2006 18
	 2007	 24
 2008 316
	 2009	 814
	 2010	 421
 2011 500
 2012 81
 2013 229
	 2014	 15
 2015 9
 2016 1
	 Samtals		 2.436

92 Norðfjarðarvegur
10 Norðfjarðargöng
Umfang verks: Gerð 7,9 km jarðganga 
milli Eskifjarðar og Norðfjarðar, lögn 
7 km af nýjum vegum og bygging brúa 
á Eskifjarðará og Norðfjarðará.
Framkvæmdaform: Útboð og 
samningar.
Kostnaðaráætlun: 12.100 m.kr.
 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2006 1
 Vegáætlun 2007 91
 Vegáætlun 2008 88
 Fjárlög 2009 36
 Vegáætlun 2010 22
 Fjárlög 2011 13
 Vegáætlun 2013 
   Jarðgangaáætlun 1.200
	 Vegáætlun	2014
   Jarðgangaáætlun  3.170
 Vegáætlun 2015
   Jarðgangaáætlun 3.000
 Vegáætlun 2016
   Jarðgangaáætlun 3.000
	 Afreiknað	álag	2016	 482
 Bráðabirgðalán 2016 6
 Samtals  11.109
Verkframvinda: Á árunum 2006-2010 
var unnið að rannsóknum, leiðarvali 
og undirbúningi jarðgangagerðar. Á 
árinu 2011 var unnið við áfram hald-
andi hönnun og samninga við land-
eig endur. Vegna fyrirsjáanlegs drátt ar 
á framkvæmd var tekin sú ákvörðun 
að kosta til lagfæringa á Odds skarðs-
göng um á því ári. Á árinu 2012 var 
unnið að lokahönnun mann virkja og 
fór forval vegna Norð fjarðar ganga fram 
síðari hluta árs 2012. Útboðs gögn voru 
afhent í febrúar 2013 og til boð opnuð í 
apríl. Samningur við aðal verk taka var 
undirritaður	á	Norðfirði	14.	júní	2013
og hófst vinna á verkstað í byrjun 
september við uppsetningu aðstöðu 
verktaka. Vinnu við forskeringu Eski-
fjarðarmegin var lokið í byrjun nóvember 
og hófst jarðgangagröftur í framhaldi af  
því. Formleg ræsing jarðgangagraftar 
var	gerð	14.	nóvember.	Í	lok	árs	var	
búið	að	grafa	309	m	frá	Eskifirði.	Vinna	
við forskeringu Norðfjarðarmegin hófst 
22. nóvember. Til þess að jarðganga-
verktaki kæmist að gangamunna Norð-
fjarðarmegin var sumarið 2013 gerður 
vegslóði í veglínunni frá Norðfjarðará 
og inn að gangamunna í Fannardal 
og bygging brúar á Norðfjarðará var 
boðin út í mars. Byggingu brúar lauk í 
október 2013. Í apríl 2013 var boðið út 
eftirlit með framkvæmdinni og samið við 
ráðgjafa í júní. Á árinu 2013 var gengið 
frá	samningum	við	flesta	landeigendur	
og	Fjarðabyggð.	Allt	árið	2014	var	unnið	
að greftri Eskifjarðarmegin og grafnir 
2.396 m. Norðfjarðarmegin var lokið við 

forskeringu og hófst jarðgangagröftur 
6.	mars	og	voru	grafnir	2.174	m	á	
árinu þeim megin. Alls var búið að 
grafa	um	áramót	4.879	m	eða	65%	af	
göngum í bergi. Utan ganga var unnið 
að sjávarfyllingu Eskifjarðarmegin og 
var henni lokið að um það bil  þremur 
fjórðu hlutum. Norðfjarðarmegin var 
gerð vegfylling frá munna niður fyrir brú 
á Norðfjarðará. Um áramót var lokið 
um	fjórðungi	vegagerðar	í	Norðfirði.	
Á árinu 2015 var gangagreftri haldið 
áfram og var gegnumslag í september. 
Í lok árs var lokastyrking ganganna 
langt komin, en önnur vinna í göngum 
ekki	hafin.	Vegskáli	Fannardalsmegin	
var steyptur upp nema ein færa. Unnið 
var að vegagerð utan ganga og var 
gerð fyllinga mjög langt komin báðum 
megin en ekkert farið að vinna við neðra 
burðarlag nema efnisvinnslu. Boðin var 
út og smíðuð brú á Eskifjarðará, 58 m 
löng í þremur höfum. Fyllt var að brúnni. 
Á	árinu	2016	voru	fyrst	lögð	flutningsrör	
fyrir jarðvatn og ídráttarrör Landsnets 
fyrir háspennustrengi. Vinna við 
uppsetningu vatnsklæðingar hófst af 
fullum þunga í júlí og lauk alveg í árslok.  
Á meðan unnið var að klæðingu var lítið 
annað gert inni í göngunum. Lokið var 
við vegskála Norðfjarðarmegin í árs-
byrjun. Smíði vegskála Eskifjarðar megin 
hófst í júní og lauk í lok september. 
Eftir það var undirgangur fyrir Dalbraut 
byggður og lauk því verki í nóvember. 
Unnið var að vegagerð utan ganga 
báðum megin ganga, efnisvinnlu og 
fleiru	en	frekar	minna	en	hin	árin.
Verktakar: Jarðgangagerð og vegir 
að	göngum:	Metrostav	a.s.Tékklandi	
og Suðurverk hf., Kópavogi. Brýr á 
Norðfjarðará og Eskifjarðará: Vélsmiðja 
Hjalta	Einars	sonar	ehf.,	Hafnarfirði.	
Niðurrekstur	undir	brýr:	Vinnuflokkur	
Vegagerðarinnar. Eftirlit: Hnit hf., 
Reykjavík.
 Kostnaður m.kr.
 2006 1
 2007 91
 2008 88
 2009  36
 2010 22
 2011 13
 2012   89
 2013  1.167
	 2014	 3.700
	 2015	 3.624
 2016 2.279
 Samtals  11.109

93 Seyðisfjarðarvegur
02-03 Fjarðarheiðargöng
Umfang verks: Könnun á jarðganga-
kostum undir Fjarðarheiði, milli Seyðis-
fjarðar og Fljótsdalshéraðs.

 Fjármögnun m.kr.
	 Vegáætlun	2014
   Jarðgangaáætlun 30
 Vegáætlun 2015
   Rannsóknir 70
 Vegáætlun 2016
   Rannsóknir 80
 Álag á framkvæmdir 10
 Samtals  190
Verkframvinda: Aðallega hafa verið 
skoðaðar tvær jarðgangaleiðir sem 
opnast á mismunandi stöðum Héraðs-
megin,	það	er	við	Miðhúsaá	og	Dalhús.	
Unnið var að hönnun vegar að mögu-
legum	munnastað	í	Seyðisfirði	og	á	
báðum ofannefndum stöðum á Héraði. 
Tillaga um munna Seyðisfjarðarmegin 
er í um 130 m hæð gegnt Gufufossi. 
Á Héraði er tillaga á báðum stöðum 
um	munna	í	130-140	m	hæð	og	mælt	
með	munna	við	Dalhús.	Árið	2014	var	
einnig unnið að jarðfræðiathugunum og 
boruð	430	m	djúp	rannsóknarhola	nærri	
miðri Fjarðarheiði, sem gagnast báðum 
jarðgangaleiðum. Ekki tókst að bora 
holuna eins djúpt og áætlað var en það 
minnkar gildi hennar ekki mikið. Á árinu 
2015 vann Jarðfræðistofan ehf. áfram 
að	jarðfræðiathugunum	á	yfirborði	og	
undirbúningi á rannsóknarborun 2016. 
Gerð voru drög að áhættugreiningu fyrir 
13,5 km jarðgöng af HOJ Consulting 
GmbH	í	Sviss.	Skrifuð	var	yfirlitsskýrsla	
um mengun frá jarðgöngum með 
sér stöku tilliti til Fjarðarheiðarganga 
sem verður að hluta grundvöllur mats 
á	umhverfis	áhrifum.	Á	árinu	2016	
var  unnið að rannsóknarborunum 
þar sem boraðar voru 5 kjarnaholur 
samtals um 1.300 m og 3 loftholur 
samtals um 300 m. Unnið var að 
áframhaldandi jarðfræðirannsóknum 

ásamt frumhönnun vega utan jarðganga 
og brúar á Eyvindará.
Verktaki: Rannsóknarborun: 
Geotækni ehf., Selfossi. 
Rannsóknarborun 2016. Alvarr ehf., 
Reykjavík
 Kostnaður m.kr.
	 2014		 64
 2015 22
 2016 87
 Samtals 173

93 Seyðisfjarðarvegur
03 Gagnheiðarvegur – Seyðisfjörður 
(Öryggisaðgerðir)
Umfang verks: Endurbætur á vegsvæði 
yfir	Fjarðarheiði	á	8	svæðum	á	samtals	
6,7 km og uppsetning vegriða á um  
1,1 km.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 99 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
	 Vegáætlun	2015	 4
 Vegáætlun 2016 100
	 Samtals	 104
Verkframvinda: Verkið var fyrst boðið 
út í júlí 2016, en þar sem tilboð voru 
óaðgengileg var þeim hafnað og boðið 
út aftur í ágúst. Á árinu 2016 var að 
mestu lokið við fyllingar og endurbætur 
á vegsvæðum u.þ.b. 6 km og settir niður 
1.116	m	af	víravegriði	og	48	m	af	bita-
vegriði.
Verktakar: Fyllingar og endurbætur: 
Héraðsverk ehf., Egilsstöðum. 
Vegrið: Rekverk ehf., Akureyri.
 Kostnaður  m.kr.
	 2015	 4
 2016 71
 Samtals 75

Norðfjarðargöng, vinna við tækni- og öryggisrými 28. nóvember 2016.

Fjarðarheiðargöng, rannsóknarborun 13. júní 2016.



54 55

Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2016 Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2016

 Kostnaðaráætlun m.kr.
	 Fyrri	áfangi	 450
 Síðari áfangi 1.950
	 Samtals	 2.400

 Fjármögnun m.kr.
 Inneign frá fyrri áfanga 19
 Vegáætlun 2007 100
 Vegáætlun 2008 329
 Breyting 2008 -81
 Flutt á endurheimt votlendis -1
	 Fjárlög	2009	 814
 Vegáætlun 2010 517
 Flutt á önnur verk 2010 -96
 Fjárlög 2011 500
 Vegáætlun 2012 235
	 Vegáætlun	2014	 106
	 Flutt	á	85-40,	2014	 -16
 Flutt af öðrum verkum 2015 9
 Flutt af öðrum verkum 2016 1
	 Samtals	 	2.436
Verkframvinda: Á árunum 2005-2007 
var unnið að hönnun og undirbúningi 
verkanna. Fyrri áfangi verksins var 
boðinn út í nóvember 2007 og samið 
við verktakann í desember. Verktaki 
lauk að mestu gerð neðra burðarlags á 
árinu 2008 og var verkinu lokið að fullu 
haustið 2009. Síðari áfangi verksins 
var boðinn út í mars 2009 og hófust 
framkvæmdir í júní. Á árunum 2009-
2010 var unnið við byggingu vegarins 
frá	Pyttalæk	að	Vopnafirði.	Á	árinu	2011	
var lokið við að leggja bundið slitlag 
á	30,4	km	frá	Pyttalæk	að	Vopnafirði	
og var vegurinn opnaður í september. 
Undirbyggingu	kaflans	á	Hofsárdalsvegi	
var að mestu lokið 2011 þegar verk tak-

inn fór í þrot og framkvæmdir stöðvuð-
ust. Ákveðið var að bjóða út að nýju 
hluta Hofsárdalsvegar haustið 2012.
Árið 2012 var einnig unnið við girðingar 
og uppgræðslu á svæðinu. Það sem 
eftir var af verkinu, sem var að ljúka 
við Hofsárdalsveg og heimreiðar í 
Vesturárdal, var boðið út vorið 2013. 
Verkinu lauk að mestu haustið 2013, en 
eftir var smávægileg vinna við frágang 
náma og landgræðslu. Kostnaður 
á	árinu	2014	er	lögfræðikostnaður	
og önnur sérfræðiþjónusta vegna 
gjaldþrots verktaka. Auk þess var unnið 
við girðingar, frágang á námum og 
uppgræðslu. Kostnaður ársins 2015 er 
vegna lögfræðivinnu vegna gjaldþrots 
KNH ehf. og uppgræðslu vegsvæðis. 
Kostnaður á árinu 2016 er vegna lög-
fræðivinnu vegna gjaldþrots KNH ehf.
Verktakar: Fyrri áfangi: Suðurverk hf.,
Hafnarfirði.	Síðari	áfangi:	KNH	ehf.,
Ísafirði.	Eftir	gjaldþrot	KNH	ehf.,	Þ.S.
verktakar ehf., Egilsstöðum.
 Kostnaður  m.kr.
 2005 8
 2006 18
	 2007	 24
 2008 316
	 2009	 814
	 2010	 421
 2011 500
 2012 81
 2013 229
	 2014	 15
 2015 9
 2016 1
	 Samtals		 2.436

92 Norðfjarðarvegur
10 Norðfjarðargöng
Umfang verks: Gerð 7,9 km jarðganga 
milli Eskifjarðar og Norðfjarðar, lögn 
7 km af nýjum vegum og bygging brúa 
á Eskifjarðará og Norðfjarðará.
Framkvæmdaform: Útboð og 
samningar.
Kostnaðaráætlun: 12.100 m.kr.
 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2006 1
 Vegáætlun 2007 91
 Vegáætlun 2008 88
 Fjárlög 2009 36
 Vegáætlun 2010 22
 Fjárlög 2011 13
 Vegáætlun 2013 
   Jarðgangaáætlun 1.200
	 Vegáætlun	2014
   Jarðgangaáætlun  3.170
 Vegáætlun 2015
   Jarðgangaáætlun 3.000
 Vegáætlun 2016
   Jarðgangaáætlun 3.000
	 Afreiknað	álag	2016	 482
 Bráðabirgðalán 2016 6
 Samtals  11.109
Verkframvinda: Á árunum 2006-2010 
var unnið að rannsóknum, leiðarvali 
og undirbúningi jarðgangagerðar. Á 
árinu 2011 var unnið við áfram hald-
andi hönnun og samninga við land-
eig endur. Vegna fyrirsjáanlegs drátt ar 
á framkvæmd var tekin sú ákvörðun 
að kosta til lagfæringa á Odds skarðs-
göng um á því ári. Á árinu 2012 var 
unnið að lokahönnun mann virkja og 
fór forval vegna Norð fjarðar ganga fram 
síðari hluta árs 2012. Útboðs gögn voru 
afhent í febrúar 2013 og til boð opnuð í 
apríl. Samningur við aðal verk taka var 
undirritaður	á	Norðfirði	14.	júní	2013
og hófst vinna á verkstað í byrjun 
september við uppsetningu aðstöðu 
verktaka. Vinnu við forskeringu Eski-
fjarðarmegin var lokið í byrjun nóvember 
og hófst jarðgangagröftur í framhaldi af  
því. Formleg ræsing jarðgangagraftar 
var	gerð	14.	nóvember.	Í	lok	árs	var	
búið	að	grafa	309	m	frá	Eskifirði.	Vinna	
við forskeringu Norðfjarðarmegin hófst 
22. nóvember. Til þess að jarðganga-
verktaki kæmist að gangamunna Norð-
fjarðarmegin var sumarið 2013 gerður 
vegslóði í veglínunni frá Norðfjarðará 
og inn að gangamunna í Fannardal 
og bygging brúar á Norðfjarðará var 
boðin út í mars. Byggingu brúar lauk í 
október 2013. Í apríl 2013 var boðið út 
eftirlit með framkvæmdinni og samið við 
ráðgjafa í júní. Á árinu 2013 var gengið 
frá	samningum	við	flesta	landeigendur	
og	Fjarðabyggð.	Allt	árið	2014	var	unnið	
að greftri Eskifjarðarmegin og grafnir 
2.396 m. Norðfjarðarmegin var lokið við 

forskeringu og hófst jarðgangagröftur 
6.	mars	og	voru	grafnir	2.174	m	á	
árinu þeim megin. Alls var búið að 
grafa	um	áramót	4.879	m	eða	65%	af	
göngum í bergi. Utan ganga var unnið 
að sjávarfyllingu Eskifjarðarmegin og 
var henni lokið að um það bil  þremur 
fjórðu hlutum. Norðfjarðarmegin var 
gerð vegfylling frá munna niður fyrir brú 
á Norðfjarðará. Um áramót var lokið 
um	fjórðungi	vegagerðar	í	Norðfirði.	
Á árinu 2015 var gangagreftri haldið 
áfram og var gegnumslag í september. 
Í lok árs var lokastyrking ganganna 
langt komin, en önnur vinna í göngum 
ekki	hafin.	Vegskáli	Fannardalsmegin	
var steyptur upp nema ein færa. Unnið 
var að vegagerð utan ganga og var 
gerð fyllinga mjög langt komin báðum 
megin en ekkert farið að vinna við neðra 
burðarlag nema efnisvinnslu. Boðin var 
út og smíðuð brú á Eskifjarðará, 58 m 
löng í þremur höfum. Fyllt var að brúnni. 
Á	árinu	2016	voru	fyrst	lögð	flutningsrör	
fyrir jarðvatn og ídráttarrör Landsnets 
fyrir háspennustrengi. Vinna við 
uppsetningu vatnsklæðingar hófst af 
fullum þunga í júlí og lauk alveg í árslok.  
Á meðan unnið var að klæðingu var lítið 
annað gert inni í göngunum. Lokið var 
við vegskála Norðfjarðarmegin í árs-
byrjun. Smíði vegskála Eskifjarðar megin 
hófst í júní og lauk í lok september. 
Eftir það var undirgangur fyrir Dalbraut 
byggður og lauk því verki í nóvember. 
Unnið var að vegagerð utan ganga 
báðum megin ganga, efnisvinnlu og 
fleiru	en	frekar	minna	en	hin	árin.
Verktakar: Jarðgangagerð og vegir 
að	göngum:	Metrostav	a.s.Tékklandi	
og Suðurverk hf., Kópavogi. Brýr á 
Norðfjarðará og Eskifjarðará: Vélsmiðja 
Hjalta	Einars	sonar	ehf.,	Hafnarfirði.	
Niðurrekstur	undir	brýr:	Vinnuflokkur	
Vegagerðarinnar. Eftirlit: Hnit hf., 
Reykjavík.
 Kostnaður m.kr.
 2006 1
 2007 91
 2008 88
 2009  36
 2010 22
 2011 13
 2012   89
 2013  1.167
	 2014	 3.700
	 2015	 3.624
 2016 2.279
 Samtals  11.109

93 Seyðisfjarðarvegur
02-03 Fjarðarheiðargöng
Umfang verks: Könnun á jarðganga-
kostum undir Fjarðarheiði, milli Seyðis-
fjarðar og Fljótsdalshéraðs.

