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Samantekt 
Þetta lokaverkefni fjallar um tillögur að úrbótum snjóastaða á Norðausturvegi um 
Hófaskarð og Fremri Hálsa. Verkefninu er skipt uppí tvo hluta, sá fyrri fjallar um 
þekkinguna og fræðin bak við snjóhönnun vega og allra þeirra þátta sem að því koma. 
Seinni hlutinn fjallar um sjálfan vegkaflann útreikninga á veðurfarsaðstæðum og greiningu 
á snjóafari samkvæmt þeim. Settar verða fram tillögur að úrbótum ásamt lauslegri 
kostnaðargreiningu við breytingarnar. Fjallað er stuttlega um rekstrarkostnað á 
vegkaflanum.  
 
 
 
 
 

Abstract 
This thesis is discussed suggestions of improvements on places that have problems with 
deep snow and bad visibility and the road Norðausturvegur trough Hófaskarð pass to 
Fremri Hálsar. The thesis is divided into two sections; the first one is about the studies of 
drifting snow and reactions of wind and precipitation in snowy areas and how it develops 
problems on and around the road. The second part is about the road Norðausturvegur, 
description how the road lies in the landscape and calculates climate conditions in the area. 
Suggestions of improvements built on the studies and calculated roughly the cost of the 
suggestions. Also is discussed little about operating expenses on this road. 
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Formáli 
Forsaga þessa verkefnis nær aftur til febrúar þessa árs, þá fór höfundur í samráði við Björn 
Ólafsson verkfræðingur, þáverandi kennara í vegagerð í leit að lokaverkefni sem tengdist 
snjóhönnun á vegum, helst þannig að höfundur gæti unnið verkefnið á Akureyri. Björn 
hafði þá samband við veghönnunarmenn hjá Vegagerðinni Akureyri til að skoða hvað væri 
í boði í þeim efnum. Gunnar H. Jóhannesson og Guðmundur Heiðreksson veltu fyrir sér 
mögulegum verkefnum og stóð til að höfundur ætti að snjóhanna nýjan fjallveg yfir Öxi. 
Það þótti full stórt verkefni og því var farin sú leið að skoða úrbætur á snjóastöðum á 
Norðausturvegi um Hófaskarð og Fremri Hálsa. Þykir höfundi verkefnið spennandi og 
krefjandi.  

Björn fór einnig á stúfana til að leita leiðbeinanda og fékk hann til liðs við höfund Dr. 
Skúla Þórðarson hjá Vegsýn, einnig var ákveðið að Gunnar yrði höfundi innan handar með 
verkefnið þar sem hann hafði yfirumsjá með hönnun þessa vegar. Fljótt var ákveðið að 
kalla alla saman sem að verkefninu koma og fara í skoðunarferð um Hófaskarð og Fremri 
Hálsa til að sjá snjósöfnun á helstu erfiðleikasvæðum. Það tók tíma að finna réttan dag 
þegar vel viðraði og hentaði öllum, þann 24. mars 2011 tókst  loks að fara þessa ferð og 
snjóalög skoðuð vel og teknar myndir. 

Höfundi var í framhaldi látið í té hönnunargögn af vegkaflanum bæði á rafrænu formi og á 
pappír. Fleiri heimildir komu frá Birni um snjóhönnun og grunnfræði. Skúli útvegaði síðan 
aðal heimildirnar um snjóhönnun vega og þá þekkingu sem til er í dag í þessum fræðum. 
Allt var þetta á rafrænu formi. Aðal heimildin er norsk bók sem var gerð fyrir Norsku 
Vegagerðina sem fjallar um öll mikilvægustu atriði við hönnun eða breytingu vega við 
skafrenningsaðstæður. 

Hafist var handa við prentun og lestur heimilda s.l. sumar og drög að beinagrind þessa 
verkefnis var samið í ágústlok. Þann 15. nóvember fór höfundur aðra skoðunarferð um 
Hófaskarð og Fremri Hálsa til að gera sér enn frekari grein fyrir landslagi og taka myndir 
til glöggvunar. 

Mikill hluti þessa verkefnis fjallar um fræðin eins og þau standa í dag enda mikið efni yfir 
að fara. Höfundur vonar að áhugamenn um þessi fræði njóti lestursins og sjái jafnvel 
eitthvað nýtt.  

Verkefnið má nálgast rafrænt á www.skemman.is 

 

Reykjavík 7.desember 2011 

 

_____________________________ 
Jón Helgi Helgason 
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Orðaskýringar 
 

Aðsópssvæði Svæði sem vindur fer yfir og safnar snjó af áður en hann kemur 
yfir athugunarstað (Snjóhönnun vega – Orðalisti) 

Fylling Er undirbyggingar vegar hallandi út á við frá vegöxl sem í 
sumum tilfellum getur orðið býsna stór.  

Gradientvindur Er heiti á vindi sem verður til við þrýstingsmun í háloftum 
(hæðir og lægðir). Gradientvindur eða vindstigull er sá vindur 
sem þarf að hafa mestar áhyggjur af í sambandi við skafrenning. 
Vindar eins og hafgola og þegar kalt loft streymir niður dali 
verða aldrei það sterkir að þurfi að hafa áhyggjur af þeim. 

Hliðarsvæði vegar: Svæði utan akbrautar s.s. vegfláar, skeringar, vegskurðir, 
mokstursreinar og jafnvel óhreyft landsvæði í grennd vegar. 

Jaðarlag vinds:  það lag vinds við jörð sem verður fyrir bremsunaráhrifum jarðar 
og dregur úr vindhraða sökum skerspennu við jörð. Skilgreining 
segir að hraðinn er v=0 við jörð og vex logaritmískt uppávið. 
Þetta lag getur náð ca. 1000m hæð.  

Jafnvægisskafl Skafl sem hefur náð fullum vexti, orðin straumlínulagaður 
þannig að vindhraðalækkun verður ekki á skaflsvæðinu og því 
safnast ekki meiri snjór. 

Lagstreymi/iðustreymi Lagstreymi vökva einkennist af því að straumurinn er í lögum 
og blandast ekki innbyrðis. Auðvelt að nálga tölulega með 
diffrun. Í iðustreymi er mikil óregla, miklar hliðarhreyfingar og 
erfitt að nálga með tölum af mikilli nákvæmni. 

Sjónlengd Lengd þess í metrum sem augað getur séð. Getur verið mjög 
misjafnt eftir veðurfari s.s. þoku, skafrenningi og mikilli 
úrkomu. 

Skering Sá hluti vegsvæðis sem skera hefur þurft í landslag eða sprengja 
klappir til að koma vegi fyrir. Þetta geta verið hólar, hæðir og 
fjallshlíðar sem vegur liggur um. 

Vindrós Ein tegund grafískrar framsetningar á tölulegum gögnum úr 
veðurstöð. Lýsir tíðni mismunandi vindátta sem uppfyllir 
ákveðinn vindstyrk yfir ákveðið tímabil.  
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Inngangur að lokaverkefni 
Samgöngur á íslandi hafa verið mikilvægar í aldaraðir til að koma póstsendingum og 
nauðsynjum milli landshluta. Síðastliðna öld hefur vegakerfið tekið stórkostlegum 
breytingum allt frá örmjóum reiðleiðum og burðarlitlum brúm eða árvöðum yfir í breiðar 
akbrautir fyrir vélknúin ökutæki með öllum tiltækum vegbúnaði. Snjór og snjókoma hefur 
þá oft staðið samgöngum fyrir þrifum þó svo að hér áður ferðuðust menn á snjóléttum 
svæðum og voru einstaklega ratvísir og staðkunnugir í ferðum sínum. Snjósöfnun á og við 
vegi landsins hefur ætíð verið vandamál og völdu menn vegstæði á snjóléttari stöðum hér 
áður þar sem búnaður til snjómoksturs var af skornum skammti víða um landið. Í dag 
virðist fagurfræði og umhverfisvernd vera ofar í huga þegar vegstæði er valið heldur en 
snjóþyngsli. Þetta er þó ekki raunin og eru margir þættir sem ráða legu vegar. Tveir 
mikilvægir þættir veghönnunar eru vindafar og snjósöfnun ásamt tæknilegum atriðum sem 
lúta að öryggiskröfum og kröfum vegtegundar í vegstaðli. Einn galli við gömlu 
malarvegina sem lágu á snjóléttum stöðum var að þar varð oft mikil veðurhæð eða hvassir 
vindar sem þykja meiri ógn gagnvart öryggi vegfarenda. Síðustu áratugi hefur snjóþungi 
minnkað töluvert sem gerir samgöngur auðveldari yfir vetrartímann og æ fleiri leggja land 
undir fót og því hafa kröfur aukist um færð vega á vetrartíma. Þetta leiðir til þess að 
mikilvægi snjóhönnunar vega eykst með degi hverjum til að lágmarka snjósöfnun á vegum 
landsins. Ísland er ekki eina þjóðin sem berst við þennan vanda og hafa fræðimenn í 
Bandaríkjunum og á Norðurlöndum gert rannsóknir á vindafari og snjósöfnun í marga 
áratugi til að geta haldið snjó á vegum sínum í lágmarki.  

