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New means of improving road safety during winter are constantly being 

searched for. One is studded tyres. By using them, drivers believed they had found the 

solution that best suited Icelandic winter conditions. However it later turned out that 

by using studded tyres various problems rose. Carriageway wear in the streets of the 

capital and its surroundings increased with the appropriate expenses for the 

municipalities. Traffic pollution on account of carriageway wear also increased in 

terms of airborne particle and noise caused by studded tyres became consistent during 

the winter months. 

Tyre manufacturers regularly provide innovations to meet drivers’ needs for 

winter driving. One of them is granulated tyres. Carriageway wear resulting from their 

usage is far less than from studded tyres resulting in less airborne particle pollution 

and the same can be said concerning noise. It is therefore necessary to research 

whether or not it is a viable option to increase their usage and replace studded tyres. 

By cost-benefit analyzing the current use of asphalt and comparing it to the possible 

cost considering a cut down in use of studded tyres it proves to be a viable option. The 

conclusion of this analyzis revealed that it is possible to save approximately kr. 577.6 

-838.3 million present value up to the year 2012 which answers to 63.5% if the 

discount rate is 5%. 

If the discount rate is 6% the present value of the saving is approximately kr. 

557.6 – 809.2 million which answers to 62.0% saving.  
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Samantekt 

 
Lykilorð: Kostnaðar- og ábatagreining; hjólbarðar; umferðarmengun; vegslit. 

 

Til að auka umferðaröryggi í vetrarakstri er stöðugt verið að leita nýrra leiða. 

Ein þeirra er nagladekk. Notkun þeirra hófst hér á landi um 1964 og náðu þau strax 

mikilli útbreiðslu, eða allt að 90 – 95%. Með notkun þeirra töldu ökumenn sig loks 

hafa fundið þá lausn sem hentaði við íslenskar vetraraðstæður. Seinna kom þó í ljós að 

með notkun þeirra sköpuðust ýmis vandamál. Vegslit á götum höfuðborgarsvæðisins 

jókst með tilheyrandi kostnaðarauka fyrir sveitarfélögin. Umferðarmengun vegna 

vegslits fór vaxandi í formi svifryks og hávaði af völdum nagladekkja varð viðvarandi 

yfir vetrarmánuðina. Því hefur allra leiða verið leitað svo draga megi úr 

nagladekkjanotkun án þess að umferðaröryggi minnki. Hjólbarðaframleiðendur koma 

stöðugt með nýjungar til að koma til móts við þarfir ökumanna í vetrarakstri. Ein 

þeirra er harðkornadekk. Þróun þeirra hefur staðið yfir allt frá árinu 1970 en notkun 

þeirra hér á landi hófst ekki fyrr en 1996. Rannsóknir hafa sýnt að eiginleikar þeirra 

henta ágætlega á höfuðborgarsvæðinu, án þess að umferðaröryggi minnki. Vegslit af 

notkun þeirra er aðeins brot af vegsliti vegna nagladekkjanotkunar sem leiðir til minni 

svifryksmengunar og hávaði frá þeim er mun minni. Kostnaður við endurnýjunar 

malbiks af þeirra völdum er miklu minni en vegna nagladekkja og því þörf á að kanna 

hvort ekki sé raunhæfur möguleiki á að auka notkun þeirra í stað negldra hjólbarða. 

Með því að greina þann malbikunarkostnað sem er í dag og bera hann saman við þann 

kostnað sem verður ef dregið er úr notkun þeirra má sjá að svo er. Niðurstöður 

greiningarinnar hér  leiðir í ljós að spara má 577,6 – 838,3 millj. kr. að núvirði fram til 

ársins 2012, eða sem nemur 63,5% af malbikunarkostnaði vegna 

nagladekkjanotkunar, miðað við 5% ávöxtunarkröfu. Ef miðað er við 6% 

ávöxtunarkröfu er sparnaðurinn að núvirði um 557,6 – 809,2 millj. kr., eða sem nemur 

62.0% af malbikunarkostnaði vegna naglsdekkjanotkunar, 

Sé einnig tekið tillit til þeirra aukaútgjalda sem ökumenn verða fyrir vegna 

óþarfa umfelgana verður heildarsparnaðurinn á bilinu 1,8 – 2,1 milljarðar kr. að 

núvirði fram til ársins 2012 ef miðað er við 5% ávöxtunarkröfu, en 1,7- 2,0 milljarðar 

kr. ef miðað er við 6% ávöxtunarkröfu. 

 