 Fjármögnun m.kr.
	 Vegáætlun	2014
   Jarðgangaáætlun 30
 Vegáætlun 2015
   Rannsóknir 70
 Vegáætlun 2016
   Rannsóknir 80
 Álag á framkvæmdir 10
 Samtals  190
Verkframvinda: Aðallega hafa verið 
skoðaðar tvær jarðgangaleiðir sem 
opnast á mismunandi stöðum Héraðs-
megin,	það	er	við	Miðhúsaá	og	Dalhús.	
Unnið var að hönnun vegar að mögu-
legum	munnastað	í	Seyðisfirði	og	á	
báðum ofannefndum stöðum á Héraði. 
Tillaga um munna Seyðisfjarðarmegin 
er í um 130 m hæð gegnt Gufufossi. 
Á Héraði er tillaga á báðum stöðum 
um	munna	í	130-140	m	hæð	og	mælt	
með	munna	við	Dalhús.	Árið	2014	var	
einnig unnið að jarðfræðiathugunum og 
boruð	430	m	djúp	rannsóknarhola	nærri	
miðri Fjarðarheiði, sem gagnast báðum 
jarðgangaleiðum. Ekki tókst að bora 
holuna eins djúpt og áætlað var en það 
minnkar gildi hennar ekki mikið. Á árinu 
2015 vann Jarðfræðistofan ehf. áfram 
að	jarðfræðiathugunum	á	yfirborði	og	
undirbúningi á rannsóknarborun 2016. 
Gerð voru drög að áhættugreiningu fyrir 
13,5 km jarðgöng af HOJ Consulting 
GmbH	í	Sviss.	Skrifuð	var	yfirlitsskýrsla	
um mengun frá jarðgöngum með 
sér stöku tilliti til Fjarðarheiðarganga 
sem verður að hluta grundvöllur mats 
á	umhverfis	áhrifum.	Á	árinu	2016	
var  unnið að rannsóknarborunum 
þar sem boraðar voru 5 kjarnaholur 
samtals um 1.300 m og 3 loftholur 
samtals um 300 m. Unnið var að 
áframhaldandi jarðfræðirannsóknum 

ásamt frumhönnun vega utan jarðganga 
og brúar á Eyvindará.
Verktaki: Rannsóknarborun: 
Geotækni ehf., Selfossi. 
Rannsóknarborun 2016. Alvarr ehf., 
Reykjavík
 Kostnaður m.kr.
	 2014		 64
 2015 22
 2016 87
 Samtals 173

93 Seyðisfjarðarvegur
03 Gagnheiðarvegur – Seyðisfjörður 
(Öryggisaðgerðir)
Umfang verks: Endurbætur á vegsvæði 
yfir	Fjarðarheiði	á	8	svæðum	á	samtals	
6,7 km og uppsetning vegriða á um  
1,1 km.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 99 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
	 Vegáætlun	2015	 4
 Vegáætlun 2016 100
	 Samtals	 104
Verkframvinda: Verkið var fyrst boðið 
út í júlí 2016, en þar sem tilboð voru 
óaðgengileg var þeim hafnað og boðið 
út aftur í ágúst. Á árinu 2016 var að 
mestu lokið við fyllingar og endurbætur 
á vegsvæðum u.þ.b. 6 km og settir niður 
1.116	m	af	víravegriði	og	48	m	af	bita-
vegriði.
Verktakar: Fyllingar og endurbætur: 
Héraðsverk ehf., Egilsstöðum. 
Vegrið: Rekverk ehf., Akureyri.
 Kostnaður  m.kr.
	 2015	 4
 2016 71
 Samtals 75

Norðfjarðargöng, vinna við tækni- og öryggisrými 28. nóvember 2016.

Fjarðarheiðargöng, rannsóknarborun 13. júní 2016.
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Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2016 Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2016

925 Hróarstunguvegur
01 Hringvegur – Húseyjarvegur 
(utan Árbakka)
Umfang verks: Endurbygging Hróars-
tunguvegar með bundnu slitlagi á 
0,7	km	löngum	kafla	utan	við	bæinn	
Árbakka.
Framkvæmdaform: Verðfyrirspurn.
Kostnaðaráætlun: 15 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Tengivegir  1
 Viðbót í fjárlögum 2016  16
 Samtals 17
Verkframvinda: Á	árinu	2016	var	kaflinn		
endurbyggður, styrktur og lögð tvöföld 
klæðing.  
Verktakar: Endurbygging og styrking. 
Ylur ehf., Egilsstöðum. 
Klæðing: Klæðir ehf., Egilsstöðum.
 Kostnaður  m.kr.
 2016 17

925 Hróarstunguvegur
04 um Urriðavatn
Umfang verks: Endurbygging á 1,28 km  
löngum	kafla	Hróarstunguvegar	um	
Urriðavatn.
 Fjármögnun:  m.kr.
 Vegáætlun 2016 1
 Vegáætlun 2016
   Tengivegir 2
 Samtals 3
Verkframvinda: Unnið var að undir-
búningi og verkhönnun á árinu 2016.
 Kostnaður:  m.kr.
 2001 1

931 Upphéraðsvegur 
02 Hof – Skeggjastaðir
Umfang verks: Endurbygging 
Upphéraðsvegar með bundnu slitlagi 
á	2,2	km	löngum	kafla	frá	Hofi	að	
slitlagsenda við Skeggjastaði.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 68 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2015 2
 Vegáætlun 2016
   Tengivegir  63
 Samtals 65
Verkframvinda: Á árinu 2015 var unnið 
að hönnun og undirbúningi. Verkið var 
boðið út í maí 2016 og lauk því á árinu.
Verktaki: Ylur ehf., Egilsstöðum
 Kostnaður  m.kr.
 2015 2
 2016 61
 Samtals 63

939 Axarvegur
01 um Yxnagilsá
Umfang verks: Stórt ræsi sett fyllingu 
vegar í stað einbreiðrar brúar á  
Yxnagilsá
Framkvæmdaform: Samningsverk.
Kostnaðaráætlun:  6 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016
   Smábrýr 7
Verkframvinda: Á árinu 2016 var 
fjarlægð einbreið brú á Yxnagilsá og 
sett stórt ræsi í staðinn. Vegurinn var 
hækkaður um farveginn.
Verktakar: Verkið unnið í umsjá 
Vegagerðarinnar.
 Kostnaður  m.kr.
 2016: 7

939 Axarvegur
02 Ódáðavatnsvegur – Hringvegur
Umfang verks: Bætt aðkoma með 
bundnu slitlagi við tvær einbreiðar brýr 
og að tveimur ristarhliðum 
Framkvæmdaform: Samningsverk.
Kostnaðaráætlun: 7 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016
   Viðbót við fjárlög 2016 6

Verkframvinda: Gengið var frá vegi með 
um	40	m	klæðingu	beggja	megin	við	
einbreiðar brýr og ristarhlið.
Verktakar: Verkið unnið í umsjá 
Vegagerðarinnar, Borgarverk ehf., 
Borgarnesi sá um útlögn klæðingar.
 Kostnaður  m.kr.
 2016 6

939 Axarvegur
02 um Selá í Berufirði
Umfang verks: Stórt ræsi sett í veg 
í	stað	einbreiðrar	brúar	yfir	Selá
Framkvæmdaform: Samningsverk.
Kostnaðaráætlun: 4	m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016
   Smábrýr 6
Verkframvinda: Á árinu 2016 var fjar-
lægð	einbreið	brú	á	Selá	í	Berufirði	og	
stórt ræsi sett í staðinn.
Verktakar: Verkið unnið í umsjá 
Vegagerðarinnar.
 Kostnaður  m.kr.
 2016 6

954 Helgustaðavegur
01 Lambeyrarbraut – Mjóeyri
Umfang verks: Lögn bundins slitlags 
á hluta Helgustaðavegar utan 
Lambeyrarbrautar.
 Fjármögnun:  m.kr.
 Vegáætlun 2016
   Tengivegir 2
Verkframvinda: Framkvæmdum var 
frestað.

9739 Dilksnesvegur
01 Hafnarvegur – Dilksnes
Umfang verks: Endurbygging Dilks-
nesvegar með bundnu slitlagi á 1 km
löngum	kafla	frá	Hafnarvegi	að	
Dilksnesi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun:	34	m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
	 Vegáætlun	2014	 1
 Vegáætlun 2015 30
 Vegáætlun 2016
   Tengivegir 5
 Samtals 36
Verkframvinda: Á	árinu	2014	var	unnið	
að hönnun og undirbúningi. Verkið var 
boðið út í apríl 2015 og lauk verkinu á 
árinu. Kostnaður á árinu 2016 er vegna 
lokauppgjörs við verktaka.
Verktaki:	Rósaberg	ehf.,	Hornafirði.
 Kostnaður  m.kr.
	 2014	 1
 2015 30
 2016 5
 Samtals 36

Upphéraðsvegur (931), Hof - Skeggjastaðir, 26. október 2016.

Hönnun og undirbúningur verkefna, Austursvæði
Hér að neðan er greint frá hönnunar- og undirbúningskostnaði framkvæmda 
á Austursvæði sem ekki hafa sérstaka fjárveitingu í vegáætlun.

Fjármögnun:  m.kr.
Fjármögnun fyrir 2016 165
Vegáætlun 2016 10
Samtals 175

     kostnaður í m.kr.    Sam-
	 Verkefni:	 Ár:	 2005	 06	 07	 08	 09	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 tals
	 Hringvegur	1-t3	um	Lagarfljót		 0	 1	 1	 2	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 5
 Hringvegur 1-t7 um Egilsstaði 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
 Hringvegur 1-t7, Skriðdalsvegur – Axarvegur  0 0 0 1 0 0 2 1 3 0 0 0 7
 Hringvegur 1-U6, Urðarteigsvegur – Djúpavogsvegur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
 Hringvegur 1-v3 um Lónssveit  0 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 9
	 Hringvegur	1-x4	um	Jökulsá		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 1	 0	 2
	 Hringvegur	1-X6,	Kvíá	–	Mýri	(bær)	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 Hringvegur	1-X7,	Mýri	(bær)	–	Kotá	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 Hringvegur	1-x8	til	x9	um	Öræfi		 0	 0	 0	 0	 2	 1	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 5
	 Norðausturvegur	85-33,	Miðfjarðará	–	Hafnarvegur		 0	 0	 0	 0	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2
	 Norðfjarðarvegur	92-04,	Neðstabrú	–	Suðurfjarðarvegur	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1
	 Borgarfjarðarvegur	94-03,	Eiðar	–	Steinsvaðsvegur		 0	 0	 0	 0	 3	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 5
	 Borgarfjarðarvegur	94-08,	Njarðvík	–	Borgarfjörður		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 2
 Suðurfjarðavegur 96-02, 
  Norðfjarðarvegur – Þórdalsheiðarvegur  0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 5
	 Suðurfjarðavegur	96-07,	Vattarnesvegur	–	Vík		 0	 0	 1	 0	 2	 2	 2	 0	 1	 0	 0	 6	 14
	 Austurleið	910-09,	Aðalból	–	Snæfellsleið		 0	 0	 0	 0	 0	 7	 4	 2	 3	 0	 0	 0	 16
	 Hlíðarvegur	917-01,	Hringvegur	–	Hallgeirsstaðavegur		 0	 0	 0	 1	 2	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4
 Jökuldalsvegur 923-01, Hringvegur – Hákonarstaðir  0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 5
	 Axarvegur	939-01,	Hringvegur	–	Ódáðavatnsvegur		 0	 2	 2	 20	 32	 15	 8	 4	 3	 0	 0	 0	 86
	 Helgustaðavegur	954-02,	Mjóeyri	–	Stóra	Breiðavík	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 2	 3
              
	 Samtals	 0	 4	 5	 25	 53	 31	 25	 9	 11	 0	 2	 10	 175

Axarvegur (939), Unnið hefur verið að undirbúningi nýs vegar um Öxi.
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925 Hróarstunguvegur
01 Hringvegur – Húseyjarvegur 
(utan Árbakka)
Umfang verks: Endurbygging Hróars-
tunguvegar með bundnu slitlagi á 
0,7	km	löngum	kafla	utan	við	bæinn	
Árbakka.
Framkvæmdaform: Verðfyrirspurn.
Kostnaðaráætlun: 15 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Tengivegir  1
 Viðbót í fjárlögum 2016  16
 Samtals 17
Verkframvinda: Á	árinu	2016	var	kaflinn		
endurbyggður, styrktur og lögð tvöföld 
klæðing.  
Verktakar: Endurbygging og styrking. 
Ylur ehf., Egilsstöðum. 
Klæðing: Klæðir ehf., Egilsstöðum.
 Kostnaður  m.kr.
 2016 17

925 Hróarstunguvegur
04 um Urriðavatn
Umfang verks: Endurbygging á 1,28 km  
löngum	kafla	Hróarstunguvegar	um	
Urriðavatn.
 Fjármögnun:  m.kr.
 Vegáætlun 2016 1
 Vegáætlun 2016
   Tengivegir 2
 Samtals 3
Verkframvinda: Unnið var að undir-
búningi og verkhönnun á árinu 2016.
 Kostnaður:  m.kr.
 2001 1

931 Upphéraðsvegur 
02 Hof – Skeggjastaðir
Umfang verks: Endurbygging 
Upphéraðsvegar með bundnu slitlagi 
á	2,2	km	löngum	kafla	frá	Hofi	að	
slitlagsenda við Skeggjastaði.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun: 68 m.kr.

 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2015 2
 Vegáætlun 2016
   Tengivegir  63
 Samtals 65
Verkframvinda: Á árinu 2015 var unnið 
að hönnun og undirbúningi. Verkið var 
boðið út í maí 2016 og lauk því á árinu.
Verktaki: Ylur ehf., Egilsstöðum
 Kostnaður  m.kr.
 2015 2
 2016 61
 Samtals 63

939 Axarvegur
01 um Yxnagilsá
Umfang verks: Stórt ræsi sett fyllingu 
vegar í stað einbreiðrar brúar á  
Yxnagilsá
Framkvæmdaform: Samningsverk.
Kostnaðaráætlun:  6 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016
   Smábrýr 7
Verkframvinda: Á árinu 2016 var 
fjarlægð einbreið brú á Yxnagilsá og 
sett stórt ræsi í staðinn. Vegurinn var 
hækkaður um farveginn.
Verktakar: Verkið unnið í umsjá 
Vegagerðarinnar.
 Kostnaður  m.kr.
 2016: 7

939 Axarvegur
02 Ódáðavatnsvegur – Hringvegur
Umfang verks: Bætt aðkoma með 
bundnu slitlagi við tvær einbreiðar brýr 
og að tveimur ristarhliðum 
Framkvæmdaform: Samningsverk.
Kostnaðaráætlun: 7 m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016
   Viðbót við fjárlög 2016 6

Verkframvinda: Gengið var frá vegi með 
um	40	m	klæðingu	beggja	megin	við	
einbreiðar brýr og ristarhlið.
Verktakar: Verkið unnið í umsjá 
Vegagerðarinnar, Borgarverk ehf., 
Borgarnesi sá um útlögn klæðingar.
 Kostnaður  m.kr.
 2016 6

939 Axarvegur
02 um Selá í Berufirði
Umfang verks: Stórt ræsi sett í veg 
í	stað	einbreiðrar	brúar	yfir	Selá
Framkvæmdaform: Samningsverk.
Kostnaðaráætlun: 4	m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
 Vegáætlun 2016
   Smábrýr 6
Verkframvinda: Á árinu 2016 var fjar-
lægð	einbreið	brú	á	Selá	í	Berufirði	og	
stórt ræsi sett í staðinn.
Verktakar: Verkið unnið í umsjá 
Vegagerðarinnar.
 Kostnaður  m.kr.
 2016 6

954 Helgustaðavegur
01 Lambeyrarbraut – Mjóeyri
Umfang verks: Lögn bundins slitlags 
á hluta Helgustaðavegar utan 
Lambeyrarbrautar.
 Fjármögnun:  m.kr.
 Vegáætlun 2016
   Tengivegir 2
Verkframvinda: Framkvæmdum var 
frestað.

9739 Dilksnesvegur
01 Hafnarvegur – Dilksnes
Umfang verks: Endurbygging Dilks-
nesvegar með bundnu slitlagi á 1 km
löngum	kafla	frá	Hafnarvegi	að	
Dilksnesi.
Framkvæmdaform: Útboð.
Kostnaðaráætlun:	34	m.kr.
 Fjármögnun  m.kr.
	 Vegáætlun	2014	 1
 Vegáætlun 2015 30
 Vegáætlun 2016
   Tengivegir 5
 Samtals 36
Verkframvinda: Á	árinu	2014	var	unnið	
að hönnun og undirbúningi. Verkið var 
boðið út í apríl 2015 og lauk verkinu á 
árinu. Kostnaður á árinu 2016 er vegna 
lokauppgjörs við verktaka.
Verktaki:	Rósaberg	ehf.,	Hornafirði.
 Kostnaður  m.kr.
	 2014	 1
 2015 30
 2016 5
 Samtals 36

Upphéraðsvegur (931), Hof - Skeggjastaðir, 26. október 2016.

Hönnun og undirbúningur verkefna, Austursvæði
Hér að neðan er greint frá hönnunar- og undirbúningskostnaði framkvæmda 
á Austursvæði sem ekki hafa sérstaka fjárveitingu í vegáætlun.

Fjármögnun:  m.kr.
Fjármögnun fyrir 2016 165
Vegáætlun 2016 10
Samtals 175

     kostnaður í m.kr.    Sam-
	 Verkefni:	 Ár:	 2005	 06	 07	 08	 09	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 tals
	 Hringvegur	1-t3	um	Lagarfljót		 0	 1	 1	 2	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 5
 Hringvegur 1-t7 um Egilsstaði 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
 Hringvegur 1-t7, Skriðdalsvegur – Axarvegur  0 0 0 1 0 0 2 1 3 0 0 0 7
 Hringvegur 1-U6, Urðarteigsvegur – Djúpavogsvegur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
 Hringvegur 1-v3 um Lónssveit  0 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 9
	 Hringvegur	1-x4	um	Jökulsá		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 1	 0	 2
	 Hringvegur	1-X6,	Kvíá	–	Mýri	(bær)	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 Hringvegur	1-X7,	Mýri	(bær)	–	Kotá	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
	 Hringvegur	1-x8	til	x9	um	Öræfi		 0	 0	 0	 0	 2	 1	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 5
	 Norðausturvegur	85-33,	Miðfjarðará	–	Hafnarvegur		 0	 0	 0	 0	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2
	 Norðfjarðarvegur	92-04,	Neðstabrú	–	Suðurfjarðarvegur	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1
	 Borgarfjarðarvegur	94-03,	Eiðar	–	Steinsvaðsvegur		 0	 0	 0	 0	 3	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 5
	 Borgarfjarðarvegur	94-08,	Njarðvík	–	Borgarfjörður		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 2
 Suðurfjarðavegur 96-02, 
  Norðfjarðarvegur – Þórdalsheiðarvegur  0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 5
	 Suðurfjarðavegur	96-07,	Vattarnesvegur	–	Vík		 0	 0	 1	 0	 2	 2	 2	 0	 1	 0	 0	 6	 14
	 Austurleið	910-09,	Aðalból	–	Snæfellsleið		 0	 0	 0	 0	 0	 7	 4	 2	 3	 0	 0	 0	 16
	 Hlíðarvegur	917-01,	Hringvegur	–	Hallgeirsstaðavegur		 0	 0	 0	 1	 2	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 4
 Jökuldalsvegur 923-01, Hringvegur – Hákonarstaðir  0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 5
	 Axarvegur	939-01,	Hringvegur	–	Ódáðavatnsvegur		 0	 2	 2	 20	 32	 15	 8	 4	 3	 0	 0	 0	 86
	 Helgustaðavegur	954-02,	Mjóeyri	–	Stóra	Breiðavík	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 2	 3
              
	 Samtals	 0	 4	 5	 25	 53	 31	 25	 9	 11	 0	 2	 10	 175

Axarvegur (939), Unnið hefur verið að undirbúningi nýs vegar um Öxi.
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Sameiginleg verkefni

Samgöngurannsóknir
 Fjármögnun m.kr
 Vegáætlun 2016 20
Verkframvinda: Unnið var m.a. að 
verkefnum varðandi skemmdir á 
hafnarmannvirkjum,	umhverfisáhrif	
samgönguáætlunar, og hjólafærni.
 Kostnaður m.kr.
 2015 16

Skipulag sveitarfélaga
Vinna Vegagerðarinnar við að fylgjast 
með og gera athugasemdir við breyt-
ingar á skipulagi sveitarfélaga með tilliti 
til	framtíðarskipulags	vegakerfisins.
 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2016
   Undirbúningur verka 
   utan áætlunar 29

 Kostnaður m.kr.
 Suðursvæði 2
 Höfuðborgarsvæði 7
 Vestursvæði 1
 Norðursvæði 11
 Austursvæði 2
 Samtals 23
Auk þess var kostnaður að upphæð 
6 m.kr. vegna endurmælinga á 
grunnstöðvaneti í samvinnu við 
Landmælingar Íslands greiddur af 
þessum lið.