Þrátt fyrir þekkinguna sem til er hefur fjármagn til vegagerðar yfirhöndina þegar vegur er 
hannaður enda ósköp eðlilegur hlutur að koma á samgöngum þó svo að það þurfi að moka 
snjó. Ef hugsað er til þess að kostnaður við snjómokstur er mikill á vegkafla sem er van-
snjóhannaður sökum fjármagnsskorts, þá er með tíð og tíma ekki verið að spara neina 
fjármuni og verður kostnaður jafnvel enn meiri heldur en að hafa veginn dýrari í 
uppbyggingu. Góð snjóhönnun þarf ekki endilega að vera dýrari í framkvæmd. 

Þetta verkefni fjallar um helstu aðferðir við snjóhönnun vega og þær aðferðir eru nýttar til 
að leggja til úrbætur á Norðausturvegi um Hófaskarð og Fremri Hálsa kölluð 
Hófaskarðsleið. Þessi vegkafli er einkum þungur í rekstri m.t.t. snjómoksturs. 
Hófaskarðsleið er aðal samgönguleið milli sjávarþorpanna Kópaskers, Raufarhafnar og 
Þórshafnar og leysti af hólmi þreyttan og langan malarveg. Fjöldi þungra ökutækja er 
hlutfallslega mikill miðað við heildarumferð, enda þónokkuð magn af fiski flutt frá 
Þórshöfn á hverjum degi. 

Hófaskarðsleið er nýleg og hefur því aðeins verið opin veturinn 2010-2011 sem þótti 
snjóléttur. Þrátt fyrir lítinn snjó þurfti töluverðan snjómokstur og snjóþunginn var það 
mikill að leiðin var lokuð 15 daga þann vetur. Það eru miklar fjárhæðir í húfi þegar halda 
þarf vegi opnum með miklum snjómokstri og því eru tillögur að úrbótum, til að minnka 
snjósöfnun á veginum, auðvelda og einfalda snjómokstur á snjóþyngstu svæðunum líklega 
arðsamar. Mokstursreinar og akfærir skurðir eru einfaldar lausnir sem eru líklegar til að 
létta verulega snjómokstur og skila arðsemi. 
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Hluti I (fræðin) 

1 Inngangur að fræðum 
Hér verður fjallað um hegðun vinds og úrkomu við vetraraðstæður og hvernig er hægt að 
stýra og vinna með vindstreymi til að snjór safni sér á fyrirfram ákveðna staði. Þetta er gert 
með því að reyna að spá fyrir um snjósöfnun á vegastæði með stærðfræðilegri nálgun sem 
byggir á reynsluformúlum og þekkingu sem hefur skapast með tíð og tíma. 

Vegir fyrr á tímum voru yfirleitt lagðir á þekkta snjólétta staði. Það var svo í kringum árið 
1976 sem Björn Ólafsson verkfræðingur hjá Vegagerðinni aflaði sér bóka og upplýsinga 
frá Bandaríkjunum og uppúr því skrifaði hann tvö rit sem fjalla um varnir gegn snjósöfnun 
og snjóflóðum. Uppfrá því fóru menn loks að spá alvarlega í þessi fræði hérlendis. Önnur 
gagnleg heimild er síðan lokaverkefni frá Tækniskóla Íslands eftir Maríus Þór Jónasson 
skrifuð 1997. Ritið „Snjósöfnunargrindur Handbók“ sem unnið var fyrir Vegagerðina af 
ORION ráðgjöf veturinn 1999-2000 fjallaði um kosti og galla snjósöfnunargrinda. Árið 
2002 kom út doktorsritgerð Skúla Þórðarsonar sem fer djúpt í fræðin hvernig skafrenningur 
hegðar sér og vindflæði mælingar í vindgöngum með snjó. Út frá doktorsverkefninu skrifar 
Skúli rit fyrir vegagerðina sem heitir „Skafrenningur og staðbundin skaflamyndun“ og kom 
út árið 2004. Árið 2006 kom rit um „Virkni vegriða við vetraraðstæður“ það er önnur 
áfangaskýrsla sem gerð var fyrir vegagerðina og skrifuð af mönnum hjá Orion ráðgjöf. Í 
ritinu voru nýjustu útfærslur af vegriðum teknar til skoðunar. Þá var ekki komin reynsla á 
víravegrið sem eru orðin algeng í dag. Skúli skrifar síðan fyrir Vegagerðina handbók um 
„Snjóhönnun vega“ sem kom út árið 2007. Það er mikið stuðst við þessa bók í þessu 
verkefni enda er það nýjasta íslenska ritið í þessum fræðum. Aðal heimild verkefnisins er 
þó norsk bók sem Skúli tók þátt í að skrifa ásamt Harald Norem og Espen Thøring. Bókin 
var gefin út í lok árs 2010 fyrir Vegagerðina í Noregi. Þar er öll nýjasta þekking í þessum 
fræðum en bókin miðar eðlilega við norskar aðstæður sem stundum eiga ekki við hérlendis.  

Kröfur um öryggi, og opnun þjóðvega á vetrartíma, hafa aukist og sýna áðurnefnd rit að 
þessar kröfur leiði til rannsókna snjóhönnun vega þar sem gert er ráð fyrir að upplýsingum 
um snjóa- og veðurfar, á svæðum sem leggja á vegi, sé safnað. Út frá þessum upplýsingum 
er síðan metið hvernig skuli hanna þversnið vega og skeringa, jafnvel að breyta landslagi í 
nánasta umhverfi vega eða setja upp snjóvarnir s.s. snjógrindur og fleira. Hér verður fjallað 
um þessi fræði og sýnt fram á mikilvægi þeirra við hönnun íslenskra vega. Þetta er 
nauðsynlegur grunnur fyrir alla umræðu um úrbætur á vegum s.s. Hófaskarðsleið sem er 
viðfangsefnið hér. 
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2 Vindur og landslagsáhrif 
Vindur og landslag eru stórir áhrifavaldar í snjósöfnun og því mikilvægir þættir í hönnun 
vega. Hér verður fjallað um grunn vindfræði og hvernig vindur hegðar sér í jaðarlaginu, 
sem er sá hluti vinds sem verður fyrir bremsunaráhrifum jarðar. Næst eru tekin fyrir hvaða 
áhrif landslag hefur á vindhraða og vindáttir þegar leggja á veg í fjallshlíðum við hóla og 
skóglendi. Sýnt verður fram á að landslag hefur mikil áhrif á vindhraða og er það 
vindhraðinn sem hefur mest áhrif á snjósöfnun, því hægari sem vindurinn er því meiri 
snjósöfnun. 

2.1 Eðli vinds í jaðarlaginu 

Vindhraði vex logaritmískt með hæð á opnu svæði í jaðarlaginu. Það fer samt eftir hrýfi 
landslags og vindhraða hversu hratt vindur eykst með hæð. Þegar vindur blæs samsíða 
yfirborði jarðar myndar hann viðnám eða skerspennu sem veldur mikilli hraðaminnkun. 
Skerspennan minnkar jafnt og þétt með hæð. Logaritmísk hröðun hefst ekki endilega við 
yfirborð jarðar t.d. þegar vindur fer í gegnum skóglendi helst vindur nokkuð svipaður milli 
trjánna en logaritmísk hröðun hefst ofan við trjátoppana sjá Mynd 2-1 (Norem H. o.fl., 
2010). 

 

Mynd 2-1 Hér má sjá vindhraðaþversnið: til vinstri í opnu landslagi, til hægri mikið 
hrýfi t.d. skóglendi (Norem H. o.fl., 2010). Bls. 11. 

Á blaðsíðu 5 í ritinu Snjósöfnun, sem Björn Ólafsson hjá vegagerðinni skrifaði í kringum 
1976, er jaðarlagi vinds lýst eins og streymi vökva á plötu. 

Þegar vindur blæs eftir yfirborði jarðar, líkist hann mjög flæði vökva 
yfir plötu. 

Þegar vökvinn snertir ystu brún plötunnar, stöðvast vökvaagnirnar við 
yfirborðsflötinn og aðrar agnir hægja ferðina. Svæðið, þar sem 
agnirnar hægja ferðina, kallast jaðarlag. Breytingin í hraðanum 
ákveður hraðastigulinn. Þegar jaðarlagið þykknar, verður flæðið 
óstöðugt og upphefst iðustraumur í því. Þ.e. jaðarlagið verður iðandi. 
Breytingin frá líðandi jaðarlagi til iðandi er háð hrjúfleika plötunnar. 
Ef bunga eða brot er á plötunni getur þrýstingurinn orðið neikvæður 
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þ.e. straumurinn fer í öfuga stefnu á og við jaðarlagið. Dæmi um áhrif 
neikvæðra strauma má t.d. sjá í snjóhengjum... (Björn Ólafsson, 
1976). Bls. 5. 

Þessi útskýring á flæði vinds er gríðarlega hjálpleg þar sem auðveldara er að sjá fyrir sér 
vökva á ferð heldur en ósýnilegan vind. Þar sem talað er um líðandi og iðandi er átt við 
lagstreymi (líðandi) og iðustreymi (sjá orðskýringar). 

2.2 Áhrif landslags á vindhraða og stefnu. 

Landslag hefur mikil áhrif á skafrenning, hvort sem það eru stórir eða smáir hlutir: fjöll, 
firðir, dalir, hólar, gil eða árfarvegir. Smærri hlutir hafa einnig áhrif s.s. fyllingar og 
skeringar, vegbúnaður og hönnun hliðarsvæðis vegar, áningastaðir og skóglendi nálægt 
vegi. 

Allir ofangreindir hlutir hafa áhrif á vindstyrk og vindáttir í jaðarlagi vinds. Hér að neðan 
má sjá á Mynd 2-2 hvernig fjölbreytt landslag hefur áhrif á vindstyrk. Einnig má sjá 
snjóflutning miðað við þessi landslagsáhrif. Fjallað verður um snjóflutning í kafla 3.3. 

 

Mynd 2-2 Vindhraðaþversniðið breytist miðað við landslag, það hefur einnig áhrif á 
snjóflutninginn (Norem H. o.fl., 2010). bls. 12. 

Algengt er að vindurinn blási eftir dölum í jaðarlaginu þó svo að gradientvindurinn sé í 
aðra átt. Gradientvindur er vindur sem verður til við þrýstingsmun í háloftum (hæðir og 
lægðir). Þegar vindur blæs eftir dal er iðulega minni veðurhæð öðrumegin í dalnum eða 
hlémegin. Oftast eru minni vandamál með snjó á þeim svæðum því snjórinn hefur meiri 
tilhneigingu til að leggjast á vindhlið dalsins, þannig að í þröngum dölum verður meirihluti 
snjósöfnunar vindmegin og hentugt að hafa veginn hlémegin. Í breiðum dölum getur þetta 
snúist við, en þá myndast stór aðsópssvæði í botninum og skefur upp hlíðina hlémegin sem 
gerir það að verkum að snjósöfnun hefst og því ekki hentugt að staðsetja veglínu þar. 

Vindhraðabreytingar verða þegar hallamismunur er nægilega mikill í landslagi. Rannsóknir 
og mælingar á Askervein Hill í Skotlandi sem er 116m hár ávalur hryggur hafa sýnt að 
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vindhraðabreyting á toppi hryggjar er allt að tvöfalt hærri en sjálfur vindhraðinn, en við fót 
hryggjar vindmegin er aðeins 60% styrkur upphaflegs vindhraða. Hlémegin er vindstyrkur 
20-30% af upphaflegum vindhraða (Norem H. o.fl., 2010). bls. 9. 

 

Mynd 2-3 Á myndinni sést hvernig relatífur vindhraði breytist þegar hann skellur á 
hrygginn (Norem H. o.fl., 2010). bls. 10. 

Hér að neðan má sjá nokkrar skissur Mynd 2-4, Mynd 2-5 og Mynd 2-6 af hólum við veg 
og eru gráu svæðin þar sem vindhraði hefur lækkað sem veldur útfellingu snævar sem 
fjallað verður um síðar. 

 

Mynd 2-4 Hér sést hvernig hóll myndar vindhraðafall við veg og veldur skaflamyndun í 
skafrenningi (Björn Ólafsson, 1976). bls. 20. 

 

Mynd 2-5 Tveir hólar tvístra vindstreymi og mynda þrjá skafla (Björn Ólafsson, 1976) 
bls. 20. 



 

6 

 

Mynd 2-6 Tveir hólar beggja vegna vegar mynda trekt sem eykur vindhraða sem 
sameinast aftur vindstreyminu og fellir út snjó (Björn Ólafsson, 1976). bls. 21. 

Hér má sjá Mynd 2-7 hvernig áhrif gróður og mannvirki geta haft áhrif á vindhraða, gráa 
svæðið er þar sem vindhraði minnkar og snjór fellur út. 

 

Mynd 2-7 Gróður og mannvirki get haft áhrif á snjósöfnun við veg (Björn Ólafsson, 
1976). bls. 21. 

Jarðvegsmanir og hryggir geta vel gagnast þegar draga þarf úr skafrenningsáhrifum. Þeir 
hafa háhrif á vindstreymið og eru hentugir til að leiða strauminn og þar með búa til stórt 
hlésvæði. Manirnar verða að vera staðsettar skáhalt á skafrenningsvindátt svo þær geti leitt 
strauminn með sér, séu þær þvert safna þær einungis litlu magni hlémegin við sig miðað 
við hæð. Þegar þær eru notaðar sem leiðarar myndast mjög langur skafl við enda þeirra og 
ber að varast að hafa endann svo nærri vegi svo skafl dragist ekki inn á hann (Skúli 
Þórðarson , 2007). 

 

 

2.2.1 Áhrif þverdala 

Þegar þverdalir koma saman við aðaldal getur stundum orðið vindafarslegar aðstæður sem 
orsaka mikla ókyrrð og sterkar vindhviður. Þetta fer eftir því hversu ósamsíða vindarnir eru 
í þverdalnum og aðaldalnum. Svæðið í kringum þessi dalamót einkennast af meiri 
snjóþyngslum heldur en nærliggjandi svæði og má telja að hver þverdalur sé tákn um 
rekstrarvandamál. 
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2.2.2 Áhrif skóglendis og skjólbelta 

Þar sem er villtur skógur má telja að veðurfar sé betra en annarsstaðar þ.e. minni 
veðurhæð. Að leggja veg nærri skjólbeltum og minni skógarlundum mun líklega valda 
vandræðum og skal ekki hafa hann nær en 10 til 15 faldri hæð trjánna. Þetta á ekki við 
stóra og þétta skóga. Víðáttumikill skógur virkar sem snjósöfnunarsvæði og er hentugt að 
leggja veg hlémegin við hann. Hérlendis er ekki mikið um skóglendi og því sjaldan sem 
hægt er að nýta sér áhrif hans. Aftur á móti hafa skjólbelti verið ræktuð til að safna að sér 
snjó. Skjólbelti falla betur í umhverfi heldur en snjósöfnunargrindur en erfiðast er að rækta 
þau þar sem plönturnar þurfa oft skjól til að vaxa fyrstu árin og eru einnig viðkvæm fyrir 
útþurrkun að vetrarlagi, snjóþung svæði geta líka hamlað vexti þar sem snjórinn brýtur 
niður plönturnar jafnóðum (Skúli Þórðarson, 2007). 