Orkuskipti í skipum
Umfang verks: Styrkveitingar til orku-
skipta í skipum eða samgöngum.
 Fjármögnun m.kr
 Fjáraukalög og
   millifærslur  2013 5
 Flutt af höfuðstól
	 		Siglingastofnunar	2013	 24
 Samtals 29

Verkframvinda: Fjórum fyrirtækjum var 
úthlutað styrkjum til verkefna sem féllu 
að áhersluatriðum úthlutunarnefndar. 
Þau fyrirtæki sem fengu styrki voru 
Véltak	ehf.,	Hafnarfirði,	vegna	verk	efn-
isins „Hreinsibúnaður fyrir smur olíu gufur 
í vélarrúmum skipa“, Varðeldur ehf., 
Kópa vogi, vegna verkefnisins „Elds-
neytisframleiðsla með hitasundrun og 
vetnun“, GPO ehf., Akureyri vegna 
verkefnisins „Plast í olíu“ og Norður-
sigling ehf., Húsavík, vegna verk efn is-
ins „Rafbátur (Ópal), notkun á end-
urnýjanlegri orku á sjó“. Samtals voru 
samþykktir styrkir að upphæð  
30 m.kr. sem eru greiddir eftir fram-
vindu verkefnanna. Á árinu 2016 var 
greidd lokagreiðsla til Norðursiglingar 
og kostnaður vegna mats á árangri 
verkefna.

Strætó í Bakkaselsbrekku, 1. febrúar 2016.

 Kostnaður m.kr.
 2013 11
	 2014	 9
 2015 1
 2016 5
 Samtals  26

Vitabyggingar
Umfang verks: Stofnkostnaður vita 
og leiðsögukerfa.
 Fjármögnun m.kr
 Fjáraukalög 
	 		og	millifærslur		2013	 14
 Flutt af höfuðstól
   Siglingastofnunar 2013 25
	 Vegáætlun	2014
   Framlag til vitabygginga 29
 Vegáætlun 2015
   Framlag til vitabygginga 29
 Vegáætlun 2016
   Framlag til vitabygginga 28
 Samtals  125
Verkframvinda: Á árinu 2013 var greidd 
uppfærsla	á	AIS	(Automatic	Identi	ficat-
ion	System)	búnaði.	Á	árinu	2014	var	
fjárveitingu varið til endur nýjunar ljós-
dufla.	Á	árinu	2016	var	fjárveitingu	varið	
til	endurnýjunar	ljós-	og	öldudufla.
 Kostnaður m.kr.
 2013 1
	 2014	 14
 2016 5
 Samtals  20

Fylgiskjal 3  Greinargerð um framkvæmdir við hafnir, ferjubryggjur 
og sjóvarnargarða 2016

	 	 2013	 2014	 2015	 2016
   m.kr. m.kr. m.kr. m.kr.

Ríkisstyrktar	hafnarframkvæmdir	 	1.133,7	 594,8	 1.256,4	 2.030,1
   þar af Landeyjahöfn  438,2 326,3 719,3 551,4
   þar af Húsavíkurhöfn  0 0 0 461,4
Ferjubryggjur  0,1 13,2 9,2 3,0
Lendingabætur  0 0 0 0
Tjónastyrkir	 	 3,4	 42,4	 	0,1	 18,5

Samtals  1.137,2	 650,4	 1.265,7	 2051,6

Tafla	I.	Fjármunir til ríkisstyrktra framkvæmda við hafnir.Hafnarframkvæmdir
Í	þessu	skjali	er	að	finna	stuttar	lýsingar	
á ríkisstyrktum hafnarframkvæmdum 
árið 2016 á hverjum stað fyrir sig og 
fjárveitingar til hafnarframkvæmda og 
ráðstöfun	þeirra	í	töflum	I–III.	Einnig	er 
fjallað um varnir gegn landbroti af 
ágangi sjávar og greint frá verkum sem 
unnin hafa verið í höfnum án ríkis styrkja.
Í	töflu	I	koma	fram	þeir	fjármunir	sem	
varið var til ríkisstyrktra framkvæmda 
við hafnir á árinu 2016. Til samanburðar 
eru tölur fyrri ára:

Ríkisstyrktar 
hafnarframkvæmdir
Snæfellsbær
Rif: Boðið var út stálþilsefni fyrir endur-
byggingu á Norðurkanti. Útvega átti um 
200 m af stálþili ásamt öllum stögum 
og festingum. Útboðið var hluti af 
stærra útboði þar sem óskað var eftir 
stálþilsefni fyrir Grindavík og Rifshöfn.  
Gengið var til samninga við Guðmund 

Arason ehf. um útvegun á stálþilsefninu.
Endurbygging á stálþilsbakka Norður-
garðs var boðin út í júlí 2016, þrjú 
tilboð bárust í verkið. Samið var við 
lægstbjóðanda Hagtak hf. sem bauð 
137.250.000 kr. í verkið sem er 20% 
undir kostnaðaráætlun hönnuða. Verkið 
fellst í að reka 133 stálþilsplötur framan 

við gamla þilið, ganga frá stagbita og 
stögum og steypa 207 m langan kant 
með pollum, stigum og þybbum. Vinna 
við verkið hófst í október 2016 og var 
því ekki lokið um áramótin.
Framkvæmdakostnaður: 113,1 m.kr.
Dalabyggð
Skarðsstöð: Boðin var út í október 2016 
grjótvörn á skjólgarð Skarðsbryggju 
og dýpkun í höfninni. Eitt tilboð barst 
í verkið og var það 85% af kostnaðar-
áætlun hönnuða. Gengið var til 
samninga við lægstbjóðanda Urð og 
grjót	ehf.	sem	bauð	14,0	m.kr.	í	verkið.	
Vinna hófst í nóvember 2016 og var því 
ekki lokið um áramótin.
Framkvæmdakostnaður: 20,2 m.kr.
Vesturbyggð
Brjánslækur: Boðin var út í júní 2016 
vinna við dýpkun á Brjánslæk fyrir 
nýja Baldur. Talið var nauðsynlegt að 
dýpka fyrir nýja skipið þar sem það er 
stærra og djúp ristara en gamli Baldur. 
Dýpkað var í -5,0 m. og voru fjarlægðir 
um 10.000 m3 af dýpkunarefnum. Tvö 
tilboð bárust í verkið og var samið 
við lægstbjóðanda Björgun ehf. sem 
bauð 15,6 m.kr. í verkið sem er 88% 
af kostnaðaráætlun. Verkið var unnið í 
ágúst 2016.  
Framkvæmdakostnaður: 21,7 m.kr.
Patreksfjörður: Boðin var út í september 
styrking grjótvarnar við Oddann. Fjögur 
tilboð bárust í verkið og var samið við 
lægstbjóðanda Allt í járnum ehf. um 
verkið. Tilboðsupphæðin var 18,7 m.kr. 
sem er 97% af kostnaðaráætlun. Verkið 
fellst í að styrkja grjótvörn við Oddann á 
120	m	kafla	og	styrkingu	á	grjótvörn	við	
smábátahöfn	á	155	m	kafla.	Vinna	hófst	
í október 2016 og var því ekki lokið um 
áramótin. 
Dýpið í innsiglingarennu við stálþils-
bakk	ann	á	Patreksfirði	var	orðið	of	
lítið og reyndist nauðsynlegt að fara í 
dýpkun. Þar sem Björgun ehf. var að 

Rif í Snæfellsbæ, efni í stálþil bíður uppskipunar 3. júní 2016.

Skarðsstöð í Dalabyggð, grjótnám við höfn, 18. nóvember 2016.Rafvirkjar vitadeildar huga að bauju 21. júní 2016.
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Sameiginleg verkefni

Samgöngurannsóknir
 Fjármögnun m.kr
 Vegáætlun 2016 20
Verkframvinda: Unnið var m.a. að 
verkefnum varðandi skemmdir á 
hafnarmannvirkjum,	umhverfisáhrif	
samgönguáætlunar, og hjólafærni.
 Kostnaður m.kr.
 2015 16

Skipulag sveitarfélaga
Vinna Vegagerðarinnar við að fylgjast 
með og gera athugasemdir við breyt-
ingar á skipulagi sveitarfélaga með tilliti 
til	framtíðarskipulags	vegakerfisins.
 Fjármögnun m.kr.
 Vegáætlun 2016
   Undirbúningur verka 
   utan áætlunar 29

 Kostnaður m.kr.
 Suðursvæði 2
 Höfuðborgarsvæði 7
 Vestursvæði 1
 Norðursvæði 11
 Austursvæði 2
 Samtals 23
Auk þess var kostnaður að upphæð 
6 m.kr. vegna endurmælinga á 
grunnstöðvaneti í samvinnu við 
Landmælingar Íslands greiddur af 
þessum lið.

Orkuskipti í skipum
Umfang verks: Styrkveitingar til orku-
skipta í skipum eða samgöngum.
 Fjármögnun m.kr
 Fjáraukalög og
   millifærslur  2013 5
 Flutt af höfuðstól
	 		Siglingastofnunar	2013	 24
 Samtals 29

Verkframvinda: Fjórum fyrirtækjum var 
úthlutað styrkjum til verkefna sem féllu 
að áhersluatriðum úthlutunarnefndar. 
Þau fyrirtæki sem fengu styrki voru 
Véltak	ehf.,	Hafnarfirði,	vegna	verk	efn-
isins „Hreinsibúnaður fyrir smur olíu gufur 
í vélarrúmum skipa“, Varðeldur ehf., 
Kópa vogi, vegna verkefnisins „Elds-
neytisframleiðsla með hitasundrun og 
vetnun“, GPO ehf., Akureyri vegna 
verkefnisins „Plast í olíu“ og Norður-
sigling ehf., Húsavík, vegna verk efn is-
ins „Rafbátur (Ópal), notkun á end-
urnýjanlegri orku á sjó“. Samtals voru 
samþykktir styrkir að upphæð  
30 m.kr. sem eru greiddir eftir fram-
vindu verkefnanna. Á árinu 2016 var 
greidd lokagreiðsla til Norðursiglingar 
og kostnaður vegna mats á árangri 
verkefna.

Strætó í Bakkaselsbrekku, 1. febrúar 2016.

 Kostnaður m.kr.
 2013 11
	 2014	 9
 2015 1
 2016 5
 Samtals  26

Vitabyggingar
Umfang verks: Stofnkostnaður vita 
og leiðsögukerfa.
 Fjármögnun m.kr
 Fjáraukalög 
	 		og	millifærslur		2013	 14
 Flutt af höfuðstól
   Siglingastofnunar 2013 25
	 Vegáætlun	2014
   Framlag til vitabygginga 29
 Vegáætlun 2015
   Framlag til vitabygginga 29
 Vegáætlun 2016
   Framlag til vitabygginga 28
 Samtals  125
Verkframvinda: Á árinu 2013 var greidd 
uppfærsla	á	AIS	(Automatic	Identi	ficat-
ion	System)	búnaði.	Á	árinu	2014	var	
fjárveitingu varið til endur nýjunar ljós-
dufla.	Á	árinu	2016	var	fjárveitingu	varið	
til	endurnýjunar	ljós-	og	öldudufla.
 Kostnaður m.kr.
 2013 1
	 2014	 14
 2016 5
 Samtals  20

Fylgiskjal 3  Greinargerð um framkvæmdir við hafnir, ferjubryggjur 
og sjóvarnargarða 2016

	 	 2013	 2014	 2015	 2016
   m.kr. m.kr. m.kr. m.kr.

Ríkisstyrktar	hafnarframkvæmdir	 	1.133,7	 594,8	 1.256,4	 2.030,1
   þar af Landeyjahöfn  438,2 326,3 719,3 551,4
   þar af Húsavíkurhöfn  0 0 0 461,4
Ferjubryggjur  0,1 13,2 9,2 3,0
Lendingabætur  0 0 0 0
Tjónastyrkir	 	 3,4	 42,4	 	0,1	 18,5

Samtals  1.137,2	 650,4	 1.265,7	 2051,6

Tafla	I.	Fjármunir til ríkisstyrktra framkvæmda við hafnir.Hafnarframkvæmdir
Í	þessu	skjali	er	að	finna	stuttar	lýsingar	
á ríkisstyrktum hafnarframkvæmdum 
árið 2016 á hverjum stað fyrir sig og 
fjárveitingar til hafnarframkvæmda og 
ráðstöfun	þeirra	í	töflum	I–III.	Einnig	er 
fjallað um varnir gegn landbroti af 
ágangi sjávar og greint frá verkum sem 
unnin hafa verið í höfnum án ríkis styrkja.
Í	töflu	I	koma	fram	þeir	fjármunir	sem	
varið var til ríkisstyrktra framkvæmda 
við hafnir á árinu 2016. Til samanburðar 
eru tölur fyrri ára:

Ríkisstyrktar 
hafnarframkvæmdir
Snæfellsbær
Rif: Boðið var út stálþilsefni fyrir endur-
byggingu á Norðurkanti. Útvega átti um 
200 m af stálþili ásamt öllum stögum 
og festingum. Útboðið var hluti af 
stærra útboði þar sem óskað var eftir 
stálþilsefni fyrir Grindavík og Rifshöfn.  
Gengið var til samninga við Guðmund 

Arason ehf. um útvegun á stálþilsefninu.
Endurbygging á stálþilsbakka Norður-
garðs var boðin út í júlí 2016, þrjú 
tilboð bárust í verkið. Samið var við 
lægstbjóðanda Hagtak hf. sem bauð 
137.250.000 kr. í verkið sem er 20% 
undir kostnaðaráætlun hönnuða. Verkið 
fellst í að reka 133 stálþilsplötur framan 

við gamla þilið, ganga frá stagbita og 
stögum og steypa 207 m langan kant 
með pollum, stigum og þybbum. Vinna 
við verkið hófst í október 2016 og var 
því ekki lokið um áramótin.
Framkvæmdakostnaður: 113,1 m.kr.
Dalabyggð
Skarðsstöð: Boðin var út í október 2016 
grjótvörn á skjólgarð Skarðsbryggju 
og dýpkun í höfninni. Eitt tilboð barst 
í verkið og var það 85% af kostnaðar-
áætlun hönnuða. Gengið var til 
samninga við lægstbjóðanda Urð og 
grjót	ehf.	sem	bauð	14,0	m.kr.	í	verkið.	
Vinna hófst í nóvember 2016 og var því 
ekki lokið um áramótin.
Framkvæmdakostnaður: 20,2 m.kr.
Vesturbyggð
Brjánslækur: Boðin var út í júní 2016 
vinna við dýpkun á Brjánslæk fyrir 
nýja Baldur. Talið var nauðsynlegt að 
dýpka fyrir nýja skipið þar sem það er 
stærra og djúp ristara en gamli Baldur. 
Dýpkað var í -5,0 m. og voru fjarlægðir 
um 10.000 m3 af dýpkunarefnum. Tvö 
tilboð bárust í verkið og var samið 
við lægstbjóðanda Björgun ehf. sem 
bauð 15,6 m.kr. í verkið sem er 88% 
af kostnaðaráætlun. Verkið var unnið í 
ágúst 2016.  
Framkvæmdakostnaður: 21,7 m.kr.
Patreksfjörður: Boðin var út í september 
styrking grjótvarnar við Oddann. Fjögur 
tilboð bárust í verkið og var samið við 
lægstbjóðanda Allt í járnum ehf. um 
verkið. Tilboðsupphæðin var 18,7 m.kr. 
sem er 97% af kostnaðaráætlun. Verkið 
fellst í að styrkja grjótvörn við Oddann á 
120	m	kafla	og	styrkingu	á	grjótvörn	við	
smábátahöfn	á	155	m	kafla.	Vinna	hófst	
í október 2016 og var því ekki lokið um 
áramótin. 
Dýpið í innsiglingarennu við stálþils-
bakk	ann	á	Patreksfirði	var	orðið	of	
lítið og reyndist nauðsynlegt að fara í 
dýpkun. Þar sem Björgun ehf. var að 

Rif í Snæfellsbæ, efni í stálþil bíður uppskipunar 3. júní 2016.

Skarðsstöð í Dalabyggð, grjótnám við höfn, 18. nóvember 2016.Rafvirkjar vitadeildar huga að bauju 21. júní 2016.
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vinna við dýpkun í sveitarfélaginu var 
tækifærið notað og samið við þá um 
dýpkun á sömu einingarverðum og á 
Brjánslæk. Verkið var unnið í ágúst 
2016. Fjarlægðir voru um 1.200 m³ af 
dýpkunarefnum. Verkið verður gert upp 
2017. 
Framkvæmdakostnaður: 21,0 m.kr.
Ísafjörður
Ísafjörður: Samið var við Verkís um 
hönnun á stuðpúða fyrir Ísafjarðarhöfn. 
Þilefni var boðið út. Vinna við útboðs-
gögn hófst. 
Framkvæmdakostnaður: 1,3 m.kr.
Suðureyri: Uppgjör vegna endurbygg-
ingar þekju og lagna á Löndunarbryggju 
á Suðureyri. 
Framkvæmdakostnaður 2015 en 
uppgert 2016: 39,9 m.kr.
Súðavík
Vigur: Samið var við ábúandann á Vigri 
um lagfæringu á bryggjunni í eynni. 
Verkið fólst í lagfæringu á dekki og skipt 
var um baulur. Verkið var unnið í apríl 
2016.
Framkvæmdakostnaður: 0,5 m.kr.
Norðurfjörður
Króli ehf. lauk við uppsetningu og frá-
gang	á	flotbryggjum	sem	boðnar	voru	út	
árið 2015. 
Tígur ehf. lauk vinnu við dýpkun í 
höfninni og lengingu á brimvarnargarði 
við Gömlu bryggju.
Keypt var garðsendaljós. 
Framkvæmdakostnaður: 33,1 m.kr.
Skagaströnd
Unnið var að undirbúningi að endur-
byggingu Ásgarðs og undirbúningi að 
byggingu smábátahafnar.
Framkvæmdakostnaður: 1,0 m.kr.
Skagafjörður
Sauðárkrókur: Boðin var út gerð skjól-

garðs utan um smábátahöfnina innan 
við Suðurgarð. Heildarlengd garðs er 
um	140	m.	Þrjú	tilboð	bárust	í	verkið.	
Samið var við lægstbjóðanda Véla-
þjón	ustu	Messuholts	ehf.	um	verk	ið.	
Samningsupphæð	var	24,98	m.kr.	sem	
er um 76% af kostnaðaráætlun. Verktaki 
hóf vinnu við verkið í janúar og var því 
að fullu lokið í maí 2016. 
Framkvæmdakostnaður: 20,7 m.kr.
Fjallabyggð
Siglufjörður: Ísar ehf. hóf vinnu við end-
urbyggingu á Bæjarbryggju í febrúar 
2016 en það var boðið út í lok árs 2015.  
Verkið fólst í að reka niður 162 stálþils-
plötur framan við gamla þilið, ganga frá  
stagbitum og stögum, steypa 227 m lang- 

an kant með pollum, stigum og þybbum. 
Verkinu var lokið í enda júlí 2016.
Boðin var út dýpkun framan við Bæjar-
bryggju í maí 2016. Dýpkað var allt laust 
efni, sandur og silti niður að -9,0 m dýpi 
fyrir framan Bæjarbryggju og í inn-
siglingunni.	Magn	dýpkunarefna	var	alls	
um 80.000 m³. Tvö tilboð bárust í verkið. 
Samið var við lægstbjóðanda Jan De 
Nul group um verkið. Samningsupphæð 
var 367.700 €  sem er 70,2 % af 
kostnaðaráætlun. Verktaki hóf vinnu 
við verk ið í ágúst 2016 og lauk því í 
september.  Ákveðið var í verkinu að 
bæta við dýpkun á snúningssvæði sem 
ekki var styrkhæft. Dýpkað var alls um 
100.000 m³ en af því voru 27.000 m³ 
losaðir í landfyllingu. Afgangurinn var 
losaður í sjó.
Að lokinni verðkönnun var samið 
við Sölva Sölvason um lagningu 
ídráttarlagna og byggingu á veituhúsi 
ásamt tenglaskápum á Bæjarbryggjuna.  
Verktakinn hóf vinnu við verkið í ágúst 
2016 og var allri vinnu lokið í október.
Að lokinni verðkönnun var samið við 
Tengil ehf. um raforkuvirki Bæjar-
bryggju. Verktakinn hóf vinnu við verkið 
í september og var allri vinnu lokið í 
nóvember.
Framkvæmdakostnaður:	432,3	m.kr
Dalvíkurbyggð
Dalvík: Unnið var að undirbúningi að 
útboði Hafskipabryggju á Dalvík. 
Framkvæmdakostnaður: 1,2 m.kr.
Hafnasamlag Norðurlands
Akureyri: Boðinn var út dráttarbátur 
fyrir Hafnasamlag Norðurlands. 
Dráttarbáturinn er um 22 metra langur 
og 9 m breiður með dráttargetu upp á 
40	tonn.
Framkvæmdakostnaður:	3,4	m.kr.