3 Skafrenningur 
Skafrenningur er löngu þekkt fyrirbæri sem gerist við ákveðnar veðurfarslegar aðstæður. 
Fræðileg þekking á hegðun skafrennings hefur löngum verið torveld þar sem aðstæður 
hverju sinni kunna að ráða úrslitum um hvernig endanleg hegðun verður. Nákvæm fræði 
bak við útreikninga á skafrenning eru flókin en hér verður aðeins fjallað um þá fræðilegu 
nálgun sem gerð hefur verið með reynsluformúlum. Kaflinn fjallar um samband milli 
vindhraða og snjómagns sem vindur getur flutt. Einnig er fjallað um samband vindhraða og 
sjónlengdar eða skyggni eins og það er stundum kallað í skafrenningsaðstæðum. Mikilvægt 
er að átta sig á sambandinu milli vindhraða og snjómagns til að átta sig betur á ástæðum 
skafrennings og dreifingu snævar í landslaginu. Í ljós kemur að opin landsvæði og 
snjóþekja er undirstaða þess að skafrenningur hefst í vindi og að skyggni minnkar með 
auknum vindhraða og meiri nálægð við jörð. Brot í landslagi s.s. gilbrúnir, bergskeringar 
hvilftir og hólar eða þau svæði sem minnka vindhraða safna að sér snjó. 

3.1 Samband vindhraða og skafrennings 

Þegar rætt er um snjómagn í vindi, táknað 𝑐, er miðað við það magn snævar sem vindur 
getur dregið upp af yfirborði snjóþekju. Þetta magn fer hverju sinni m.a. eftir ástandi 
snjóþekjunnar og vindhraða. Hægt er að segja að skafrenningsmagn stýrist af vindhraða á 
svipaðan hátt og mögulegt rakainnihald lofts stýrist af hitastigi. Vindur hefur þann 
eiginleika að mynda skerspennu við yfirborð þess er hann fer um, með vaxandi vindhraða 
eykst skerspennan uns hún nægir til að rífa upp agnir af yfirborði snjóþekjunnar. Við 
þessar aðstæður hefst snjóflutningur/skafrenningur. ,,Snjóburðargeta vinds í skafrenningi 
vex u.þ.b. með þriðja veldinu af vindhraðanum“ (Skúli Þórðarson, 2003). bls. 5.  

 𝑄 ≅ 𝑣𝑣𝑖𝑛𝑑𝑢𝑟  
3                                                       𝐽𝑎𝑓𝑛𝑎[1] 

Til þess að varpa ljósi á mikilvægi vindhraðans í þessu samhengi má bera saman 
hlutfallslegt mögulegt skafrenningsmagn við tvö vindhraðagildi. Þannig gæti vindur 15m/s 
mest borið 153=3375 einingar en segjum að þessi sami loftmassi missi hraðann sökum 
landslagsbreytinga s.s. í vegskurði eða skeringu og hraðinn lækkar í 7m/s sem ber einungis 
73=343 einingar. Hlutfallsleg snjóburðargeta vindsins eftir þessa vindhraðalækkun er því 
73/153=10% af upprunalegri getu. Þetta getur þýtt að 90% af snjóinnihaldi loftmassans 
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fellur til jarðar og myndar skafl. Þegar snjókoma er samtímis þessum aðstæðum verður 
loftmassinn fyrr fullmettaður og skaflamyndun verður töluvert hraðari og skyggni minnkar.  

Línuritið hér fyrir neðan lýsir þessu sambandi milli vindhraða og snjómagns. Þara má sjá 
snjóflutning með vindhraða fyrir nokkur ólík líkön. Munurinn getur verið töluverður milli 
líkana enda hægt að nálgast þetta samband við ólíkar aðstæður þar sem snjóþekjan getur 
verið uppbyggð á mismunandi hátt. 

 

 

Mynd 3-1 Snjóflutningur úr mismunandi líkönum eftir nokkra höfunda (Skúli 
Þórðarson, 2002). bls. 18. 

Vindur þarf að hafa blásið yfir a.m.k. 1000-2000m á opnu svæði til að verða fullmettaður, 
en þessi vegalengd er umtalsvert styttri þegar snjókoma er samtímis. Þessi áhrif vinds geta 
bæði verið gagnleg og valdið vandræðum við veg, t.d. í skeringu getur orðið 
snjósöfnunarsvæði af völdum þessa, en vegur sem liggur milli tveggja hóla og vindátt 
hentug getur gert það að verkum að vindhraði eykst á leið sinni yfir veginn og þar með 
fjarlægt snjó af honum en fleiri þættir geta haft þar áhrif. 

 

3.2 Eiginleikar snjóþekju sem áhrif á skafrenning 

Snjókristallar myndast þegar agnir úr andrúmsloftinu stíga upp í kalt og yfirrakamettað 
loft, þar sem rakinn binst við agnirnar og frýs, þetta ferli heldur svo áfram þar til 
snjókristallinn er orðinn það þungur að hann fellur til jarðar. Það eru til margar tegundir af 
kristöllum og byggist það á hitastigi og rakastigi loftmassans sem þær myndast í. Helstu 
tegundir kristalla eru sexkanta stjörnur eða diskar, en ICSI (international commission on 
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snow and ice) hefur gert alþjóðlegt flokkunarkerfi fyrir þessar gerðir alls um 22, þeim 
verður ekki gerð skil hér (Marius Þór Jónasson, 1997). 

Nýfallinn snjór hefur ákaflega óstöðuga uppbyggingu en með tímanum verður ummyndun 
í kristöllunum sem verða kúlulaga. Þegar ummyndun á sér stað þéttist snjórinn og styrkist. 
Fari hægur vindur yfir snjóþekju hjálpar hann við að mynda harða skel eða hjarn á 
yfirborðinu þar sem loftraki fer inná milli snjókristallanna og bindur þá saman og frýs á ný. 
Það sama gerist þegar snjóþekja verður fyrir sólargeislun, þá bráðna sumir snjókristallar og 
binda hina saman þegar frýs á ný. 

Eðlisþyngd á snjó getur verið mismunandi eftir aðstæðum, hvernig ískristallar mynduðust 
og hvort um er að ræða nýfallin snjó eða ummyndaðan. Nýfallinn snjór getur haft 
eðlisþunga 50-200 kg/m3 en ummyndaður snjór haft eðlisþunga uppá 500-600 kg/m3. 
Þegar meiri eðlisþungi næst er komin hjarnmyndun og vatn farið að binda snjóinn saman, 
hvort sem er við þjöppun eða þýðu. Eðlisþyngd og skerstyrkur/samloðun snævar hefur 
einnig áhrif á magnið sem fyrir rest flyst með vindinum (Björn Ólafsson, 1976). bls. 1-3. 

3.3 Snjóflutningur og aðsópssvæði 

Snjóflutningur á sér stað þegar vindurinn nær að rífa upp snjóagnir og flytja þær til. 
Kraftarnir sem þarf til að rífa snjóagnirnar upp geta verið breytilegir eftir aldri og hita í 
snjóþekjunni. Minnstan kraft þarf til að flytja nýfallinn snjó. Venjulega hefst skafrenningur 
við ca. 4-5m/s sem dugar til að flytja nýfallinn snjó, en það þarf 6-8m/s þegar snjóþekjan 
hefur hafið ummyndunarferlið.  

Í hægum vindi 3-6m/s flytjast snjóagnir rétt við yfirborð í 1-3mm þykku lagi kallað skrið 
(kryping), en þegar vindhraði vex í 8-10m/s fara agnirnar að hoppa (byksing) allt að 50cm í 
einu í 10cm þykku lagi. Þegar vindstyrkur er orðin 12-13 m/s blæs megin parturinn af 
ögnunum upp í loftið allt að 10m hæð og myndar ský en megin hluti agnanna fer ekki 
hærra en 2 m þetta kallast „kóf“ (suspensjon). Sjá Mynd 3-2 (Norem H. o.fl., 2010). bls. 
11. 

 

Mynd 3-2 Hér sést flutningur snjóagna eftir vindhraða (Norem H. o.fl., 2010). bls. 11. 

Það þarf ekki mikla hallabreytingu á landslagi til að það verði útfelling á snjó, t.d. ef 
vindhraði fer úr 10 niður í 8 m/s verður ákveðin útfelling þar til útfellingarsvæðið fyllist þá 
er hallabreytingin orðin minni og landslagið því straumlínulagað. Verði mikil 
hraðabreyting á stuttri vegalengd verður mikil útfelling og verður hún mjög áberandi. 
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3.3.1 Aðsópssvæði 

Eitt mikilvægt hugtak í þessum fræðum er „aðsópssvæði“ þ.e. svæði sem vindur fer yfir og 
safnar snjó áður en hann kemur yfir athugunarstað. Mynd 3-3 er lýsandi fyrir afstöðu 
aðsópssvæðis. 

 

Mynd 3-3 Myndræn skilgreining á aðsópssvæði (Skúli Þórðarson, 2007). bls. 5. 

Stærð aðsópssvæðis er mælt mót vindátt frá athugunarstað t.d. vegi eða hliðarsvæði vegar, 
að upphafi þess svæðis sem vindur getur safnað með sér snjó og myndað skafrenning. Því 
stærra sem svæðið er því meiri getur skafrenningur orðið og meiri líkur á að vindur verði 
fullmettaður af snjó. Því er heppilegt að hanna veg með tilliti til aðsópssvæða, reyna hafa 
þau sem minnst þ.e. hafa sem minnstu fjarlægð frá vegi að næsta snjósöfnunarsvæði. Gott 
er að hugsa til þess að stöðuvötn og árfarvegir geta verið aðsópssvæði þegar þau eru 
ísilögð en jafnvel afkastamikil snjósöfnunarsvæði þegar þau eru íslaus. Vegur sem liggur 
hlémegin við árfarveg eða gil getur komið vel út hvað þetta varðar sjá Mynd 3-4. Hins 
vegar ber að varast ef gilið getur fyllst af snjó er vandamálið orðið umfangsmeira og 
aðsópssvæðið stækkað. 

 

Mynd 3-4 Hér má sjá að vindur kemur frá hægri með stóru aðsópssvæði og ofan í 
gilið, þar lækkar vindhraðinn mjög mikið og mikill snjór fellur út. Það er því ekki mikill 

snjór með vindinum þegar hann nær veginum (Norem H. o.fl., 2010). bls. 35. 

3.4 Skyggni í skafrenningsaðstæðum 

Það er línulegt samhengi milli þéttni snjóagna eða snjómagns í loftmassa og sjónlengdar. 
Stuðst er við formúlu sem lýsir tengslum milli sjónlengdar og snjómagns í loftmassa. 

𝑆𝑚 =
100
𝑐                                                       𝐽𝑎𝑓𝑛𝑎[2] 
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𝑆𝑚 er sjónlengdin í metrum og  𝑐 er snjómagn í loftmassa sem mælt er í g/m3. Þegar snjóar 
í logni getur snjómagn í loftmassa verið á bilinu 0,2-0,3 g/m3 en þegar snjómagn er mælt í 
sterkum vindi er það komið uppí 100-1000 g/m3 (Norem H. o.fl., 2010). Þannig að það er 
fyrst og fremst vindhraðinn sem stýrir sjónlengd. Það hefur einnig áhrif í hvaða hæð yfir 
jörðu sjónlengdin er skoðuð, því lengra frá yfirborði því betra. 

 

Mynd 3-5 Samband vinds og sjónlengdar eftir hæð frá yfirborði snjóþekju. (Norem H. 
o.fl., 2010). bls. 16. 

Mynd 3-6 hér fyrir neðan, myndirnar eru teknar á sama stað og á svipuðum tíma. 
Veðurskilyrði voru stinningskaldi og engin úrkoma. Snjóruðningurinn er u.þ.b. hálfur 
meter og er vinstri myndin tekin ca. 20 sentímetrum fyrir ofan ruðninginn. Hægri myndin 
er aftur á móti tekin einum og hálfum metra ofan við ruðninginn. Þarna sést gríðarlega 
mikill munur á sjónlengd og lýsa þessar myndir mismun á að sitja í fólksbíl annars vegar 
og hins vegar í flutningabíl. 

   

Mynd 3-6 Á vinstri mynd er sjónlengd mjög stutt, en á hægri er sjónlengd góð (Norem 
H. o.fl., 2010). bls. 17. 
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Þegar vegur er hannaður á svæðum sem verða fyrir skafrenningsáraun er mikilvægt að átta 
sig á því að sjónlengd batnar þegar vindur hefur farið yfir svæði þar sem verður útfelling á 
snjó t.d. í vegskeringum. Harald Norem gerði tilraunir með þetta í módellíkani (Utforming 
av veger i drivsnöområder 1974) þar sem hann lét vatn flæða sem innihélt sand sem 
skapaði svipaðar aðstæður og gerast í raunveruleikanum. Sjá Mynd 3-7 og Mynd 3-8.  

 

Mynd 3-7 Skering 5m há með hallanum 1:2 og lítinn skurð við hlið vegar 

 

Mynd 3-8 Sama skering og að ofan nema 3m breiður skurður. 

Þarna má sjá þónokkurn mun á kófi yfir vegi. Á efri myndinni þar sem skurðurinn er 
þröngur er meira kóf yfir veginum en á neðri myndinni þar sem skurður er breiður. 
Tilraunin leiddi í ljós að megnið af snjónum féll út innan við 10-15m frá þeim punkti þar 
sem vind fór að hægja við skeringuna. Einnig sýndi rannsóknin fram á nauðsyn á breiðum 
hliðarskurðum við veginn. Mynd 3-9 og Mynd 3-10 voru teknar í sömu rannsókn og var 
gert líkan af bergskeringu (Norem H. o.fl., 2010). bls. 17-18. 

 

Mynd 3-9 Bergskering með hallan 5:1 og lítinn skurð 

 

Mynd 3-10 Sama skering með 3m breiðan skurð. 

Myndir: (Norem H. o.fl., 2010). bls. 17-18.  
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3.5 Dreifing snævar 

Snjóastaðir eins og í skeringum eru ekki auðveldir viðureignar, það er ekki endilega 
samhengi á milli stórra skeringa og skafrenningsvandamála. Brúnir lágra skeringa standa 
venjulega nærri vegum og geta valdið meiri vandamálum snemma vetrar heldur en háar 
skeringar, sjá Mynd 3-11. 

 

Mynd 3-11 Minni skeringar valda fyrr snjósöfnun heldur en hærri skeringar (Norem H. 
o.fl., 2010). bls. 14. 

Hærri skeringar gera það að verkum að snjórinn fellur út áður en hann nær veginum. Þegar 
snjór hefur safnast saman í stórum skeringum á fyrrihluta vetrar mun hann fyrr eða síðar 
valda vandamálum á veginum. Í löngum samfallandi skeringum þar sem vindur kemur ekki 
nákvæmlega hornrétt á skeringu vill það stundum mynda óvænta og mismunandi 
skaflamyndun. Í mjög bröttum skeringum myndast þrívítt flæði vinds sem þróast af 
skyndilegu landbroti. Við þessar aðstæður myndast hringiða við brúnina sem veldur því að 
mikið snjómagn getur borist meðfram veginum og leiðir til mikillar skaflamyndunar á 
mismunandi stöðum. Á Mynd 3-12 má sjá það sem þessar skeringar eiga sameiginlegt er 
að skaflamyndun er mest við enda skeringar þar sem hringiðuflæði er að sameinast ráðandi 
vindátt sem leiðir til minni vindhraða og verður snjóútfelling. Sé hinsvegar skeringin mjög 
löng getur hringiðuflæðið og ráðandi vindur sameinast áður en komið er að enda skeringar 
og myndað skafl og annan við enda skeringar (Norem H. o.fl., 2010). 
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Mynd 3-12 Einfölduð mynd á hegðun skaflmyndunar við brattar og langar skeringar 
(Skúli Þórðarson, 2007). bls. 14. 

Þegar vegstæði liggur í fjallshlíð er líka gott að átta sig á að háar fyllingar geta líka valdið 
vandamálum eins og skeringar. Þess vegna verður að huga að hallabreytingunni sem 
verður milli fyllingarfláa og vegar. Þegar hallinn verður of mikill minnkar vindhraði og 
snjór fellur út. Oft gerist þetta í bland við vegrið. Mynd 3-13 lýsir vandamálunum sem geta 
skapast frá vindáttum upp fyllinguna og fram af skeringarbrún. 