Tafla	II.	Kostnaður við hafnarframkvæmdir.

    Styrk- Heildar- Styrk- Ríkis-
    hlutfall kostnaður hæft hluti
    % m.kr. m.kr. m.kr.
Almennar hafnir   
I. Innan grunnnets
 Viðhaldsdýpkanir  og skjólgarðar   Viðhaldsdýpkun Þórshöfn  85% 1,2 0,9 0,8
	 Snæfellsbær	 Rif,	endurbygging	Norðurkants	 	 75%	 113,1	 91,2	 68,4
 Vesturbyggð  Brjánslækur, dýpkun við ferjubryggju  60% 21,7 17,5 10,5
	 Ísafjarðarbær	 Ísafjörður,	stuðpúði	á	Mávagarði	 	 60%	 1,3	 1,1	 0,6
 Skagaströnd Endurbygging Ásgarðs  75% 1,0 0,8 0,6
 Skagafjörður Sauðárkrókur, varnargarður við nýja smábátahöfn  60% 20,7 16,7 10,0
	 Fjallabyggð	 Siglufjörður,	endurnýjun	Hafnarbryggju	 	 75%	 369,4	 297,9	 223,5
  Siglufjörður, dýpkun  60% 62,9 50,8 30,5
 Dalvíkurbyggð Dalvík, Hafskipabryggja stálþil  60% 1,2 1,0 0,6
	 Hafnasamlag	Norðurlands				Akureyri,	hafnsögubátur	 	 60%	 3,4	 2,7	 1,7
	 Djúpivogur	 Flotbryggja,	landgangur	 	 60%	 0,4	 0,3	 0,2
	 Hornafjörður	 Viðhaldsdýpkun	 	 85%	 36,2	 29,2	 24,8
  Frumrannsóknir  100% 3,7 3,0 3,0
 Þorlákshöfn Undirbúningsvinna að stækkun Þorlákshafnar  60% 6,6 5,3 3,2
	 	 Dýpkun	snúningsvæðis	 	 60%	 84,3	 68,0	 40,8
	 Grindavík	 Endurbygging	Miðgarðs	 	 75%	 118,5	 95,5	 71,6
 Sandgerði Endurnýjun Suðurbryggju  75% 0,9 0,7 0,5

Alls	innan	grunnets	 	 	 	 846,6	 682,7	 491,3

II. Utan grunnnets
 Viðhaldsdýpkanir og skjólgarðar   Kópasker dýpkun  60% 19,2 15,5 9,3
 Dalabyggð Skarðsstöð endurbygging  75% 20,2 16,3 12,2
	 Vesturbyggð	 Patreksfjörður,	grjótvörn	við	Oddann	 	 85%	 21,0	 16,9	 14,4
 Ísafjarðarbær Suðureyri, endurbygging stálþils  60% 39,9 32,2 19,3
	 Norðurfjörður	 Garðsendaljós	 	 90%	 0,5	 0,4	 0,4
	 	 Flotbryggja	 	 75%	 5,8	 4,7	 3,5
   Dýpkun smábátahafnar  75% 26,9 21,7 16,3

Alls	utan	grunnets	 	 	 	 133,5	 107,7	 75,4

Alls	fjárlagaliður	 	 	 	 980,1	 790,4	 566,7
 
Landeyjahöfn	 Ferjuhöfn	 		 100%	 551,4	 551,4	 551,4
Húsavíkurhöfn	 Stóriðjuhöfn	á	Húsavík	 	 100%	 461,4	 372,1	 372,1
Dýpkun	við	Höfn	 Dýpkun	fyrir	utan	innsiglingu	við	Höfn	í	Hornafirði	 	 100%	 37,2	 30,0	 30,0
Ferjubryggjur Ferjubryggjur óskipt  100% 0,0 0,0 0,0
  Vigur ferjubryggja  100% 0,5 0,5 0,5
  Flatey ferjubryggja  100% 0,5 0,5 0,5
  Brjánslækur ferjubryggja  60% 2,0 2,0 1,2

Ferjubryggjur alls    3,0 3,0 2,2
 
Tjónaviðgerðir Borgarfjörður eystri, endurbygging brimvarnar  90% 15,3 12,2 11,0
  Breiðdalsvíkurhöfn, endurbygging brimvarnar  90% 3,2 2,5 2,3

Alls	tjónaviðgerðir	 	 	 	 18,5	 14,7	 13,3

Alls	hafnarframkvæmdir		 	 	 2.052	 1.680	 1.342,2

Norðurfjörður, brimvarnargarður lengdur 4. maí 2016.

Siglufjörður í Fjallabyggð, endurbygging Bæjarbryggju 18. maí 2016.
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vinna við dýpkun í sveitarfélaginu var 
tækifærið notað og samið við þá um 
dýpkun á sömu einingarverðum og á 
Brjánslæk. Verkið var unnið í ágúst 
2016. Fjarlægðir voru um 1.200 m³ af 
dýpkunarefnum. Verkið verður gert upp 
2017. 
Framkvæmdakostnaður: 21,0 m.kr.
Ísafjörður
Ísafjörður: Samið var við Verkís um 
hönnun á stuðpúða fyrir Ísafjarðarhöfn. 
Þilefni var boðið út. Vinna við útboðs-
gögn hófst. 
Framkvæmdakostnaður: 1,3 m.kr.
Suðureyri: Uppgjör vegna endurbygg-
ingar þekju og lagna á Löndunarbryggju 
á Suðureyri. 
Framkvæmdakostnaður 2015 en 
uppgert 2016: 39,9 m.kr.
Súðavík
Vigur: Samið var við ábúandann á Vigri 
um lagfæringu á bryggjunni í eynni. 
Verkið fólst í lagfæringu á dekki og skipt 
var um baulur. Verkið var unnið í apríl 
2016.
Framkvæmdakostnaður: 0,5 m.kr.
Norðurfjörður
Króli ehf. lauk við uppsetningu og frá-
gang	á	flotbryggjum	sem	boðnar	voru	út	
árið 2015. 
Tígur ehf. lauk vinnu við dýpkun í 
höfninni og lengingu á brimvarnargarði 
við Gömlu bryggju.
Keypt var garðsendaljós. 
Framkvæmdakostnaður: 33,1 m.kr.
Skagaströnd
Unnið var að undirbúningi að endur-
byggingu Ásgarðs og undirbúningi að 
byggingu smábátahafnar.
Framkvæmdakostnaður: 1,0 m.kr.
Skagafjörður
Sauðárkrókur: Boðin var út gerð skjól-

garðs utan um smábátahöfnina innan 
við Suðurgarð. Heildarlengd garðs er 
um	140	m.	Þrjú	tilboð	bárust	í	verkið.	
Samið var við lægstbjóðanda Véla-
þjón	ustu	Messuholts	ehf.	um	verk	ið.	
Samningsupphæð	var	24,98	m.kr.	sem	
er um 76% af kostnaðaráætlun. Verktaki 
hóf vinnu við verkið í janúar og var því 
að fullu lokið í maí 2016. 
Framkvæmdakostnaður: 20,7 m.kr.
Fjallabyggð
Siglufjörður: Ísar ehf. hóf vinnu við end-
urbyggingu á Bæjarbryggju í febrúar 
2016 en það var boðið út í lok árs 2015.  
Verkið fólst í að reka niður 162 stálþils-
plötur framan við gamla þilið, ganga frá  
stagbitum og stögum, steypa 227 m lang- 

an kant með pollum, stigum og þybbum. 
Verkinu var lokið í enda júlí 2016.
Boðin var út dýpkun framan við Bæjar-
bryggju í maí 2016. Dýpkað var allt laust 
efni, sandur og silti niður að -9,0 m dýpi 
fyrir framan Bæjarbryggju og í inn-
siglingunni.	Magn	dýpkunarefna	var	alls	
um 80.000 m³. Tvö tilboð bárust í verkið. 
Samið var við lægstbjóðanda Jan De 
Nul group um verkið. Samningsupphæð 
var 367.700 €  sem er 70,2 % af 
kostnaðaráætlun. Verktaki hóf vinnu 
við verk ið í ágúst 2016 og lauk því í 
september.  Ákveðið var í verkinu að 
bæta við dýpkun á snúningssvæði sem 
ekki var styrkhæft. Dýpkað var alls um 
100.000 m³ en af því voru 27.000 m³ 
losaðir í landfyllingu. Afgangurinn var 
losaður í sjó.
Að lokinni verðkönnun var samið 
við Sölva Sölvason um lagningu 
ídráttarlagna og byggingu á veituhúsi 
ásamt tenglaskápum á Bæjarbryggjuna.  
Verktakinn hóf vinnu við verkið í ágúst 
2016 og var allri vinnu lokið í október.
Að lokinni verðkönnun var samið við 
Tengil ehf. um raforkuvirki Bæjar-
bryggju. Verktakinn hóf vinnu við verkið 
í september og var allri vinnu lokið í 
nóvember.
Framkvæmdakostnaður:	432,3	m.kr
Dalvíkurbyggð
Dalvík: Unnið var að undirbúningi að 
útboði Hafskipabryggju á Dalvík. 
Framkvæmdakostnaður: 1,2 m.kr.
Hafnasamlag Norðurlands
Akureyri: Boðinn var út dráttarbátur 
fyrir Hafnasamlag Norðurlands. 
Dráttarbáturinn er um 22 metra langur 
og 9 m breiður með dráttargetu upp á 
40	tonn.
Framkvæmdakostnaður:	3,4	m.kr.

Tafla	II.	Kostnaður við hafnarframkvæmdir.

    Styrk- Heildar- Styrk- Ríkis-
    hlutfall kostnaður hæft hluti
    % m.kr. m.kr. m.kr.
Almennar hafnir   
I. Innan grunnnets
 Viðhaldsdýpkanir  og skjólgarðar   Viðhaldsdýpkun Þórshöfn  85% 1,2 0,9 0,8
	 Snæfellsbær	 Rif,	endurbygging	Norðurkants	 	 75%	 113,1	 91,2	 68,4
 Vesturbyggð  Brjánslækur, dýpkun við ferjubryggju  60% 21,7 17,5 10,5
	 Ísafjarðarbær	 Ísafjörður,	stuðpúði	á	Mávagarði	 	 60%	 1,3	 1,1	 0,6
 Skagaströnd Endurbygging Ásgarðs  75% 1,0 0,8 0,6
 Skagafjörður Sauðárkrókur, varnargarður við nýja smábátahöfn  60% 20,7 16,7 10,0
	 Fjallabyggð	 Siglufjörður,	endurnýjun	Hafnarbryggju	 	 75%	 369,4	 297,9	 223,5
  Siglufjörður, dýpkun  60% 62,9 50,8 30,5
 Dalvíkurbyggð Dalvík, Hafskipabryggja stálþil  60% 1,2 1,0 0,6
	 Hafnasamlag	Norðurlands				Akureyri,	hafnsögubátur	 	 60%	 3,4	 2,7	 1,7
	 Djúpivogur	 Flotbryggja,	landgangur	 	 60%	 0,4	 0,3	 0,2
	 Hornafjörður	 Viðhaldsdýpkun	 	 85%	 36,2	 29,2	 24,8
  Frumrannsóknir  100% 3,7 3,0 3,0
 Þorlákshöfn Undirbúningsvinna að stækkun Þorlákshafnar  60% 6,6 5,3 3,2
	 	 Dýpkun	snúningsvæðis	 	 60%	 84,3	 68,0	 40,8
	 Grindavík	 Endurbygging	Miðgarðs	 	 75%	 118,5	 95,5	 71,6
 Sandgerði Endurnýjun Suðurbryggju  75% 0,9 0,7 0,5

Alls	innan	grunnets	 	 	 	 846,6	 682,7	 491,3

II. Utan grunnnets
 Viðhaldsdýpkanir og skjólgarðar   Kópasker dýpkun  60% 19,2 15,5 9,3
 Dalabyggð Skarðsstöð endurbygging  75% 20,2 16,3 12,2
	 Vesturbyggð	 Patreksfjörður,	grjótvörn	við	Oddann	 	 85%	 21,0	 16,9	 14,4
 Ísafjarðarbær Suðureyri, endurbygging stálþils  60% 39,9 32,2 19,3
	 Norðurfjörður	 Garðsendaljós	 	 90%	 0,5	 0,4	 0,4
	 	 Flotbryggja	 	 75%	 5,8	 4,7	 3,5
   Dýpkun smábátahafnar  75% 26,9 21,7 16,3

Alls	utan	grunnets	 	 	 	 133,5	 107,7	 75,4

Alls	fjárlagaliður	 	 	 	 980,1	 790,4	 566,7
 
Landeyjahöfn	 Ferjuhöfn	 		 100%	 551,4	 551,4	 551,4
Húsavíkurhöfn	 Stóriðjuhöfn	á	Húsavík	 	 100%	 461,4	 372,1	 372,1
Dýpkun	við	Höfn	 Dýpkun	fyrir	utan	innsiglingu	við	Höfn	í	Hornafirði	 	 100%	 37,2	 30,0	 30,0
Ferjubryggjur Ferjubryggjur óskipt  100% 0,0 0,0 0,0
  Vigur ferjubryggja  100% 0,5 0,5 0,5
  Flatey ferjubryggja  100% 0,5 0,5 0,5
  Brjánslækur ferjubryggja  60% 2,0 2,0 1,2

Ferjubryggjur alls    3,0 3,0 2,2
 
Tjónaviðgerðir Borgarfjörður eystri, endurbygging brimvarnar  90% 15,3 12,2 11,0
  Breiðdalsvíkurhöfn, endurbygging brimvarnar  90% 3,2 2,5 2,3

Alls	tjónaviðgerðir	 	 	 	 18,5	 14,7	 13,3

Alls	hafnarframkvæmdir		 	 	 2.052	 1.680	 1.342,2

Norðurfjörður, brimvarnargarður lengdur 4. maí 2016.

Siglufjörður í Fjallabyggð, endurbygging Bæjarbryggju 18. maí 2016.
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Norðurþing
Húsavík: Færslu á brimvörn við Böku-
bakka lauk í september 2016. Verkið er 
hluti af verkinu Bakkavegur, Bökugarður 
– Bakki. Brimvörn var færð utar til að 
auka athafnarými við Bökugarð og til að 
tengja aðkomuveg frá iðnaðarsvæðinu 
við Bakka um jarðgöng til hafnarinnar. 
Kostnaður við færslu brimvarnar er 
greiddur úr hafnasjóði.
Björgun ehf. lauk vinnu við dýpkun í 
höfninni í ágúst 2016. Verkið fólst í að 
fjarlægja laust og fast efni á svæðum við 
Bökugarð og Norðurgarð. Ákveðið var 
í verkinu að stækka dýpkunarsvæðin 
við Norðurgarð að beiðni skipafélaga 
til	að	auðvelda	aðkomu	flutningaskipa	
að bryggjunni. Í allt voru fjarlægð um 
85.906 m³ af dýpkunarefnum.
LNS Saga ehf. lauk vinnu við lengingu 
á stálþilsbakka Bökugarðs á árinu. 
Verkið fólst í að sprengja þilskurð, reka 
76 tvöfaldar stálþilsplötur, fylla innan við 
þil og steypa um 106 m langan kantbita 
með pollum, stigum, kanttré og þybbum.   
Kópasker: Snemma árs kom í ljós að 
það var aðgrunnt í höfninni á Kópaskeri. 
Verkið var boðið út snemma árs 2016 
og var Hagtak hf. lægstbjóðandi. Samið 
var við Hagtak hf. um að dýpka um 
4.000	m³.	
Framkvæmdakostnaður: 19,2 m.kr.
Langanesbyggð
Þórshöfn: Fjarlægðar voru tvær nippur 
og eitt steypubrot innan hafnar. Samið 
var við Hagtak hf. þegar hann átti leið 
um höfnina. Framkvæmdin tók 2 daga. 
Framkvæmdakostnaður: 1,2 m.kr.
Vopnafjörður
Hagtak hf. lauk vinnu við dýpkun 
á innsiglingu og snúningi í Vopna-
fjarðarhöfn á árinu. Ekki er gert ráð fyrir 
að framkvæmdin fái ríkisstyrk fyrr en 
árin 2017 og 2018.
Framkvæmdakostnaður: 0,3 m.kr.
Borgarfjörður eystri
Boðin var út vinna við endurbyggingu 
og styrkingu brimvarnar við Hafnar-
hólma.  Eitt tilboð barst í verkið upp á 
11,5 m.kr. sem er 87% af kostn aðar-
áætlun. Gengið var til samninga við 
tilboðs gjafann Héraðsverk ehf. Verktaki 
hóf vinnu við verkið í mars 2016 og var 
verki lokið í apríl.
Framkvæmdakostnaður: 15,3 m.kr.
Breiðdalsvík
Í lok árs 2015 skemmdist brimvarnar-
garðurinn	á	Breiðdalsvík.	Erfiðlega	gekk	
að	finna	námu	til	að	vinna	grjót	fyrir	
verkið og dróst að bjóða það út fram í 
desember 2016. Lægstbjóðandi var 
ÞS verktakar með 19,5 m.kr. sem er 
88% af kostnaðaráætlun.
Framkvæmdakostnaður: 3,2 m.kr.

Djúpivogur
Króli ehf. lauk við uppsetningu og 
frágang	á	flotbryggjum	sem	boðnar	voru	
út árið 2015. 
Framkvæmdakostnaður:	0,4	m.kr.
Höfn í Hornafirði
Ekkert var dýpkað í Hornafjarðarhöfn á 
árinu. Í samningi sem gerður var í fyrra 
við Dýpkunarfélagið Trölla ehf. og gildir 
í fjögur ár er gert ráð fyrir að dælt sé úr 
höfninni um 50.000 m³ annað hvert ár.  
Greiðsla fyrir hvert tímabil skiptist síðan 
niður á tvö ár.
Haldið var áfram rannsóknum á 
Grynnslunum. 
Gerð var upp dýpkun á Grynnslunum frá 
2015. Dýpkað var þá um 30.000 m³.
Framkvæmdakostnaður: 77,1 m.kr. 
Landeyjahöfn
Björgun	ehf.	vann	í	upphafi	árs	að	
dýpkun skv. samningi sem gilti fram í 
febrúar 2016. Björgun ehf. dýpkaði um 
24.201	m³	á	árinu.
Jan De Nul vann á árinu að dýpkun í 
Landeyjahöfn með dýpkunarskipinu 
Galilei 2000 samkvæmt samningi 
sem gerður var við þá og gildir fyrir 
vordýpkun árin 2015-2017. Unnið var 
við dýpkun frá 8. febrúar til 7. maí 
og	voru	fjarlægðir	um	301.493	m3 af 
dýpkunarefnum. Snemma árs 2016 
var boðin út haustdýpkun árin 2016-
18 og var Jan De Nul lægstbjóðandi. 
Um haustið var unnið við dýpkun 
hafnarinnar til að lengja opnunartíma 
hennar og voru fjarlægðir um  
147.936	m3 úr henni.  Alls fjarlægði 
Jan	De	Nul	um	349.000	m3 á árinu 
2016.	Til	að	flýta	fyrir	opnun	var	samið	
við Suðurverk hf. um að moka út úr 
höfninni	til	að	flýta	opnun	og	byggja	
garð til að draga úr því að foksandur 
bærist í höfnina. Var bygging garðsins 
samvinnuverkefni með Landgræðslunni.  
Áætlað	er	að	Suðurverk	hafi	fjarlægt	
um	40.000	m3. Alls voru dýpkaðir um 
413.000	m3. 
Unnið var að líkansrannsóknum af innri 
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höfn en gerð er betur gerð grein fyrir því 
rannsóknakaflanum	bls.	13-14.	Að	auki	
var unnið að rannsóknum í sambandi 
við að draga úr sandburði og bæta 
höfnina. 
Landgræðsla ríkisins vann eins og fyrri 
ár að landgræðslu við Landeyjahöfn. 
Í ár var endursáð í um 3 ha og áburði 
dreift á svæði næst sjónum austan við 
höfnina. 
Framkvæmdakostnaður:	551,4	m.kr.
Þorlákshöfn
Boðin var út dýpkun í Þorlákshöfn og 
rif á Norðurvararbryggju. Um er að 
ræða dýpkun á föstu efni innan hafnar, 
rif á Norðurvararbryggju og styttingu 
á brimvarnargarði. Tvö tilboð bárust í 
verkið. Samið var við lægstbjóðanda 
Björgun	ehf.	sem	bauð	248.869.834	kr. 
sem er 78% af kostnaðaráætlun hönn-
uða. Verktaki kom á verkstað með dýpk-
unartækin sín í lok september 2016. 
Verkinu var ekki lokið um áramótin
Rannsakað var í ölduforriti hvernig unnt 
væri að bæta Þorlákshöfn með því að 
stytta garða og dýpka. 
Framkvæmdakostnaður: 90,9 m.kr.
Grindavík
Boðið var út stálþilsefni fyrir endur-
byggingu	á	Miðgarði.	Útvega	átti	um	
265 m af stálþili ásamt öllum stögum 
og festingum. Útboðið var hluti af  
stærra útboði þar sem óskað var eftir 
stálþilsefni fyrir Grindavík og Rifshöfn.  
Gengið var til samninga við Guðmund 
Arason ehf. um útvegun á stálþilsefninu.
Endurbygging	á	stálþilsbakka	Miðgarðs	
var boðin út í nóvember 2016, þrjú 
tilboð bárust í verkið. Samið var við 
lægstbjóðanda Hagtak hf. sem bauð 
283.625.000 kr. í verkið sem er 71% 
af kostnaðaráætlun hönnuða. Verkið 
fellst í að reka 173 stálþilsplötur framan 
við gamla þilið, ganga frá stagbita og 
stögum og steypa 265 m langan kant 
með pollum, stigum og þybbum. Einnig 
á að dýpka 3 m ræmu framan við þilið.  
Framkvæmdakostnaður: 118,5 m.kr.

Borgarfjörður eystri, endurbygging brimvarnar við Hafnarhólma 14. nóvember 2016.

Sandgerði
Hafinn	var	undirbúningur	endurbyggingu	
Suðurbryggju með hönnun og efnis-
útboði. 
Framkvæmdakostnaður: 0,9 m.kr.

Ferjubryggjur
Flatey: Gerð var úttekt á ástandi 
ferjubryggjunnar. 
Framkvæmdakostnaður: 0,5 m.kr.

Framkvæmdir vegna 
tjónaviðgerða
Tveir brimvarnargarðar skemmdust í 
aftakaveðri sem varð um jólin 2015. 
Það	var	garðurinn	á	Borgarfirði	eystri	
og á Breiðdalsvík. Viðgerð er lokið á 
garðinum	á	Borgarfirði	eystri	en	unnið	
verður að viðgerð á Breiðdalsvík 2017.

Sjóvarnargarðar
Reykhólahreppur
Byrjað var á undirbúningi að gerð 
sjóvarnar í Flatey.
Framkvæmdakostnaður: 0,3 m.kr.
Skagaströnd
Boðin var út sjóvörn í sveitarfélaginu 
Skagaströnd, við Réttarholt, alls um  
190 m. Verkið var boðið út ásamt 
sjóvörnum í Skagabyggð í desember 
2016. Samið var við lægstbjóðanda, 
Vélaþjónustuna	Messuholti	ehf.	Verkið	
var	ekki	hafið	um	áramót.
Framkvæmdakostnaður:	1,4	m.kr.
Skagabyggð
Boðin voru út tvö verk í sveitarfélaginu 
Skagabyggð, við Víkur og 
Kálfshamarsvík, alls um 280 m. 
Verkin voru boðin út ásamt sjóvörn á 
Skagaströnd í desember 2016. Samið 
var við lægstbjóðanda, Vélaþjónustuna 
Messuholti	ehf.	Verkið	er	ekki	hafið.
Framkvæmdakostnaður:	1,4	m.kr.
Skagafjörður
Unnið var við sjóvarnir í sveitarfélaginu 
Skagafirði,	við	Grettislaug	og	við	Hraun	í	

Húsavík, unnið við brimvarnargarð 11. ágúst 2016.
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Norðurþing
Húsavík: Færslu á brimvörn við Böku-
bakka lauk í september 2016. Verkið er 
hluti af verkinu Bakkavegur, Bökugarður 
– Bakki. Brimvörn var færð utar til að 
auka athafnarými við Bökugarð og til að 
tengja aðkomuveg frá iðnaðarsvæðinu 
við Bakka um jarðgöng til hafnarinnar. 
Kostnaður við færslu brimvarnar er 
greiddur úr hafnasjóði.
Björgun ehf. lauk vinnu við dýpkun í 
höfninni í ágúst 2016. Verkið fólst í að 
fjarlægja laust og fast efni á svæðum við 
Bökugarð og Norðurgarð. Ákveðið var 
í verkinu að stækka dýpkunarsvæðin 
við Norðurgarð að beiðni skipafélaga 
til	að	auðvelda	aðkomu	flutningaskipa	
að bryggjunni. Í allt voru fjarlægð um 
85.906 m³ af dýpkunarefnum.
LNS Saga ehf. lauk vinnu við lengingu 
á stálþilsbakka Bökugarðs á árinu. 
Verkið fólst í að sprengja þilskurð, reka 
76 tvöfaldar stálþilsplötur, fylla innan við 
þil og steypa um 106 m langan kantbita 
með pollum, stigum, kanttré og þybbum.   
Kópasker: Snemma árs kom í ljós að 
það var aðgrunnt í höfninni á Kópaskeri. 
Verkið var boðið út snemma árs 2016 
og var Hagtak hf. lægstbjóðandi. Samið 
var við Hagtak hf. um að dýpka um 
4.000	m³.	
Framkvæmdakostnaður: 19,2 m.kr.
Langanesbyggð
Þórshöfn: Fjarlægðar voru tvær nippur 
og eitt steypubrot innan hafnar. Samið 
var við Hagtak hf. þegar hann átti leið 
um höfnina. Framkvæmdin tók 2 daga. 
Framkvæmdakostnaður: 1,2 m.kr.
Vopnafjörður
Hagtak hf. lauk vinnu við dýpkun 
á innsiglingu og snúningi í Vopna-
fjarðarhöfn á árinu. Ekki er gert ráð fyrir 
að framkvæmdin fái ríkisstyrk fyrr en 
árin 2017 og 2018.
Framkvæmdakostnaður: 0,3 m.kr.
Borgarfjörður eystri
Boðin var út vinna við endurbyggingu 
og styrkingu brimvarnar við Hafnar-
hólma.  Eitt tilboð barst í verkið upp á 
11,5 m.kr. sem er 87% af kostn aðar-
áætlun. Gengið var til samninga við 
tilboðs gjafann Héraðsverk ehf. Verktaki 
hóf vinnu við verkið í mars 2016 og var 
verki lokið í apríl.
Framkvæmdakostnaður: 15,3 m.kr.
Breiðdalsvík
Í lok árs 2015 skemmdist brimvarnar-
garðurinn	á	Breiðdalsvík.	Erfiðlega	gekk	
að	finna	námu	til	að	vinna	grjót	fyrir	
verkið og dróst að bjóða það út fram í 
desember 2016. Lægstbjóðandi var 
ÞS verktakar með 19,5 m.kr. sem er 
88% af kostnaðaráætlun.
Framkvæmdakostnaður: 3,2 m.kr.

Djúpivogur
Króli ehf. lauk við uppsetningu og 
frágang	á	flotbryggjum	sem	boðnar	voru	
út árið 2015. 
Framkvæmdakostnaður:	0,4	m.kr.
Höfn í Hornafirði
Ekkert var dýpkað í Hornafjarðarhöfn á 
árinu. Í samningi sem gerður var í fyrra 
við Dýpkunarfélagið Trölla ehf. og gildir 
í fjögur ár er gert ráð fyrir að dælt sé úr 
höfninni um 50.000 m³ annað hvert ár.  
Greiðsla fyrir hvert tímabil skiptist síðan 
niður á tvö ár.
Haldið var áfram rannsóknum á 
Grynnslunum. 
Gerð var upp dýpkun á Grynnslunum frá 
2015. Dýpkað var þá um 30.000 m³.
Framkvæmdakostnaður: 77,1 m.kr. 
Landeyjahöfn
Björgun	ehf.	vann	í	upphafi	árs	að	
dýpkun skv. samningi sem gilti fram í 
febrúar 2016. Björgun ehf. dýpkaði um 
24.201	m³	á	árinu.
Jan De Nul vann á árinu að dýpkun í 
Landeyjahöfn með dýpkunarskipinu 
Galilei 2000 samkvæmt samningi 
sem gerður var við þá og gildir fyrir 
vordýpkun árin 2015-2017. Unnið var 
við dýpkun frá 8. febrúar til 7. maí 
og	voru	fjarlægðir	um	301.493	m3 af 
dýpkunarefnum. Snemma árs 2016 
var boðin út haustdýpkun árin 2016-
18 og var Jan De Nul lægstbjóðandi. 
Um haustið var unnið við dýpkun 
hafnarinnar til að lengja opnunartíma 
hennar og voru fjarlægðir um  
147.936	m3 úr henni.  Alls fjarlægði 
Jan	De	Nul	um	349.000	m3 á árinu 
2016.	Til	að	flýta	fyrir	opnun	var	samið	
við Suðurverk hf. um að moka út úr 
höfninni	til	að	flýta	opnun	og	byggja	
garð til að draga úr því að foksandur 
bærist í höfnina. Var bygging garðsins 
samvinnuverkefni með Landgræðslunni.  
Áætlað	er	að	Suðurverk	hafi	fjarlægt	
um	40.000	m3. Alls voru dýpkaðir um 
413.000	m3. 
Unnið var að líkansrannsóknum af innri 
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höfn en gerð er betur gerð grein fyrir því 
rannsóknakaflanum	bls.	13-14.	Að	auki	
var unnið að rannsóknum í sambandi 
við að draga úr sandburði og bæta 
höfnina. 
Landgræðsla ríkisins vann eins og fyrri 
ár að landgræðslu við Landeyjahöfn. 
Í ár var endursáð í um 3 ha og áburði 
dreift á svæði næst sjónum austan við 
höfnina. 
Framkvæmdakostnaður:	551,4	m.kr.
Þorlákshöfn
Boðin var út dýpkun í Þorlákshöfn og 
rif á Norðurvararbryggju. Um er að 
ræða dýpkun á föstu efni innan hafnar, 
rif á Norðurvararbryggju og styttingu 
á brimvarnargarði. Tvö tilboð bárust í 
verkið. Samið var við lægstbjóðanda 
Björgun	ehf.	sem	bauð	248.869.834	kr. 
sem er 78% af kostnaðaráætlun hönn-
uða. Verktaki kom á verkstað með dýpk-
unartækin sín í lok september 2016. 
Verkinu var ekki lokið um áramótin
Rannsakað var í ölduforriti hvernig unnt 
væri að bæta Þorlákshöfn með því að 
stytta garða og dýpka. 
Framkvæmdakostnaður: 90,9 m.kr.
Grindavík
Boðið var út stálþilsefni fyrir endur-
byggingu	á	Miðgarði.	Útvega	átti	um	
265 m af stálþili ásamt öllum stögum 
og festingum. Útboðið var hluti af  
stærra útboði þar sem óskað var eftir 
stálþilsefni fyrir Grindavík og Rifshöfn.  
Gengið var til samninga við Guðmund 
Arason ehf. um útvegun á stálþilsefninu.
Endurbygging	á	stálþilsbakka	Miðgarðs	
var boðin út í nóvember 2016, þrjú 
tilboð bárust í verkið. Samið var við 
lægstbjóðanda Hagtak hf. sem bauð 
283.625.000 kr. í verkið sem er 71% 
af kostnaðaráætlun hönnuða. Verkið 
fellst í að reka 173 stálþilsplötur framan 
við gamla þilið, ganga frá stagbita og 
stögum og steypa 265 m langan kant 
með pollum, stigum og þybbum. Einnig 
á að dýpka 3 m ræmu framan við þilið.  
Framkvæmdakostnaður: 118,5 m.kr.

Borgarfjörður eystri, endurbygging brimvarnar við Hafnarhólma 14. nóvember 2016.

Sandgerði
Hafinn	var	undirbúningur	endurbyggingu	
Suðurbryggju með hönnun og efnis-
útboði. 
Framkvæmdakostnaður: 0,9 m.kr.

Ferjubryggjur
Flatey: Gerð var úttekt á ástandi 
ferjubryggjunnar. 
Framkvæmdakostnaður: 0,5 m.kr.

Framkvæmdir vegna 
tjónaviðgerða
Tveir brimvarnargarðar skemmdust í 
aftakaveðri sem varð um jólin 2015. 
Það	var	garðurinn	á	Borgarfirði	eystri	
og á Breiðdalsvík. Viðgerð er lokið á 
garðinum	á	Borgarfirði	eystri	en	unnið	
verður að viðgerð á Breiðdalsvík 2017.

Sjóvarnargarðar
Reykhólahreppur
Byrjað var á undirbúningi að gerð 
sjóvarnar í Flatey.
Framkvæmdakostnaður: 0,3 m.kr.
Skagaströnd
Boðin var út sjóvörn í sveitarfélaginu 
Skagaströnd, við Réttarholt, alls um  
190 m. Verkið var boðið út ásamt 
sjóvörnum í Skagabyggð í desember 
2016. Samið var við lægstbjóðanda, 
Vélaþjónustuna	Messuholti	ehf.	Verkið	
var	ekki	hafið	um	áramót.
Framkvæmdakostnaður:	1,4	m.kr.
Skagabyggð
Boðin voru út tvö verk í sveitarfélaginu 
Skagabyggð, við Víkur og 
Kálfshamarsvík, alls um 280 m. 
Verkin voru boðin út ásamt sjóvörn á 
Skagaströnd í desember 2016. Samið 
var við lægstbjóðanda, Vélaþjónustuna 
Messuholti	ehf.	Verkið	er	ekki	hafið.
Framkvæmdakostnaður:	1,4	m.kr.
Skagafjörður
Unnið var við sjóvarnir í sveitarfélaginu 
Skagafirði,	við	Grettislaug	og	við	Hraun	í	
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Landeyjahöfn 1. apríl 2016.



64 65

Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2016 Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2016

Fylgiskjal 5  Umhverfismál

Umhverfisstjórnun
Yfirstjórn	Vegagerðarinnar	tók	ákvörðun	
um	innleiðingu	umhverfisstjórnunar-
kerfis	samkvæmt	alþjóðlegum	um-
hverfis	stjórnunarstaðli	ISO	14001	
árið 1997 og var þar með fyrst ríkis-
stofn ana til þess. Hún hefur síðan 
haft	umhverfisstefnu	að	leiðarljósi	
og skuldbundið sig til að vinna með 
markvissum aðgerðum að því að 
lágmarka	umhverfisáhrif	starfseminnar.	
Frá 2015 hefur Vegagerðin unnið að 
innleiðingu grænna skrefa í ríkisrekstri. 
Grænu	skrefin	eru	fimm	og	er	fimmta	
skrefið	undirbúningur	að	innleiðingu	
skipulagðrar	umhverfisstjórnunar.	
Miðstöð	Vegagerðarinnar	á	höfuð-
borgar	svæðinu	hlaut	vottun	Umhverfis-
stofnunar	fyrir	annað	græna	skrefið	á	
árinu en Vestur- og Norðursvæði fyrir 
fyrsta	skrefið.	

Vegagerðin gerði samning við innan-
ríkisráðuneytið í desember 2015 um 
að vinna að eftirfarandi markmiðum í 
umhverfismálum	á	samningstímanum,	
sem er til ársloka 2020:
• Unnið verður að því að allar starfs-

einingar	nái	grænu	skrefunum	fimm	
skv. aðferðafræðinni „Græn skref í 
ríkisrekstri“.

• Endurheimt votlendi sé jafnstórt eða 
stærra en raskað votlendi miðað við 
þriggja ára tímabil.

• Lokið verði við skráningu hættulegra 
efna árið 2016 og dregið verði 
úr notkun þeirra um 10% á 
samningstímanum.

Vegagerðin rýnir reglulega breytingar 
á lögum og reglugerðum sem þarf að 
hlíta	varðandi	umhverfismál	og	verklag	
er lagað að þeim. 
Þýðingarmiklir	umhverfisþættir	Vega-
gerðarinnar eru þeir sem verða fyrir 
áhrifum af rekstri hennar og fram-
kvæmdum. Vegagerðin stýrir þessum 
þýðingarmiklu	umhverfisþáttum	með	
verklagsreglum, vinnulýsingum, 
leið	beiningum,	útboðsgögnum	o.fl.	
Vega gerðin vaktar þá þýðingarmestu 
(U1-U9) og birtir í grænu bókhaldi 
í	umhverfisskýrslu	stofnunarinnar	
árlega, til að tryggja stöðugar umbætur. 
Umhverfisþættirnir	eru:
•	 U	 1		–		Röskun	umhverfis
• U 2  –  Steinefni og námur
• U 3  –  Eldsneyti og olíur
•	 U	 4		–		Bik	(asfalt)
• U 5  –  Eiturefni og hættuleg efni
• U 6  –  Spilliefni
• U 7  –  Fastur úrgangur
• U 8  –  Fráveitur og skólp
• U 9  –  Auðlindir jarðar
• U 10  –  Umferðarhávaði
• U 11  –  Loftmengun frá bílaumferð
• U 12  –  Hálkuvarnir og rykbinding
• U 13  –  Landgræðsla
•	 U	14		–		Sprengingar
•	 U	15		–		Menningarumhverfi

Grænt bókhald
Grænt bókhald er efnisbókhald þar sem 
fram koma upplýsingar á tölulegu formi 
um	þýðingarmestu	umhverfisþættina	
í rekstrinum. Það gefur upplýsingar 

um	frammistöðu	í	umhverfismálum	
á sama hátt og rekstrarbókhald 
gefur upplýsingar um fjárhagslega 
frammistöðu. Vegagerðinni er þó 
ekki skylt að halda grænt bókhald 
samkvæmt reglugerð um grænt 
bókhald.
Umhverfisskýrslan	hefur	eingöngu	

verið	gefin	út	á	rafrænu	formi	á	
heimasíðu Vegagerðarinnar frá 2008 í 
þeim tilgangi að spara pappír og draga 
úr myndun úrgangs. Vegagerðin hefur 
tekið þátt í verkefninu Vistvæn innkaup 
og grænu bókhaldi ríkisstofnana 
frá	upphafi.	Á	vefsíðu	verkefnisins	
www.vinn.is er birt frammistaða 
stofnana	ríkisins	í	umhverfismálum.	
Þar má sjá hvernig Vegagerðin 
stendur sig í samanburði við aðrar 
ríkisstofnanir. Slíkur samanburður er 
reyndar vandasamur þar sem rekstur 
Vegagerðarinnar er ólíkur rekstri 
hefðbundinna	stofnana,	sem	flestar	
eru á höfuðborgarsvæðinu og aðeins 
með	umhverfisþætti	sem	tengjast	
skrifstofurekstri. 
Árangur	í	umhverfismálum	mælist	

ekki	aðeins	í	umhverfislegum	ávinningi	
heldur oftast einnig í fjárhagslegum 
sparnaði til lengri tíma litið.