 

Mynd 3-13 Dæmigerð snjósöfnun í vegstæði í fjallshlíð þegar vindur blæs upp eða 
niður hlíðina (Björn Ólafsson, 1976). bls. 14. 
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4 Notkun veður- og snjómælinga 
Hér verður fjallað um mælingar á vindi, vindáttum, hitastigi, úrkomu og snjóþekju og þær 
heilmiklu upplýsingar sem hægt er að nálgast í gagnagrunnum. Skoðað hvaða upplýsingar 
eru óþarfar og hverjar skuli nýta. Með þessum upplýsingum er svo hægt að greina veðurfar 
og gera útreikninga á vindafari og úrkomu. 

4.1 Rannsóknir 

Mikilvægustu þættir veðurmælinga er vindafar, úrkoma og hitastig. Hitastig segir til um 
hvort úrkoman sé í formi regns eða snjókomu einnig segir hitastig til um hvort möguleiki 
er á skafrenningi. Upplýsingar um vindhraða segja til um magn skafrennings sem búast 
megi við á veginum. Með nákvæmari kortlagningu vindafars má finna út hagkvæmustu 
legu veglínu. Hönnun vegarins tekur einnig mið af stefnu ráðandi vindáttar til að minnka 
snjóvandamál við og á vegi. Tilgangur þessara rannsókna er m.a. 

o Skoða skafrenningsaðstæður á völdum stöðum 

o Kortleggja og þekkja ráðandi úrkomuátt og umfang snjósöfnunarsvæða til 
að meta hagstæða legu veglínu. 

o Kortleggja og þekkja ráðandi vindátt, vindstyrk og snjódýpt til að ákvarða 
hönnun vegarins og hliðarsvæði hans. 

Þessar rannsóknir er best að framkvæma yfir nokkurra ára skeið til að fá marktækari 
niðurstöður. Oft er hægt að nálgast veðurmælingar sjálfvirkra veðurstöðva frá Veðurstofu á 
nærliggjandi svæði og gera samanburð við eigin mælingar. Veðurstöðvarnar hafa oft langa 
mælingaröð en þess ber að varast að landfræðilegur munur getur haft mikil áhrif 
veðurfarslega. 

4.2 Gagnagrunnur mælinga 

Til eru margar uppsprettur upplýsinga á þessu sviði. Þar má nefna veðurstöðvar, bæði þær 
stöðvar sem Veðurstofan rekur og þær sem Vegagerðin rekur, frá þeim koma heilmiklar 
upplýsingar og geta þær haft langan feril aftur í tímann. Þegar fyrirhugað er að leggja 
vegkafla á snjóþungu svæði er oft gott að setja upp veðurstöð tímabundið til að fá meiri 
tilfinningu um veðurfar á þessu staðbundna svæði. Síðan er hægt að bera gögnin saman við 
aðrar nálægar veðurstöðvar til að sjá hegðunarmynstur veðurfars á svæðinu. Staðsetning 
veðurstöðva skiptir miklu máli, því það getur orðið ótrúleg breyting á veðurfari á stuttum 
kafla.Það sem verður að mæla er hitastig, vindhraði og vindátt en einnig er gott að fá 
upplýsingar um loftraka, úrkomu og sjónlengd (Norem H. o.fl., 2010).  

• Kort af svæðinu var eina leiðin hér áður til að staðsetja veðurfar og veglínu, notkun 
þeirra hefur farið hratt minnkandi þó eitthvað sé stuðst við þau í dag en stafræn kort 
hafa leyst þau af hólmi nema þau einfaldlega henti betur t.d. við vinnu í 
vettvangsferðum og þessháttar.  

• Loftmyndir og gervihnattamyndir eru mjög gagnlegar þegar mæla á snjóafar en 
meira verður fjallað um þær í snjómælingakaflanum.  
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• Vettvangsferðir eru mjög gagnlegur þáttur þegar á að nálgast upplýsingar um 
veðurfar. Það er hægt að lesa upplýsingar úr náttúrunni um ríkjandi vindáttir og 
snjóþung svæði og snjólétt svæði bara með því að skoða plöntur, staura og ýmsa 
þætti náttúrunnar sem verða fyrir veðrun. Ýmsar plöntur þrífast betur á berangri og 
þola mikið frostálag og mikinn vind en aðrar þrífast betur undir þykkri snjóþekju 
og þurfa ekki að hafa langt sumar til að lifa.  

• Síðast en ekki síst eru það einstaklingar sem hafa mikla þekkingu á tilteknu svæði 
s.s. ábúendur jarða og vanir gangnamenn og aðrir sem þekkja svæðið mjög vel. 

Allar þessar upplýsingar eru hjálplegar þegar velja á vegstæði.  

4.2.1 Skráning upplýsinga á eldri vegum 

Það er einnig mikilvægt að geta nálgast veðurfarsupplýsingar þegar á að fara breyta eldri 
vegum. Aðferð við skráningu upplýsinga á þeim vegum er öðruvísi að því leiti að þá er 
komin reynsla á hvar safnast snjór og hvar skyggni er lítið. Best er að taka þann vegkafla 
sem á að skoða og skrifa niður vandamálin. Dæmi um slíkt væri að skrifa: í stöð 22590-
22600, vinstra megin er lítill klettur sem veldur skaflamyndun inná veg.  Þetta er sett upp í 
töflu þar sem staðsetningin er skráð og hvað er að gerast hvoru megin við veg og svo 
athugasemdir. Síðan í framhaldi af því er hægt að raða þessum atriðum eftir mikilvægi. 
Þetta má síðan tengja við myndir af vandamálunum (Norem H. o.fl., 2010). 

4.3 Greining vindafars 

Þegar veðurfarsleg gögn eru notuð til að áætla snjódreifingu og hættu á skafrenning er 
yfirleitt miðað við vindhraða yfir 7m/s stefnu hans og tíðni yfir ákveðin tímabil. Einnig er 
miðað við að hitastig sé við frostmark og undir á sama tíma. Þessar upplýsingar eru teknar 
saman og settar fram myndrænt með vindrós (Skúli Þórðarson, 2007). Mikilvægt er að 
muna að skafrenningur getur átt sér stað hvort sem það er úrkoma eða ekki og að 
lofthitastig getur verið allt að +1°C en þá fara lausar snjóagnir að bráðna og bindast við 
snjóþekjuna. Gott er að skoða samhengi snjósælla- og ríkjandi vindátta sem hafa áhrif á 
skafrenning. Mikilvægustu gögnin eru eftirfarandi: 

o Lofthiti 

o Vindhraði og vindátt 

o Úrkoma eða snjókoma 

Þegar upplýsingar frá veðurstöð eru skoðaðar er varla hægt að lesa nokkurn skapaðan hlut 
út úr þeim. Þess vegna er mikilvægt að sía út réttu upplýsingarnar öllu heldur sía burt þær 
skráningar sem ekki skipta máli. Allar skráningar sem hafa hitastig hærra en T>1°C eru 
síaðar frá. Ástæða þess er að í kringum þetta hitastig markast hvort úrkoma falli sem snjór 
eða regn og við hærra hitastig en þetta verður ekki skafrenningur. Eins og kom fram hér 
fyrir ofan er miðað við að snjór fari ekki á hreyfingu fyrr en við 7-9m/s. Þegar snjókoma er 
samtímis lækka þessi mörk niður í 5-7m/s. Að sama skapi er miðað við að 14-17m/s séu 
skafrenningsvandamálin það mikil að ekki sé forsvaranlegt að halda veginum opnum og í 
úrkomu lækka þessi mörk niður í 10-13m/s (Norem H. o.fl., 2010). Með þessu er hægt að 
afmarka gögnin með tveim eftirtöldum vindrósum 
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o Allar skráningar með 𝑇 ≤ 1°𝐶 og 𝑉 ≥ 10,8 𝑚/𝑠 (Vindrós V>10,8m/s) 

o Allar skráningar með 𝑇 ≤ 1°𝐶 og 𝑉 ≥ 5 𝑚/𝑠 (Samtímis úrkomu) 

Einnig verður að taka tillit til árstíða og takmarka tímabil hverrar vindrósar. Ef greina ætti 
nákvæmari upplýsingar t.d. hvort hjarn er yfir snjóþekjunni eða engin snjóþekja, því þá er 
lítill skafrenningur, þarf að fara í mun flóknari síun gagna. Til þess að þetta gangi upp þarf 
helst að vera úrkomumælingar á svæðinu og vera hægt að meta bráðnun samhliða úrkomu, 
hitastigi og vindafarsgögnum. Einnig geta skráningar verið að hausti þegar ekki er komin 
snjóþekja þannig að mikilvægt er að skipta niður tímabilum fyrir vindrósirnar eftir því 
hvað er verið að skoða. Það hefur engan tilgang að hafa haustmælingar ef engin snjóþekja 
er þess vegna hefur tímabilið frá nóvember til og með apríl verið notað til þessara 
greininga.  