Fljótum, alls um 90 m. Verkin voru boðin 
út í desember 2015. Vélaþjónustan 
Messuholti	ehf.	vann	verkið.	Verkinu	
lauk í janúar 2017.
Framkvæmdakostnaður: 6,7 m.kr.
Fjallabyggð
Unnið var að sjóvörn á Siglunesi. 
Framkvæmdakostnaður: 0,7 m.kr.
Dalvíkurbyggð
Unnið var við sjóvarnir í sveitarfélaginu 
Dalvíkurbyggð, við Hauganes og við 
Brimnes á Árskógssandi, alls um 160 m. 
Verkin voru boðin út í september 2015. 
Norðurtak ehf. vann verkið. Verkinu lauk 
í maí 2016.
Framkvæmdakostnaður: 19,2 m.kr. 
Borgarfjarðarhreppur 
Boðin	var	út	sjóvörn	í	Borgarfirði	eystri,	
við	Merki	í	átt	að	Sæbakka,	alls	um	
210 m. Verkið var boðið út í mars 2016. 
Ylur ehf. vann verkið. Verkinu lauk í maí 
2016.
Framkvæmdakostnaður:	14,0	m.kr.
Seyðisfjörður 
Boðin var út sjóvörn við Sunnuver 
á	Seyðisfirði,	alls	um	190	m.	Verkið	
var boðið út ásamt öryggisaðgerðum 
á Seyðisfjarðarvegi í júlí 2016. 

Héraðsverk ehf. vann verkið. Verkinu 
lauk í febrúar 2017.
Framkvæmdakostnaður: 5,5 m.kr.
Fjarðabyggð 
Unnið	var	við	sjóvörn	á	Mjóeyri	við	
Eskifjörð, alls um 180 m. 
Héraðsverk ehf. vann verkið. Verkinu 
lauk í maí 2016.
Framkvæmdakostnaður: 9,3 m.kr.
Sveitarfélagið Hornafjörður 
Unnið var við að endurbæta sjóvörn að 
innanverðu á Suðurfjöru. 
Framkvæmdakostnaður: 3,9 m.kr.
Mýrdalshreppur 
Boðin var út viðgerð á eldri sandfangara 
auk byggingar nýs sandfangara, við Vík 
í	Mýrdal.	Verkið	var	boðið	út	í	október	
2016, samið var við lægstbjóðanda 
Suðurverk	hf.	Verkið	er	ekki	hafið.	
Framkvæmdakostnaður:	17,4	m.kr.	
Árborg
Unnið var að undirbúningi að sjóvörn við 
Eyrarbakka. 
Framkvæmdakostnaður:  0,7 m.kr. 
Sandgerði 
Unnið var við þrjú verk í sveitarfélaginu 
Sandgerði, við Norðurkotstjörn, við 
Eyktarhólma og við Hrossatjörn, alls 

Garður, brimvörn við golfvöllinn Leiru 17. mars 2016.

Vík í Mýrdal, sandfangari fyrir viðgerð 10. janúar 2016. Ljósmynd: Þórir N.K.

um	455	m.	Verkin	voru	boðin	út	ásamt	
sjóvörnum í Garði í desember 2015. 
Ellert Skúlason ehf. vann verkið. 
Verkinu lauk í janúar 2017.
Framkvæmdakostnaður:	17,4	m.kr.
Garður 
Unnið var við þrjú verk í sveitarfélaginu 
Garði, við golfvöllinn Leiru, við 
Garðskagavita og við Lambastaðavör, 
alls um 635 m. Verkin voru boðin 
út ásamt sjóvörnum í Sandgerði í 
desember 2015. Ellert Skúlason ehf. 
vann verkið og lauk því í febrúar 2017.
Framkvæmdakostnaður: 15,6 m.kr.
Vogar
Boðin voru út tvö verk í sveitarfélaginu 
Vogum á Vatnsleysuströnd, við 
Breiðagerðisvík	og	Marargötu,	alls	um	
250 m. Verkin voru boðin út í desember 
2016. Samið var við lægstbjóðanda, 
Óskaverk	ehf.	Verkið	er	ekki	hafið.
Framkvæmdakostnaður: 1,6 m.kr.
Seltjarnarnes
Vegurinn út að Gróttu var styrktur til að 
hindra að sjórinn nái í gegn óhindrað. 
Bærinn útvegaði grjótið í verkið.
Framkvæmdakostnaður: 3,8 m.kr.

Tafla	III.		Kostnaður við sjóvarnir.

 Heildar- 7/8
 kostnaður Ríkishluti
Staður m.kr. m.kr.

Reykhólahreppur 0,3 0,2
Skagabyggð	 1,4	 1,3
Skagaströnd	 1,4	 1,2
Skagafjörður 6,7 5,9
Fjallabyggð 0,7 0,6
Dalvíkurbyggð 19,2 16,8
Borgarfjarðar-
		hreppur	 14,0	 12,2
Seyðisfjörður	 5,5	 4,8
Fjarðabyggð 9,3 8,2
Hornafjörður	svf.	 3,9	 3,4
Mýrdalshreppur	 17,4	 15,2
Árborg 0,7 0,6
Sandgerðisbær	 17,4	 15,2
Gerðarhreppur 15,6 13,7
Vogar	 1,6	 1,4
Seltjarnarnes	 3,8	 3,4
Sjóvörn óskipt 0,1 0,1
 
Samtals	 119,0	 104,2

Fjárveitingar til 
  sjóvarna 2016  235,7
Ónýttar fjárheim- 
  ildir frá 2015  101,5
Fluttar fjárheim- 
  ildir til 2017  233,1

Fylgiskjal 4  Vestmannaeyjaferja

Unnið var að lokafrágangi á hönnun 
á nýrri Vestmanneyjaferju af norskri 
verkfræðistofu Polarkonsult, en samið 
var	við	þá	2014	og	lauk	þeirra	vinnu	
um vorið 2016. Í framhaldinu var boðin 
út smíði á nýrri Vestmannaeyjaferju á 
Evrópska efnahagssvæðinu. Útboðið 
var tvíþætt en bjóða mátti annarsvegar 
í nýsmíði ferju og hins vegar í einka-
framkvæmd þar sem boðið var í smíði 
ferju og rekstur í 12 ár. Tilboð voru 
opnuð 15. september.  Alls bárust 6 
tilboð í smíði og rekstur ferju og átti 
Eimskip Ísland ehf. og Sæferðir ehf. 
hagstæð asta tilboðið en það hljóðaði 
upp á rúmar 8,12 milljarða íslenskra 
króna.	Alls	bárust	14	tilboð	í	smíði	
ferju og átti norska skipasmíðastöðin 
Fiskerstrand Verft AS hagstæðasta 
tilboðið sem hljóð aði upp á 21.850.000 
evra en þeir féllu frá tilboði vegna 
reiknimistaka. Sá sem er með næst 
hagstæðasta tilboðið er pólska skipa-

smíðastöðin CRIST SA sem hljóðaði 
upp á 26.250.000 evrur. Kostnaðar-
áætlun hljóðaði upp á 27.500.000 evrur. 
Samanburður á einkaframkvæmd og 
smíði sýndi að smíðin væri hagstæðari. 
Því var ákveðið að taka tilboði Crist í 
smíðina og var unnið að því að ganga 
frá samningum við þá en það náðist 
ekki að ljúka því fyrir áramótin. Gert er 
ráð fyrir að ferjan verði tilbúin í júlí 2018.
Ferjan er um 69 metra löng, 15,5 metra  
breið og verður með 2,8 metra djúpristu. 
Ferjan er með tveimur 1700 kW Azipull  
skrúfum og með tveimur 600 kW bóg-
skrúf	um.	Mesti	siglingahraði	skipsins	er	
áætlaður að verði allt að 15,5 hnútar. 
Gert	er	ráð	fyrir	að	ferjan	geti	flutt	allt	að	
72	fólksbíla	og	400	farþega.	Á	sumrin	er	
gert	ráð	fyrir	að	hún	geti	flutt	allt	að	550	
farþega. 
Smíðanefnd innanríkisráðuneytisins 
heldur utan um smíðina en verkefnis-
stjórn er í höndum Vegagerðarinnar en 

J Johannesson APS hefur verið fengin 
til að vera með umsjón með verkinu. 
Gert er ráð fyrir að heildarkostnaður 
við smíðina verði 30 milljónir evra fyrir 
utan hönnunarkostnað.  Eftirlits- og 
undirbúningskostnaður árið 2016 var 
48,8	m.kr.	og	þar	af	var	kostnaður	við	
hönnun hjá Polarkonsult 20,2 m.kr.  
umsjón og gerð gagna hjá J Johannes-
son	8,4	m.kr.	og	Ríkiskaup	9,6	m.kr.	
Annar kostnaður var alls 11,6 m.kr.

Sjá tölvumynd af ferjunni á bls. 9.



64 65

Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2016 Ársskýrsla Vegagerðarinnar 2016

Fylgiskjal 5  Umhverfismál

Umhverfisstjórnun
Yfirstjórn	Vegagerðarinnar	tók	ákvörðun	
um	innleiðingu	umhverfisstjórnunar-
kerfis	samkvæmt	alþjóðlegum	um-
hverfis	stjórnunarstaðli	ISO	14001	
árið 1997 og var þar með fyrst ríkis-
stofn ana til þess. Hún hefur síðan 
haft	umhverfisstefnu	að	leiðarljósi	
og skuldbundið sig til að vinna með 
markvissum aðgerðum að því að 
lágmarka	umhverfisáhrif	starfseminnar.	
Frá 2015 hefur Vegagerðin unnið að 
innleiðingu grænna skrefa í ríkisrekstri. 
Grænu	skrefin	eru	fimm	og	er	fimmta	
skrefið	undirbúningur	að	innleiðingu	
skipulagðrar	umhverfisstjórnunar.	
Miðstöð	Vegagerðarinnar	á	höfuð-
borgar	svæðinu	hlaut	vottun	Umhverfis-
stofnunar	fyrir	annað	græna	skrefið	á	
árinu en Vestur- og Norðursvæði fyrir 
fyrsta	skrefið.	

Vegagerðin gerði samning við innan-
ríkisráðuneytið í desember 2015 um 
að vinna að eftirfarandi markmiðum í 
umhverfismálum	á	samningstímanum,	
sem er til ársloka 2020:
• Unnið verður að því að allar starfs-

einingar	nái	grænu	skrefunum	fimm	
skv. aðferðafræðinni „Græn skref í 
ríkisrekstri“.

• Endurheimt votlendi sé jafnstórt eða 
stærra en raskað votlendi miðað við 
þriggja ára tímabil.

• Lokið verði við skráningu hættulegra 
efna árið 2016 og dregið verði 
úr notkun þeirra um 10% á 
samningstímanum.

Vegagerðin rýnir reglulega breytingar 
á lögum og reglugerðum sem þarf að 
hlíta	varðandi	umhverfismál	og	verklag	
er lagað að þeim. 
Þýðingarmiklir	umhverfisþættir	Vega-
gerðarinnar eru þeir sem verða fyrir 
áhrifum af rekstri hennar og fram-
kvæmdum. Vegagerðin stýrir þessum 
þýðingarmiklu	umhverfisþáttum	með	
verklagsreglum, vinnulýsingum, 
leið	beiningum,	útboðsgögnum	o.fl.	
Vega gerðin vaktar þá þýðingarmestu 
(U1-U9) og birtir í grænu bókhaldi 
í	umhverfisskýrslu	stofnunarinnar	
árlega, til að tryggja stöðugar umbætur. 
Umhverfisþættirnir	eru:
•	 U	 1		–		Röskun	umhverfis
• U 2  –  Steinefni og námur
• U 3  –  Eldsneyti og olíur
•	 U	 4		–		Bik	(asfalt)
• U 5  –  Eiturefni og hættuleg efni
• U 6  –  Spilliefni
• U 7  –  Fastur úrgangur
• U 8  –  Fráveitur og skólp
• U 9  –  Auðlindir jarðar
• U 10  –  Umferðarhávaði
• U 11  –  Loftmengun frá bílaumferð
• U 12  –  Hálkuvarnir og rykbinding
• U 13  –  Landgræðsla
•	 U	14		–		Sprengingar
•	 U	15		–		Menningarumhverfi

Grænt bókhald
Grænt bókhald er efnisbókhald þar sem 
fram koma upplýsingar á tölulegu formi 
um	þýðingarmestu	umhverfisþættina	
í rekstrinum. Það gefur upplýsingar 

um	frammistöðu	í	umhverfismálum	
á sama hátt og rekstrarbókhald 
gefur upplýsingar um fjárhagslega 
frammistöðu. Vegagerðinni er þó 
ekki skylt að halda grænt bókhald 
samkvæmt reglugerð um grænt 
bókhald.
Umhverfisskýrslan	hefur	eingöngu	

verið	gefin	út	á	rafrænu	formi	á	
heimasíðu Vegagerðarinnar frá 2008 í 
þeim tilgangi að spara pappír og draga 
úr myndun úrgangs. Vegagerðin hefur 
tekið þátt í verkefninu Vistvæn innkaup 
og grænu bókhaldi ríkisstofnana 
frá	upphafi.	Á	vefsíðu	verkefnisins	
www.vinn.is er birt frammistaða 
stofnana	ríkisins	í	umhverfismálum.	
Þar má sjá hvernig Vegagerðin 
stendur sig í samanburði við aðrar 
ríkisstofnanir. Slíkur samanburður er 
reyndar vandasamur þar sem rekstur 
Vegagerðarinnar er ólíkur rekstri 
hefðbundinna	stofnana,	sem	flestar	
eru á höfuðborgarsvæðinu og aðeins 
með	umhverfisþætti	sem	tengjast	
skrifstofurekstri. 
Árangur	í	umhverfismálum	mælist	

ekki	aðeins	í	umhverfislegum	ávinningi	
heldur oftast einnig í fjárhagslegum 
sparnaði til lengri tíma litið.

Fljótum, alls um 90 m. Verkin voru boðin 
út í desember 2015. Vélaþjónustan 
Messuholti	ehf.	vann	verkið.	Verkinu	
lauk í janúar 2017.
Framkvæmdakostnaður: 6,7 m.kr.
Fjallabyggð
Unnið var að sjóvörn á Siglunesi. 
Framkvæmdakostnaður: 0,7 m.kr.
Dalvíkurbyggð
Unnið var við sjóvarnir í sveitarfélaginu 
Dalvíkurbyggð, við Hauganes og við 
Brimnes á Árskógssandi, alls um 160 m. 
Verkin voru boðin út í september 2015. 
Norðurtak ehf. vann verkið. Verkinu lauk 
í maí 2016.
Framkvæmdakostnaður: 19,2 m.kr. 
Borgarfjarðarhreppur 
Boðin	var	út	sjóvörn	í	Borgarfirði	eystri,	
við	Merki	í	átt	að	Sæbakka,	alls	um	
210 m. Verkið var boðið út í mars 2016. 
Ylur ehf. vann verkið. Verkinu lauk í maí 
2016.
Framkvæmdakostnaður:	14,0	m.kr.
Seyðisfjörður 
Boðin var út sjóvörn við Sunnuver 
á	Seyðisfirði,	alls	um	190	m.	Verkið	
var boðið út ásamt öryggisaðgerðum 
á Seyðisfjarðarvegi í júlí 2016. 

Héraðsverk ehf. vann verkið. Verkinu 
lauk í febrúar 2017.
Framkvæmdakostnaður: 5,5 m.kr.
Fjarðabyggð 
Unnið	var	við	sjóvörn	á	Mjóeyri	við	
Eskifjörð, alls um 180 m. 
Héraðsverk ehf. vann verkið. Verkinu 
lauk í maí 2016.
Framkvæmdakostnaður: 9,3 m.kr.
Sveitarfélagið Hornafjörður 
Unnið var við að endurbæta sjóvörn að 
innanverðu á Suðurfjöru. 
Framkvæmdakostnaður: 3,9 m.kr.
Mýrdalshreppur 
Boðin var út viðgerð á eldri sandfangara 
auk byggingar nýs sandfangara, við Vík 
í	Mýrdal.	Verkið	var	boðið	út	í	október	
2016, samið var við lægstbjóðanda 
Suðurverk	hf.	Verkið	er	ekki	hafið.	
Framkvæmdakostnaður:	17,4	m.kr.	
Árborg
Unnið var að undirbúningi að sjóvörn við 
Eyrarbakka. 
Framkvæmdakostnaður:  0,7 m.kr. 
Sandgerði 
Unnið var við þrjú verk í sveitarfélaginu 
Sandgerði, við Norðurkotstjörn, við 
Eyktarhólma og við Hrossatjörn, alls 

Garður, brimvörn við golfvöllinn Leiru 17. mars 2016.

Vík í Mýrdal, sandfangari fyrir viðgerð 10. janúar 2016. Ljósmynd: Þórir N.K.

um	455	m.	Verkin	voru	boðin	út	ásamt	
sjóvörnum í Garði í desember 2015. 
Ellert Skúlason ehf. vann verkið. 
Verkinu lauk í janúar 2017.
Framkvæmdakostnaður:	17,4	m.kr.
Garður 
Unnið var við þrjú verk í sveitarfélaginu 
Garði, við golfvöllinn Leiru, við 
Garðskagavita og við Lambastaðavör, 
alls um 635 m. Verkin voru boðin 
út ásamt sjóvörnum í Sandgerði í 
desember 2015. Ellert Skúlason ehf. 
vann verkið og lauk því í febrúar 2017.
Framkvæmdakostnaður: 15,6 m.kr.
Vogar
Boðin voru út tvö verk í sveitarfélaginu 
Vogum á Vatnsleysuströnd, við 
Breiðagerðisvík	og	Marargötu,	alls	um	
250 m. Verkin voru boðin út í desember 
2016. Samið var við lægstbjóðanda, 
Óskaverk	ehf.	Verkið	er	ekki	hafið.
Framkvæmdakostnaður: 1,6 m.kr.
Seltjarnarnes
Vegurinn út að Gróttu var styrktur til að 
hindra að sjórinn nái í gegn óhindrað. 
Bærinn útvegaði grjótið í verkið.
Framkvæmdakostnaður: 3,8 m.kr.

Tafla	III.		Kostnaður við sjóvarnir.

 Heildar- 7/8
 kostnaður Ríkishluti
Staður m.kr. m.kr.

Reykhólahreppur 0,3 0,2
Skagabyggð	 1,4	 1,3
Skagaströnd	 1,4	 1,2
Skagafjörður 6,7 5,9
Fjallabyggð 0,7 0,6
Dalvíkurbyggð 19,2 16,8
Borgarfjarðar-
		hreppur	 14,0	 12,2
Seyðisfjörður	 5,5	 4,8
Fjarðabyggð 9,3 8,2
Hornafjörður	svf.	 3,9	 3,4
Mýrdalshreppur	 17,4	 15,2
Árborg 0,7 0,6
Sandgerðisbær	 17,4	 15,2
Gerðarhreppur 15,6 13,7
Vogar	 1,6	 1,4
Seltjarnarnes	 3,8	 3,4
Sjóvörn óskipt 0,1 0,1
 
Samtals	 119,0	 104,2

Fjárveitingar til 
  sjóvarna 2016  235,7
Ónýttar fjárheim- 
  ildir frá 2015  101,5
Fluttar fjárheim- 
  ildir til 2017  233,1

Fylgiskjal 4  Vestmannaeyjaferja

Unnið var að lokafrágangi á hönnun 
á nýrri Vestmanneyjaferju af norskri 
verkfræðistofu Polarkonsult, en samið 
var	við	þá	2014	og	lauk	þeirra	vinnu	
um vorið 2016. Í framhaldinu var boðin 
út smíði á nýrri Vestmannaeyjaferju á 
Evrópska efnahagssvæðinu. Útboðið 
var tvíþætt en bjóða mátti annarsvegar 
í nýsmíði ferju og hins vegar í einka-
framkvæmd þar sem boðið var í smíði 
ferju og rekstur í 12 ár. Tilboð voru 
opnuð 15. september.  Alls bárust 6 
tilboð í smíði og rekstur ferju og átti 
Eimskip Ísland ehf. og Sæferðir ehf. 
hagstæð asta tilboðið en það hljóðaði 
upp á rúmar 8,12 milljarða íslenskra 
króna.	Alls	bárust	14	tilboð	í	smíði	
ferju og átti norska skipasmíðastöðin 
Fiskerstrand Verft AS hagstæðasta 
tilboðið sem hljóð aði upp á 21.850.000 
evra en þeir féllu frá tilboði vegna 
reiknimistaka. Sá sem er með næst 
hagstæðasta tilboðið er pólska skipa-

smíðastöðin CRIST SA sem hljóðaði 
upp á 26.250.000 evrur. Kostnaðar-
áætlun hljóðaði upp á 27.500.000 evrur. 
Samanburður á einkaframkvæmd og 
smíði sýndi að smíðin væri hagstæðari. 
Því var ákveðið að taka tilboði Crist í 
smíðina og var unnið að því að ganga 
frá samningum við þá en það náðist 
ekki að ljúka því fyrir áramótin. Gert er 
ráð fyrir að ferjan verði tilbúin í júlí 2018.
Ferjan er um 69 metra löng, 15,5 metra  
breið og verður með 2,8 metra djúpristu. 
Ferjan er með tveimur 1700 kW Azipull  
skrúfum og með tveimur 600 kW bóg-
skrúf	um.	Mesti	siglingahraði	skipsins	er	
áætlaður að verði allt að 15,5 hnútar. 
Gert	er	ráð	fyrir	að	ferjan	geti	flutt	allt	að	
72	fólksbíla	og	400	farþega.	Á	sumrin	er	
gert	ráð	fyrir	að	hún	geti	flutt	allt	að	550	
farþega. 
Smíðanefnd innanríkisráðuneytisins 
heldur utan um smíðina en verkefnis-
stjórn er í höndum Vegagerðarinnar en 

J Johannesson APS hefur verið fengin 
til að vera með umsjón með verkinu. 
Gert er ráð fyrir að heildarkostnaður 
við smíðina verði 30 milljónir evra fyrir 
utan hönnunarkostnað.  Eftirlits- og 
undirbúningskostnaður árið 2016 var 
48,8	m.kr.	og	þar	af	var	kostnaður	við	
hönnun hjá Polarkonsult 20,2 m.kr.  
umsjón og gerð gagna hjá J Johannes-
son	8,4	m.kr.	og	Ríkiskaup	9,6	m.kr.	
Annar kostnaður var alls 11,6 m.kr.

Sjá tölvumynd af ferjunni á bls. 9.
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Fylgiskjal 6  Ársreikningur 2016 *)

Staðfesting ársreiknings
Hlutverk	 Vegagerðarinnar	 er	 að	 þróa	 og	 sjá	 um	 vegakerfið	
á	 sem	 hagkvæmastan	 hátt	 með	 þarfir	 samfélagsins,	 öryggi	
vegfarenda	og	umhverfissjónarmið	að	leiðarljósi.

Starfsemi Vegagerðarinnar breyttist á árinu 2013. Þann 
1. júlí varð samruni fjögurra samgöngustofnana þ.e Vega-
gerðar inn ar, Siglingastofnunar, Flugmálastjórnar og Um-
ferðar stofu. Niðurstaðan varð sú að myndaðar voru tvær 
stofn anir. Annars vegar framkvæmdastofnun sem áfram 
heitir Vegagerðin og stjórnsýslustofnun sem heitir Sam-
göngu stofa. Frá gömlu Vegagerðinni fóru verkefni eins og 
umferðar	eftirlit	og	 leyfisveitingar	en	 til	Vegagerðarinnar	komu	
verkefni frá Siglingastofnun sem tengjast höfnum, vitum og 
sjóvarnargörðum auk umsjónarhlutverks með vaktstöð siglinga. 
Hafnarframkvæmdir voru fyrir samruna sérstakur fjárlagaliður 
06-652 og verða þar áfram enn um sinn en önnur starfsemi fer 
undir 06-651 Vegagerðina

Ársreikningur Vegagerðarinnar byggir á kostnaðarverðs-
reiknings skil um í samræmi við lög um ársreikninga og lög um 
fjárreiður ríkisins. Hann er gerður  eftir sömu reikningsskila að-
ferð um og árið áður.
Samkvæmt	 rekstrarreikningi	 nam	 hagnaður	 940,6	 m.kr.	 á	

árinu	2016.	Heildareignir	námu	4.815,7	m.kr.	í	árslok.	Heildar-
Rekstrarreikningur árið 2016

  Fjárhæðir eru í þús.kr. Skýring 2016 2015

 Rekstrartekjur
 Bensíngjald  7.224.351 7.214.327
 Olíugjald  9.226.136   8.312.853
	 Kílómetragjald	 	 986.654			 817.229
 Vitagjald  321.082   325.028
	 Aðrar	tekjur	 	 540.414			 575.918

                       Rekstrartekjur samtals  18.577.560   17.255.379

 Rekstrargjöld
	 Almennur	rekstur	 	 1.047.444			 996.468
	 Framkvæmdir	 6	 9.779.106			 8.508.444
 Viðhald   7 6.162.790   6.268.273
		 Þjónusta	 8	 4.689.074			 5.227.952
	 Styrkir	til	ferja	og	sérleyfishafa	 	 988.540			 893.593
 Styrkir til almenningssamgangna  893.593 916.125
	 Styrkir	til	innanlandsflugs	 	 296.595			 274.180
 Rannsóknir  225.683   203.689
	 Vita-	og	hafnamál	 	 132.747			 194.850

	 																												Rekstrargjöld	samtals	 	 24.998.303			 24.113.585

	 																																										Rekstrarhalli	 	 -6.420.743	 -6.858.205

  Fjármunatekjur  22.709   20.206

 Tekjuhalli án ríkisframlags	 	 -6.398.034	 -6.838.000
  Framlag ríkisins  7.338.600 6.993.600

 Tekjuafgangur ársins	 	 940.566	 155.600

*) Framsetning á stöku liðum 
í ársreikningi getur verið á 
annan máta en hefðbundin 
framsetning í verkbókhaldi 
Vegagerðarinnar.

Áritun endurskoðenda
Til samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis
Álit
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Vegagerðar-
inn ar fyrir árið 2016. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu 
stjórnenda,  rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóð streymis-
yfirlit,	 upplýsingar	 um	 mikilvægar	 reikningsskilaaðferðir	 og	
aðrar skýringar.

Við staðfestum að samkvæmt okkar bestu vitund að í skýrslu 
stjórnenda sem fylgir ársreikningi þessum eru veittar þær upp-
lýsingar sem þar ber að veita í samræmi við lög um ársreikninga 
og koma ekki fram í skýringum. 
Það	er	álit	okkar	að	ársreikningurinn	gefi	glögga	mynd	af	fjár-

hagsstöðu Vegagerðarinnar 31. desember 2016, afkomu hans 
og breytingu á handbæru fé á árinu 2016, í samræmi við lög 
um ársreikninga og fjárreiður ríkisins.
Grundvöllur fyrir áliti     
Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunar-
staðla fyrir opinbera aðila. Ábyrgð okkar samkvæmt þeim 
stöðlum	er	 nánar	 lýst	 í	 kaflanum	um	ábyrgð	 endurskoðanda	
hér á eftir. Við erum óháðir Vegagerðinni og í samræmi við 
settar siðareglur fyrir endurskoðendur á Íslandi höfum við 
uppfyllt	ákvæði	þeirra.	Við	 teljum	að	við	endurskoðunina	hafi	
verið	aflað	nægilegra	og	viðeigandi	gagna	til	að	undirbyggja	álit	
okkar.
Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum
Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikn ings-
ins í samræmi við lög um ársreikninga og fjárreiður ríkisins. 
Þeir eru einnig ábyrgir fyrir því innra eftirliti sem nauðsynlegt 
er varðandi gerð og framsetningu ársreikningsins, þannig að 
hann sé án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi 
eða mistaka.
Ábyrgð endurskoðenda á endurskoðun ársreikningsins
Markmið	okkar	er	að	afla	nægjanlegrar	vissu	um	að	ársreikn-
ingurinn sé án verulegra annmarka, hvort sem er af völdum 
sviksemi eða mistaka og að gefa út áritun sem felur í sér 
álit okkar. Nægjanleg vissa er mikið öryggi, en ekki trygging 
þess að endurskoðun framkvæmd í samræmi við alþjóðlega 
endurskoðunarstaðla fyrir opinbera aðila muni uppgötva allar 
verulegar skekkjur séu þær til staðar. Skekkjur geta orðið vegna 
mistaka eða sviksemi og eru álitnar verulegar ef þær gætu haft 

áhrif á fjárhagslega ákvarðanatöku notenda ársreikningsins, 
einar og sér eða samanlagðar. 

Endurskoðun okkar er í samræmi við alþjóðlega endur-
skoð unar staðla fyrir opinbera aðila og hún byggir á faglegri 
dómgreind og gagnrýni. Við framkvæmum einnig eftirfarandi
•  Greinum og metum hættuna á verulegri skekkju í árs-
reikn ingnum, hvort sem er vegna mistaka eða sviksemi, 
skipuleggjum og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til 
að	 bregðast	 við	 þeirri	 hættu	 og	 öflum	 endurskoðunargagna	
sem eru nægjanleg og viðeigandi til að undirbyggja álit okkar. 
Hættan á að uppgötva ekki verulega skekkju vegna sviksemi 
er meiri en að uppgötva ekki skekkju vegna mistaka, þar sem 
sviksemi getur falið í sér samsæri, fölsun, villandi framsetningu 
ársreiknings, að einhverju sé viljandi sleppt eða að farið sé 
fram hjá innri eftirlitsaðgerðum.    
•  Könnum hvort rekstur og umsvif séu í samræmi við heimildir 
fjárlaga, fjáraukalaga og annarra laga, lögmæt fyrirmæli, 
samninga og starfsvenjur þar sem það á við.
•		Öflum	skilnings	á	innra	eftirliti,	sem	snertir	endurskoðunina,	í	
þeim tilgangi að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir 
og meta hvort það tryggir viðunandi árangur.
•		Metum	 hvort	 reikningsskilaaðferðir	 og	 reikningshaldslegt	
mat stjórnenda ásamt tengdum skýringum séu viðeigandi í 
sam ræmi við reikningsskilareglur fyrir opinbera aðila. 
•		Metum	í	heild	sinni	hvort	ársreikningurinn	gefi	glögga	mynd	
af undirliggjandi viðskiptum og atburðum, metum framsetningu, 
uppbyggingu, innihald og þar með taldar skýringar með tilliti til 
glöggrar myndar.

Við upplýsum stjórnendur meðal annars um áætlað umfang 
og tímasetningu endurskoðunarinnar og mikilvæg atriði sem 
kunna að koma upp við endurskoðun okkar, þar á meðal veru-
lega annmarka á innra eftirliti.
Ríkisendurskoðun, október 2017
Sveinn Arason,
ríkisendurskoðandi
Sigurgeir Bóasson,
endurskoðandi

skuldir námu 22.169,1 m.kr. og eigið fé 
neikvætt	um	17.353,4	m.kr.

Vegamálastjóri og forstöðumaður 
fjárreiðudeildar staðfesta hér með 
ársreikning Vegagerðarinnar fyrir árið 
2016 með undirritun sinni. 

Reykjavík október 2017
Hreinn Haraldsson,

vegamálastjóri.
Hannes	Már	Sigurðsson,

forstöðumaður.

Djúpvegur (61) í Seyðisfirði, Fjallið Hestur í baksýn. 
Efni sett í vegaxlir 15. mars 2016.

Nýr hluti Arnarnesvegar opnaður fyrir umferð 15. nóvember 2016. Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri í Kópavogi, Dofri Eysteinsson 
Suðurverki hf. og Hreinn Haraldsson vegamálastjóri fjarlægja lokunarmerki. 
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Staðfesting ársreiknings
Hlutverk	 Vegagerðarinnar	 er	 að	 þróa	 og	 sjá	 um	 vegakerfið	
á	 sem	 hagkvæmastan	 hátt	 með	 þarfir	 samfélagsins,	 öryggi	
vegfarenda	og	umhverfissjónarmið	að	leiðarljósi.

Starfsemi Vegagerðarinnar breyttist á árinu 2013. Þann 
1. júlí varð samruni fjögurra samgöngustofnana þ.e Vega-
gerðar inn ar, Siglingastofnunar, Flugmálastjórnar og Um-
ferðar stofu. Niðurstaðan varð sú að myndaðar voru tvær 
stofn anir. Annars vegar framkvæmdastofnun sem áfram 
heitir Vegagerðin og stjórnsýslustofnun sem heitir Sam-
göngu stofa. Frá gömlu Vegagerðinni fóru verkefni eins og 
umferðar	eftirlit	og	 leyfisveitingar	en	 til	Vegagerðarinnar	komu	
verkefni frá Siglingastofnun sem tengjast höfnum, vitum og 
sjóvarnargörðum auk umsjónarhlutverks með vaktstöð siglinga. 
Hafnarframkvæmdir voru fyrir samruna sérstakur fjárlagaliður 
06-652 og verða þar áfram enn um sinn en önnur starfsemi fer 
undir 06-651 Vegagerðina

Ársreikningur Vegagerðarinnar byggir á kostnaðarverðs-
reiknings skil um í samræmi við lög um ársreikninga og lög um 
fjárreiður ríkisins. Hann er gerður  eftir sömu reikningsskila að-
ferð um og árið áður.
Samkvæmt	 rekstrarreikningi	 nam	 hagnaður	 940,6	 m.kr.	 á	

árinu	2016.	Heildareignir	námu	4.815,7	m.kr.	í	árslok.	Heildar-
Rekstrarreikningur árið 2016

  Fjárhæðir eru í þús.kr. Skýring 2016 2015

 Rekstrartekjur
 Bensíngjald  7.224.351 7.214.327
 Olíugjald  9.226.136   8.312.853
	 Kílómetragjald	 	 986.654			 817.229
 Vitagjald  321.082   325.028
	 Aðrar	tekjur	 	 540.414			 575.918

                       Rekstrartekjur samtals  18.577.560   17.255.379

 Rekstrargjöld
	 Almennur	rekstur	 	 1.047.444			 996.468
	 Framkvæmdir	 6	 9.779.106			 8.508.444
 Viðhald   7 6.162.790   6.268.273
		 Þjónusta	 8	 4.689.074			 5.227.952
	 Styrkir	til	ferja	og	sérleyfishafa	 	 988.540			 893.593
 Styrkir til almenningssamgangna  893.593 916.125
	 Styrkir	til	innanlandsflugs	 	 296.595			 274.180
 Rannsóknir  225.683   203.689
	 Vita-	og	hafnamál	 	 132.747			 194.850

	 																												Rekstrargjöld	samtals	 	 24.998.303			 24.113.585

	 																																										Rekstrarhalli	 	 -6.420.743	 -6.858.205

  Fjármunatekjur  22.709   20.206

 Tekjuhalli án ríkisframlags	 	 -6.398.034	 -6.838.000
  Framlag ríkisins  7.338.600 6.993.600

 Tekjuafgangur ársins	 	 940.566	 155.600

*) Framsetning á stöku liðum 
í ársreikningi getur verið á 
annan máta en hefðbundin 
framsetning í verkbókhaldi 
Vegagerðarinnar.

Áritun endurskoðenda
Til samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis
Álit
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Vegagerðar-
inn ar fyrir árið 2016. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu 
stjórnenda,  rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóð streymis-
yfirlit,	 upplýsingar	 um	 mikilvægar	 reikningsskilaaðferðir	 og	
aðrar skýringar.

Við staðfestum að samkvæmt okkar bestu vitund að í skýrslu 
stjórnenda sem fylgir ársreikningi þessum eru veittar þær upp-
lýsingar sem þar ber að veita í samræmi við lög um ársreikninga 
og koma ekki fram í skýringum. 
Það	er	álit	okkar	að	ársreikningurinn	gefi	glögga	mynd	af	fjár-

hagsstöðu Vegagerðarinnar 31. desember 2016, afkomu hans 
og breytingu á handbæru fé á árinu 2016, í samræmi við lög 
um ársreikninga og fjárreiður ríkisins.
Grundvöllur fyrir áliti     
Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunar-
staðla fyrir opinbera aðila. Ábyrgð okkar samkvæmt þeim 
stöðlum	er	 nánar	 lýst	 í	 kaflanum	um	ábyrgð	 endurskoðanda	
hér á eftir. Við erum óháðir Vegagerðinni og í samræmi við 
settar siðareglur fyrir endurskoðendur á Íslandi höfum við 
uppfyllt	ákvæði	þeirra.	Við	 teljum	að	við	endurskoðunina	hafi	
verið	aflað	nægilegra	og	viðeigandi	gagna	til	að	undirbyggja	álit	
okkar.
Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum
Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikn ings-
ins í samræmi við lög um ársreikninga og fjárreiður ríkisins. 
Þeir eru einnig ábyrgir fyrir því innra eftirliti sem nauðsynlegt 
er varðandi gerð og framsetningu ársreikningsins, þannig að 
hann sé án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi 
eða mistaka.
Ábyrgð endurskoðenda á endurskoðun ársreikningsins
Markmið	okkar	er	að	afla	nægjanlegrar	vissu	um	að	ársreikn-
ingurinn sé án verulegra annmarka, hvort sem er af völdum 
sviksemi eða mistaka og að gefa út áritun sem felur í sér 
álit okkar. Nægjanleg vissa er mikið öryggi, en ekki trygging 
þess að endurskoðun framkvæmd í samræmi við alþjóðlega 
endurskoðunarstaðla fyrir opinbera aðila muni uppgötva allar 
verulegar skekkjur séu þær til staðar. Skekkjur geta orðið vegna 
mistaka eða sviksemi og eru álitnar verulegar ef þær gætu haft 

áhrif á fjárhagslega ákvarðanatöku notenda ársreikningsins, 
einar og sér eða samanlagðar. 