Vindstöðvarnar mæla vindáttir í gráðum frá 0° til 360° en báðar þessar tölur jafngilda 
áttinni norður (N). Hentugt þykir að skipta vindrósinni niður í 16 hluta sem svipar til 
gömlu vindáttaheitanna. N, NNE, NE, ANA, A og svo framvegis. Þegar 360° er skipt í 16 
hluta er hver hluti þá 22,3°. Norðanátt myndi þá vera bilið frá 360°-11,25 til 0°+11,25 og 
NNE yrði þá 22,5°±11,25 og svo framvegis (Norem H. o.fl., 2010). 

Hér fyrir neðan Mynd 4-1 má sjá vindrósir fyrir hvort tilfelli á Saltfjalli í Noregi árin 2004-
2008. Þær eiga að lýsa þeim tilvikum sem erfiðleikar eru í rekstri á veginum. 

 

Mynd 4-1 Vinstri: vindrós með V>10,8m/s. Hægri: Snjókomuvindrós og V>5m/s 
(Norem H. o.fl., 2010). bls. 22. 

Gögnin sem vindrósirnar eru byggðar á er á árunum 2004-2008 á tímabilinu nóvember til 
apríl á 10 mínútna fresti. Alls eru 77.799 gildar athuganir gerðar á þessum tíma en aðeins 
9.302 sem uppfylla gerð vindrósar V>10,8m/s og 13.447 athuganir sem uppfylla gerð 
vindrósar samtímis úrkomu. Út frá þessum tölum er síðan hægt að finna hlutfallið milli 
heildarfjölda skráninga og þeirra sem uppfylla skilyrðin sem sett eru. Með því er verið að 
meta hversu tíð þessi atvik eru. Þannig að loks eru komin nýtileg gögn úr þessum 
gagnagrunni (Norem H. o.fl., 2010). 
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4.3.1 Útreikningar á vindafari og úrkomu 

Einn þáttur í að vinsa úr upplýsingunum er að finna samanlagðan stigafjölda fyrir hverja 
vindátt fyrir sig, þar sem vindáttin fær stig í hlutfalli við tíðni vindhraða yfir ákveðnum 
þröskuldi, með og án úrkomu á sama tíma. Þessi aðferð er háð því að til séu sjálfvirkar 
mælingar á úrkomu á athugunarstaðnum, en veðurstöðvar Vegagerðarinnar eru ekki 
útbúnar með úrkomumæli. Best er að sjá þetta í töflunni hér á eftir. Útreikningar á þessu 
gildi eru eftirfarandi 

𝑆𝑡𝑖𝑔𝑣𝑖𝑛𝑑á𝑡𝑡 = � (𝑉 − 5)
𝑀𝑒ð−Ú𝑟𝑘𝑜𝑚𝑢

 +    � (𝑉 − 9)
Á𝑛−Ú𝑟𝑘𝑜𝑚𝑢

           𝐽𝑎𝑓𝑛𝑎[3] 

Til þess að þessi stig verði reiknuð verður hitastig að vera minna en 1°C og þegar úrkoma 
er verður vindhraði að vera V > 5 m/s en V > 9 m/s án úrkomu. Tilgangur þessara 
útreikninga er að sjá hvaða vindáttir hafa mest að segja hvað varðar rekstraraðstæður á 
veginum. Þessi aðferð tekur mið af því að þegar snjókoma er þarf vindhraða 5 m/s eða 
hærri til þess að aðstæður á vegi fara að versna, en án snjókomu er sambærilegur vindhraði 
talinn vera 9 m/s. Hægt er að setja allar þessar upplýsingar í eina vindrós til samanburðar 
og þá er hægt að taka mið af því hvaða vindátt er ráðandi við skafrenningsáraun. 
Rökstuðningur bak þessarar formúlu er að hún tekur tillit til hlutfallslegs munar milli 
úrkomu og án úrkomu með auknum vindhraða, sem jafnframt lýsir veðurfarslegu ástandi á 
veginum. Stigafjöldinn eykst með auknum vindhraða (Norem H. o.fl., 2010). bls. 23-24. 

Hér að neðan Tafla 4-1 má sjá hluta úr skjali sem reiknar út hvaða færslur standast 
vindrósir og í hvaða vindrós það fellur. Stigafjöldinn er reiknaður út, sem og í hvaða 
vindáttarhluta skráð vindátt fellur í. Þessar færslur eru mældar á Saltfjalli í Noregi. 

Tafla 4-1 Sýnir útfærslu útreikninga á vind og úrkomu upplýsingum (Norem H. o.fl., 
2010). bls. 24. 
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Dagur Tími T NM V R Hluti Tilgangur   P-Án P-Með 
12.12.2007 21:00 -2,8 0,0 10,0 220,0 225,0 notast ekki 1,0 0,0 
12.12.2007 22:00 -3,2 0,0 9,3 221,0 225,0 notast ekki 0,3 0,0 
12.12.2007 23:00 -2,6 0,0 11,3 220,0 225,0 Kaldi 2,3 0,0 
13.12.2007 00:00 -2,7 0,0 12,9 233,0 225,0 Kaldi 3,9 0,0 
13.12.2007 01:00 -2,8 0,3 9,9 241,0 247,5 Snjókoma 0,0 4,9 
13.12.2007 02:00 -3,4 1,2 8,9 192,0 202,5 Snjókoma 0,0 3,9 
13.12.2007 03:00 -3,0 0,8 10,7 220,0 225,0 Snjókoma 0,0 5,7 
13.12.2007 04:00 -3,0 0,7 10,8 216,0 225,0 Snjókoma/Kaldi 0,0 5,8 

Það getur einnig verið heppilegt að gera vindrósir sem sýna fram á helstu vindáttir í 
óveðrum. Og taka þá skilyrðin aðeins hærra V > 15m/s jafnvel V > 20m/s (Skúli 
Þórðarson, 2007). 



 

19 

Þá er hægt að sjá tíðni sterkra vindátta á svæðinu og hægt að fylgjast með því hvort 
úrkoma sé eða ekki og þá er hægt að nýta sér það við ákvörðun á ráðandi skafrennings og 
úrkomuvindátt og taka mið á þeim við hönnun vegarins. Einnig verður að passa uppá að 
bera fleiri en einn mælistað saman til að taka réttar ákvarðanir við hönnun. 

Þegar unnið er með gögn úr veðurstöðvum þá er algengt að skráningarnar séu gerðar á 10 
mínútna fresti. Þegar tekið er síðan tímabilið 1. nóvember til 30. apríl (vetrartímabil) þá 
getur fjöldi skráninga verið 6 skráningar *24 klst. = 144 skráningar á sólarhring, ef miðað 
er við að vetrartímabilið sé 181 dagur (hlaupársdagur ekki tekinn með) þá gera þetta 
144*181=26.064 skráningar yfir veturinn. Úr þessum skráningum eru svo fjarlægðar 
skráningar með hitastig undir 1°C og líka vindhraði eftir því sem við á. Síðan þegar 
vindrósir eru útbúnar þá eru reiknuð út hlutföll vindátta miðað við fjölda skráninga eftir 
síun.  

Segjum að vindrós gefi þær upplýsingar og viðmiðunarhraði sé meiri eða jafnt og 10m/s og 
norðlægar áttir NNV, N, NNA sé með ríflega 27% allra skráninga þá má áætla að hún sé 
ríkjandi við þessi skilyrði, en einnig er gott að vita hversu oft eru skráð gildi við þessar 
aðstæður af heildarskráningum. Ef haldið er áfram með dæmið þá má gefa sér að skráð 
gildi fyrir þessar aðstæður séu 3242 skráningar. Það gefur til kynna að það er aðeins 
3242/26064=12% af heildarskráningum og þá eru norðlægu áttirnar aðeins 3,4 % af 
heildarskráningum. þetta geta verið hentugar upplýsingar sérstaklega þegar verið er að 
skoða sterkari vindáttir og hversu algengt er að svona sterkir vindar séu viðvarandi (Norem 
H. o.fl., 2010). 