Endurskoðun okkar er í samræmi við alþjóðlega endur-
skoð unar staðla fyrir opinbera aðila og hún byggir á faglegri 
dómgreind og gagnrýni. Við framkvæmum einnig eftirfarandi
•  Greinum og metum hættuna á verulegri skekkju í árs-
reikn ingnum, hvort sem er vegna mistaka eða sviksemi, 
skipuleggjum og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til 
að	 bregðast	 við	 þeirri	 hættu	 og	 öflum	 endurskoðunargagna	
sem eru nægjanleg og viðeigandi til að undirbyggja álit okkar. 
Hættan á að uppgötva ekki verulega skekkju vegna sviksemi 
er meiri en að uppgötva ekki skekkju vegna mistaka, þar sem 
sviksemi getur falið í sér samsæri, fölsun, villandi framsetningu 
ársreiknings, að einhverju sé viljandi sleppt eða að farið sé 
fram hjá innri eftirlitsaðgerðum.    
•  Könnum hvort rekstur og umsvif séu í samræmi við heimildir 
fjárlaga, fjáraukalaga og annarra laga, lögmæt fyrirmæli, 
samninga og starfsvenjur þar sem það á við.
•		Öflum	skilnings	á	innra	eftirliti,	sem	snertir	endurskoðunina,	í	
þeim tilgangi að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir 
og meta hvort það tryggir viðunandi árangur.
•		Metum	 hvort	 reikningsskilaaðferðir	 og	 reikningshaldslegt	
mat stjórnenda ásamt tengdum skýringum séu viðeigandi í 
sam ræmi við reikningsskilareglur fyrir opinbera aðila. 
•		Metum	í	heild	sinni	hvort	ársreikningurinn	gefi	glögga	mynd	
af undirliggjandi viðskiptum og atburðum, metum framsetningu, 
uppbyggingu, innihald og þar með taldar skýringar með tilliti til 
glöggrar myndar.

Við upplýsum stjórnendur meðal annars um áætlað umfang 
og tímasetningu endurskoðunarinnar og mikilvæg atriði sem 
kunna að koma upp við endurskoðun okkar, þar á meðal veru-
lega annmarka á innra eftirliti.
Ríkisendurskoðun, október 2017
Sveinn Arason,
ríkisendurskoðandi
Sigurgeir Bóasson,
endurskoðandi

skuldir námu 22.169,1 m.kr. og eigið fé 
neikvætt	um	17.353,4	m.kr.

Vegamálastjóri og forstöðumaður 
fjárreiðudeildar staðfesta hér með 
ársreikning Vegagerðarinnar fyrir árið 
2016 með undirritun sinni. 

Reykjavík október 2017
Hreinn Haraldsson,

vegamálastjóri.
Hannes	Már	Sigurðsson,

forstöðumaður.

Djúpvegur (61) í Seyðisfirði, Fjallið Hestur í baksýn. 
Efni sett í vegaxlir 15. mars 2016.

Nýr hluti Arnarnesvegar opnaður fyrir umferð 15. nóvember 2016. Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri í Kópavogi, Dofri Eysteinsson 
Suðurverki hf. og Hreinn Haraldsson vegamálastjóri fjarlægja lokunarmerki. 
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Efnahagsreikningur 31. desember 2016

  Fjárhæðir eru í þús.kr. Skýring 2016 2015
 Eignir
 Áhættufjármunir og langtímakröfur
  Eignarhlutir í félögum  10.000 10.000

    10.000 10.000
 Veltufjármunir
	 	 Vörubirgðir	 	 814.550	 697.879
  Viðskiptamenn  216.952 210.967
  Ríkissjóður, viðskiptareikningur  2.819.260 192.008
  Aðrar skammtímakröfur  89 189.132
  Kröfur á gjaldendur 3 796.768 932.314
  Handbært fé  158.085 674.509

	 																								Veltufjármunir	samtals	 	 4.815.704	 2.896.809

 Eignir alls	 	 4.815.704	 2.906.809

 Skuldir og eigið fé
 Eigið fé
	 	 Höfuðstóll	 5	 1.966.140	 -237.962
  Bundið eigið fé 5 -19.531.176 -18.267.641
	 	 Annað	eigið	fé	 5	 211.594	 211.594

	 	 																												Eigið	fé	samtals	 	 -17.353.442	 -18.294.009

 Skuldir
 Skammtímaskuldir
	 	 Ríkissjóður	v/markaðra	tekna	 2	 19.837.414	 18.775.440 
  Lánardrottnar    2.331.732 2.425.378 

	 	 											Skammtímaskuldir	samtals	 	 22.169.146	 21.200.818

	 	 																													Skuldir	samtals	 	 4.815.704	 21.200.818

 Skuldir og eigið fé alls	 	 4.815.704	 2.906.809

Sjóðstreymi árið 2016

             Fjárhæðir	eru	í	þús.kr.	 	 2015	 2014
 
 Rekstrarhreyfingar
  Veltufé frá rekstri:
	 	 Tekjuhagnaður/halli	samkvæmt	rekstrarreikningi	 940.567	 155.600

                                                Veltufé frá rekstri	 940.567	 155.600

  Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum
  Birgðir (hækkun), lækkun  -116.671 37.828
  Skammtímakröfur (hækkun), lækkun  318.605 -263.186
  Skammtímaskuldir hækkun, (lækkun)  968.328 1.240.226

    1.170.262 1.014.868

                                       Handbært fé frá rekstri 2.110.829 1.170.468

 Fjármögnunarhreyfingar
  Framlag ríkissjóðs  -7.338.600 -6.993.600
	 	 Skil	markaðra	tekna	skv.	fjárlögum	 	 -19.231.430	 -17.645.579
	 	 Greitt	úr	ríkissjóði	 	 23.942.777	 24.007.955

                                   Fjármögnunarhreyfingar -2.627.253 -631.224

  Hækkun (lækkun) á handbæru fé	 	 -516.424	 539.244

  Handbært fé á ársbyrjun	 	 674.509	 135.265

  Handbært fé í árslok  158.085 674.509

Skýringar
Reikningsskilaaðferðir
1. Grundvöllur reikningsskila

 Ársreikningur Vegagerðarinnar er gerður með sama 
hætti og tíðkast hjá A-hluta stofnunum. Varanlegir 
rekstrarfjármunir eru gjaldfærðir við kaup en ekki færðir til 
eignar í efnahagsreikningi. Í samræmi við ákvæði laga um 
fjárreiður ríkisins er ársreikningurinn að öðru leyti gerður í 
samræmi við ákvæði laga nr. 3/2006  um ársreikninga.
Skattar
Eins og aðrar stofnanir sem ríkið ber ótakmarkaða ábyrgð 
á	þá	er	Vegagerðin	undanþegin	skattskyldu,	sbr.	4.	gr.	
laga nr. 90/2003 um tekjuskatt.
Skráning tekna
Tekjur eru bókaðar í þeim mánuði sem reikningar eru 
gefnir út.
Skráning gjalda
Gjöld eru almennt bókuð þegar reikningar berast 
stofnuninni. Í lok ársins eru áfallin gjöld sem tilheyra 
rekstrarárinu færð í rekstrarreikning og sem ógreidd gjöld 
í árslok.
Verðtrygging
Verðtryggðar eignir og skuldir eru færðar miðað við vísitölu 
sem tók gildi 1. janúar 2017.

Eignarhlutir í félögum, langtímakröfur
Eignarhlutir í félögum og langtímakröfur eru færðar á 
nafnverði.
Vörubirgðir
Vörubirgðir eru metnar til eignar á síðasta innkaupsverði
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur eru metnar á 
kostnaðarverði
Handbært fé
Til handbærs fjár teljast óbundnar innstæður á 
bankareikningum.
Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir
Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir eru færðar á 
kostnaðarverði.
Lífeyrisskuldbindingar
Lífeyrisskuldbindingar vegna starfsmanna stofnunarinnar 
eru áhvílandi. Í samræmi við reikningsskilareglu A-hluta 
ríkissjóðs eru lífeyrisskuldbindingar ekki færðar í árs-
reikn ingum einstakra A-hluta ríkisstofnana heldur eru 
þær færðar í einu lagi hjá ríkissjóði. Lífeyrisskuldbinding 
Vegagerðarinnar vegna núverandi og fyrrverandi starfs-
manna hennar hefur ekki verið reiknuð sérstaklega.

Blöndubrú á Blönduósi, viðgerð 30. október 2016.
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Fjárheimildir, rekstur
Í fjárlögum og fjáraukalögum er sýndur jöfnuður í rekstri 
Vega	gerðarinnar	með	því	að	flokka	með	tekjum	viðskipta-
hreyfi	ngu	(lán	frá	ríkissjóði)	að	fjárhæð	1.289,6 m.kr. 

2.  Ríkissjóður vegna markaðra tekna
 Í ársbyrjun var skuld við ríkissjóð vegna markaðra tekna 

18.775,4	m.kr.	Markaðar	tekjur	innheimtar	á	árinu	námu		
17.842,6	m.kr.	Skil	markaðra	tekna	samkvæmt	fjárlögum	
námu	18.904,6	m.kr.	Í	árslok	er	skuld	við	ríkissjóð	vegna	
markaðra	tekna	19.837,4	m.kr.

          Fjárhæðir eru í þús.kr.

  Staða í ársbyrjun -18.775.440
  Markaðar	tekjur	innheimtar	2016	 17.842.626
  Skil markaðra tekna 
  til Vegagerðarinnar skv. fjárlögum -18.904.600

  Staða í árslok -19.837.414

3.  Kröfur á gjaldendur
 Kröfur á gjaldendur kílómetragjalds, olíugjalds og 

þungaskatts námu 796,8 m.kr. í árslok. Í ársbyrjun  voru 
kröfur	samtals	932,3	m.kr.		Hreyfingar	á	árinu	greinast	
eftirfarandi:

:
           Fjárhæðir eru í þús.kr. 2016

 Kröfur á gjaldendur í ársbyrjun 932.314
 Álagning markaðra tekna 17.716.064
 Afskriftir -8.984

   18.639.394

 Innheimta markaðra tekna -17.842.626

 Kröfur á gjaldendur í árslok 796.768

 Fjárhæðir eru í þús.kr. Fjárlög / fjáraukalög Reikningur Frávik

	 Markaðar	tekjur	 17.975.000	 18.037.146	 -62.146
	 Ýmsar	tekjur	 394.800	 563.123	 -168.323

	 	 18.369.800	 18.600.269	 -230.469

	 Umdæmi	almennur	rekstur	 920.200	 1.047.444	 -127.244
	 Styrkir	til	ferja	og	sérleyfishafa	 1.520.800	 1.676.324	 -155.524
	 Styrkir	til	almenningssamgangna	 988.400	 988.540	 -140
	 Styrkir	til	innanlandsflugs	 306.400	 296.595	 9.805
 Rannsóknir 226.900 225.683 1.217
	 Þjónusta	 5.857.500	 4.689.074	 1.168.426
 Viðhald 6.073.000 6.162.790 -89.790
	 Framkvæmdir	 10.328.500	 9.779.106	 549.344
	 Vita-	og	hafnamál	 776.300	 132.747	 643.553

																																	Gjöld	samtals	 26.998.000	 24.998.303	 1.999.697

	 Tekjur	umfram	gjöld	 -8.628.200	 -6.398.034	 -2.230.166
 Framlag ríkisins 7.338.600 7.338.600 0

																													Tekjuhalli/hagnaður	 -1.289.600	 940.566	 -2.230.166

Viðskiptahreyfing	 1.289.600			 0			 1.289.600

	 	 0	 940.566			 -940.566

4.  Laun og launatengd gjöld

Laun og launatengd gjöld hækka um 212,7 m.kr. frá fyrra 
ári eða um 7,2%.

Laun og launatengd gjöld greinast þannig:

  Fjárhæðir eru í þús.kr. 2016 2015

 Laun 2.577.070 2.385.729
 Launatengd gjöld 586.922 565.612

  3.163.992 2.951.341

5.  Eigið fé
Höfuðstóll í ársbyrjun var neikvæður um 238,0 m.kr. 
Hagnaður	ársins		nam	940,6		m.kr.	Höfuðstóll	í	árslok	nam	
1.966,1 m.kr. Neikvætt bundið eigið fé er 19.531,2 m.kr. 
í árslok.

       Fjárhæðir eru í þús.kr. Höfuðstóll  Bundið eigið fé Stofnkostnaður Samtals

Eigið fé í ársbyrjun -237.962 -18.267.640	 211.594	 -18.294.008
Hagnaður ársins 940.566   940.566
Uppgjör markaðra tekna 1.263.536 -1.263.536  0

Eigið fé í árslok 1.966.140 -19.531.176	 211.594	 -17.353.442
Arnarnesvegur (411), kantsteinn steyptur 26. ágúst 2016. 

Djúpvegur (61) í Lágadal, vegmálning 23. ágúst 2016.
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6.  Framkvæmdir
Framkvæmdir námu 
9.889,2 m.kr. á árinu 2016 
samanborið	við	8.508,4	m.kr.	
á fyrra ári. Framkvæmdir  
hækka um 1.380,8 m.kr. milli 
ára eða um 16,2%. 
Framkvæmdir 2016 skiptast 
þannig eftir verkefnum í stórum 
dráttum:

       Fjárhæðir eru í þús.kr. 2016 2015

Norðfjarðargöng 92-10  2.279.000
Jarðgöng	og	vegur	að	Bakka		 1.748.217
Arnarnesvegur	411-05	 961.838
Strandavegur um Bjarnarfjörð  360.810
Kjósarskarðsvegur	48-02		 297.154
Hringvegur	1-YO	um	Morsá	 293.533
Dettifossvegur	862-02		 256.481
Laxárdalsvegur 59-011 229.976
Dettifossvegur 862-03 áfangi 2 217.797
Kaldadalsvegur 550-02 209.903
Uxahryggjavegur 52-02 192.120
Örlygshafnarvegur	612-01	 148.925
Landvegur	26-04-01	 121.892
Svínvetningabraut	731-03	 106.884
Sjóvarnargarðar	stofnkostnaður	 104.150
Dýrafjarðargöng	60-39	 98.443
Annað  2.262.100 

Samtals	 9.889.223	 8.508.444

   Fjárhæðir eru í þús.kr. 2016 2015

Vetrarþjónusta 2.696.808 3.193.435
Vegmerkingar 
   og vegbúnaður 1.186.475 1.132.365
Önnur þjónusta 712.116 902.152

       Samtals  4.595.399 5.227.952

         Fjárhæðir eru í þús.kr. 2016 2015

Viðhald bundinna slitlaga   2.886.270 3.063.862
Styrkingar og endurbætur  803.733 988.730
Viðhald malarvega   1.015.738 839.036
Viðhald	brúa		 452.829	 396.767
Umferðaröryggi		 339.726	 345.641
Annað			 664.363	 634.237

                        Samtals 6.162.659 6.268.273

7.  Viðhald
 Viðhald vega nam 6.162,7 m.kr. 
 á árinu 2016 en var 6.268,3 m.kr. 
 á árinu 2015. Viðhald vega 

lækkar um 105,6 m.kr. milli ára 
eða um 1,7%. 8. Þjónusta

	 Þjónusta	við	vegi	nam	4.595,4	m.kr.	á	árinu	2016	
samanborið við 5.228,0 m.kr. á fyrra ári. Þjónusta samtals 
lækkar um 632,6 m.kr. milli ára eða um 12,1%.

Eyjafjarðarleið (F821), ræsi endurnýjað 29. júní 2016.

Myndir á baksíðu
1.1	 Arnarnesvegur	(411),	12.	febrúar	2016.	
1.2	 Brúavinnuflokkur	Vegagerðarinnar	frá	Hvammstanga
	 styrkir	brúna	yfir	Skjálfandafljót	á	Norðausturvegi	(85)	27.	júní	2016.	
2.1	 Langanesviti	í	Arnarfirði,	viðhaldsvinna	12.	júlí	2016.	
2.2			Hringvegur	(1),	Suðurlandsvegur,	lokaður	vegna	illviðris	4.	febrúar	2016.	

Framkvæmdastjórn Vegagerðarinnar 2016

Framkvæmdastjórn Vegagerðarinnar komin saman 5. desember 2016. 
Aftari röð frá vinstri: 
Magnús Valur Jóhannsson framkvæmdastjóri mannvirkjasviðs, 
Jónas Snæbjörnsson framkvæmdastjóri þróunarsviðs, 
Hreinn Haraldsson forstjóri (vegamálastjóri), 
Stefán Erlendsson framkvæmdastjóri stoðsviðs, 
Sigurður Áss Grétarsson framkvæmdastjóri siglingasviðs. 
Sitjandi: Ingvi Árnason svæðisstjóri Vestursvæðis, 
Gunnar H. Guðmundsson svæðisstjóri Norðursvæðis, 
Sveinn Sveinsson svæðisstjóri Austursvæðis, 
Svanur G. Bjarnason svæðisstjóri Suðursvæðis.
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6.  Framkvæmdir
Framkvæmdir námu 
9.889,2 m.kr. á árinu 2016 
samanborið	við	8.508,4	m.kr.	
á fyrra ári. Framkvæmdir  
hækka um 1.380,8 m.kr. milli 
ára eða um 16,2%. 
Framkvæmdir 2016 skiptast 
þannig eftir verkefnum í stórum 
dráttum:

       Fjárhæðir eru í þús.kr. 2016 2015
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Jarðgöng	og	vegur	að	Bakka		 1.748.217
Arnarnesvegur	411-05	 961.838
Strandavegur um Bjarnarfjörð  360.810
Kjósarskarðsvegur	48-02		 297.154
Hringvegur	1-YO	um	Morsá	 293.533
Dettifossvegur	862-02		 256.481
Laxárdalsvegur 59-011 229.976
Dettifossvegur 862-03 áfangi 2 217.797
Kaldadalsvegur 550-02 209.903
Uxahryggjavegur 52-02 192.120
Örlygshafnarvegur	612-01	 148.925
Landvegur	26-04-01	 121.892
Svínvetningabraut	731-03	 106.884
Sjóvarnargarðar	stofnkostnaður	 104.150
Dýrafjarðargöng	60-39	 98.443
Annað  2.262.100 

Samtals	 9.889.223	 8.508.444

   Fjárhæðir eru í þús.kr. 2016 2015

Vetrarþjónusta 2.696.808 3.193.435
Vegmerkingar 
   og vegbúnaður 1.186.475 1.132.365
Önnur þjónusta 712.116 902.152

       Samtals  4.595.399 5.227.952

         Fjárhæðir eru í þús.kr. 2016 2015
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Styrkingar og endurbætur  803.733 988.730
Viðhald malarvega   1.015.738 839.036
Viðhald	brúa		 452.829	 396.767
Umferðaröryggi		 339.726	 345.641
Annað			 664.363	 634.237

                        Samtals 6.162.659 6.268.273

7.  Viðhald
 Viðhald vega nam 6.162,7 m.kr. 
 á árinu 2016 en var 6.268,3 m.kr. 
 á árinu 2015. Viðhald vega 

lækkar um 105,6 m.kr. milli ára 
eða um 1,7%. 8. Þjónusta

	 Þjónusta	við	vegi	nam	4.595,4	m.kr.	á	árinu	2016	
samanborið við 5.228,0 m.kr. á fyrra ári. Þjónusta samtals 
lækkar um 632,6 m.kr. milli ára eða um 12,1%.
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Framkvæmdastjórn Vegagerðarinnar komin saman 5. desember 2016. 
Aftari röð frá vinstri: 
Magnús Valur Jóhannsson framkvæmdastjóri mannvirkjasviðs, 
Jónas Snæbjörnsson framkvæmdastjóri þróunarsviðs, 
Hreinn Haraldsson forstjóri (vegamálastjóri), 
Stefán Erlendsson framkvæmdastjóri stoðsviðs, 
Sigurður Áss Grétarsson framkvæmdastjóri siglingasviðs. 
Sitjandi: Ingvi Árnason svæðisstjóri Vestursvæðis, 
Gunnar H. Guðmundsson svæðisstjóri Norðursvæðis, 
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