Vetrar Index þjónustudeildar Vegagerðarinnar er notaður til að meta þjónustuálag á 
vegköflum útfrá veðurfarslegum aðstæðum. Þessir útreikningar miða einkum út frá 
hálkumyndun en einnig væri hægt að breyta formúlunni til að meta skafrenning sem hentar 
þessu verkefni betur. En grunnformúlan er 

𝑉𝐼 = [𝑎] ∗ ([𝑏1] + [𝑐1] + [𝑑1] + [𝑒1]) + [𝑎] 

a:  Fjöldi skipta þegar ([LOFTHITI]<0°C) á hverju 10 mín. gildi kemur fyrir oftar en 
17 sinnum á hálfum sólarhring, þá verður a = 1 annars 0 

b1: Fjöldi skipta þegar ([LOFTHITI]<0°C) <([DAGGARMARK]-0,5°C). Kemur oftar 
fyrir en 17 sinnum á hálfum sólarhring verður b1 = 1 annars 0 

c1: Fjöldi skipta þegar ([LOFTHITI]<0°C) og (>-1°C) Kemur oftar fyrir en 17 sinnum 
á hálfum sólarhring verður b1 = 1 annars 0 

d1: Fjöldi skipta þegar ([VINDHRAÐI]>10m/s) Kemur oftar fyrir en 17 sinnum á 
hálfum sólarhring verður d1 = 0,5 annars 0 

e1: Fjöldi skipta þegar ([RAKI]>85%) Kemur oftar fyrir en 17 sinnum á hálfum 
sólarhring verður e1 = 1 annars 0 

Stuðlar miðast við mælingar fyrir hálfan sólarhring á tímabilinu október-apríl. Þeir eru 
síðan lagðir saman fyrir hvorn helming fyrir sig þ.e. VI (frá kl:00 til 12) og VI ( frá kl:12 
til 24) (Skúli Þórðarson. o.fl., 2010) í viðauka B. Hér má benda á að októbermánuður er 
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meðtalinn í útreikningum því þá getur hálka myndast, en ekki er miðað við að hafa þennan 
mánuð með í útreikningum þegar hætta er á skafrenningi. 

Það má sjá að vindhraði hefur mjög lítið vægi í þessari formúlu og er heldur ekki tengdur 
hitastigi. Til að þessi formúla virki fyrir skafrenning þarf að hafa vindhraða samvirkan við 
lofthita. Einnig mætti áætla að það væri úrkoma þegar raki er meira en 90% og falli sem 
snjór þegar lofthiti er minni en 1°C, sem tengja má svo vindhraða til að áætla kóf. Það þarf 
að fara í frekari könnun á fjölda gilda á hálfum sólarhring til að smíða formúlu fyrir þessar 
aðstæður þ.e. hversu oft geta þessi tilvik orðið á hálfum sólarhring til að fá ásættanlega 
útkomu út úr formúlunni. 

4.4 Snjómælingar 

Athugun á snjóalögum er mikilvægur þáttur þegar staðsetja á veglínu. Tilgangurinn er að 
mæla meðalsnjódýpt á vegsvæðinu einnig mestu og minnstu snjódýpt. Þegar mælingar eru 
gerðar er tekið mið af veðurfari sem orsakaði þessi snjóalög. Upplýsingar sem koma úr 
þessum mælingum marka grundvöll til að ákvarða eftirtalda þætti 

o Staðbundnar skafrenningsvindáttir 

o Náttúruleg snjósöfnunarsvæði og snjórofsvæði. 

o Meðalsnjódýpt og áætla verstu skilyrði 

Mikilvægi þessara mælinga ræðst einnig af því að veðurstöðvar í nágrenni við 
mælingarstað gefa ekki endilega svipaða niðurstöðu sökum landfræðilegra þátta. 

Til að ákvarða nauðsynlega veghæð er byggt á þessum mælingum um meðalsnjódýpt. Þetta 
þýðir að mælingar á meðalsnjódýpt verða að ná yfir nokkra ára tímabil á seinni hluta vetrar 
þegar hámarks magn af snjó er á svæðinu til að fá nákvæmari niðurstöðu. Þetta getur skipt 
sköpum í rekstrarkostnaði (snjómokstri) vegarins. Upplýsingarnar eru einnig notaðar til að 
ákvarða nauðsynlega hönnun vegskeringa og vegfláa til að auðvelda snjómokstur við 
skeringar. 

Hægt er að gera samanburðarrannsókn við veðurstöð í næsta nágrenni eftir nokkrar 
mælingar á athugunarstað til að áætla hegðun snjóafars á svæðinu, þetta sparar tíma og er 
hægt að nálgast upplýsingar hjá Veðurstofu sem gefa út kort sem segja til um dæmigerða 
úrkomu á svæðinu í hverjum mánuði yfir vetrartímann. 

4.4.1 Aðferðir við mælingar 

Hægt er að notast við loftmyndir við ákvörðun á snjódreifingu í landslaginu en yfirleitt eru 
loftmyndir teknar um hásumar þegar vetrarskaflar eru horfnir, það krefst þess að fara 
sérstaka ferð og taka myndir sem nýtast einungis í þetta, en ekki er hægt að ákvarða 
snjódýpt á þessum myndum. Gervihnattamyndir geta nýst til að sjá breytingar og 
útbreiðslu á snjóþekju. Hnitsettar ljósmyndir úr lágflugi er hægt að nota til aðstoðar 
greininga á snjódýpt. Þetta eru kostnaðarsöm atriði og borga sig aðeins í stærri verkum. 

• Mælingar með föstum mælipunktum eru gagnlegar. Þá er komið fyrir stöngum á 
mismunandi stöðum og tekin mál á þeim helst einu sinni í mánuði allt frá áramótum 
út veturinn. 
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• Stundum er notast við, sérstaklega áður fyrr, kort með nákvæmum hæðalínum þá er 
hægt að fara með stöng og mæla snjódýpt handvirkt, þetta krefst nákvæmni við 
skráningu upplýsinga gott er að taka ljósmyndir og jafnvel myndskeið af mælingum 
til að flýta fyrir upprifjun þegar á að fara hanna veghlutann. 

• GPS mæling fer þannig fram að grunnstöð (e. base) er staðsett á fastamerki. 
Flakkarinn (e. rover) er festur á snjósleða sem ekur verðandi veglínu með vöktun 
hvoru megin sem safnar upplýsingum um þykkt snjóþekju. Þetta er skilvirk og 
nákvæm leið. 

• Norska auðlinda- og orkustofnunin hefur notað snjóradar til að mæla snjóþykkt og 
vatnsinnihald í snjóþekjunni til að geta áætlað framlag hennar til vatns- og 
orkuframleiðslu. Búnaðurinn byggir einnig á GPS staðsetningu og er dregin á sleða. 
Kosturinn við þessa aðferð er að þykktarmælingin er kortlögð og því er nákvæmt 
hæðakort af landinu óþarft. Þetta gefur meira frelsi á mælingum því ekki er þörf á 
að fylgja ákveðinni veglínu og hægt að gera stafrænt kort af öllu svæðinu. Þá er 
jafnvel hægt að nota þessar upplýsingar til að finna hagkvæmustu veglínuna 
(Norem H. o.fl., 2010). bls. 27. 

• Oft er hægt að greina upplýsingar um snjóþunga út frá gróðurfari. Sumar plöntur 
þrífast betur þar sem snjóþyngsli eru mikil og þola styttra sumar en aðrar. Svo eru 
plöntur sem þola betur berangur þ.e. mikinn vind og frost til lengri tíma, en ekki 
farið dýpra í það hér. (Skúli Þórðarson, 2007). bls. 2 og (Norem H. o.fl., 2010). bls. 
27-29. 

5  Veghönnun á skafrenningssvæðum 
Fjallað er um hvað ber að hafa í huga þegar velja á veglínu og hvaða aðferðir er hægt að 
nýta sér við hönnun vegar á snjóþungum svæðum. Einnig er tekið á því hvaða lausnir hafa 
reynst vel við erfiðar aðstæður s.s. í fjallshlíðum og skörðum sem og fræðin hér á undan 
notuð til hliðsjónar. Gatnamót og vegbúnaður verður til umfjöllunar síðar í kaflanum og 
hvernig megi minnka snjósöfnun við þessa staði. 

5.1 Leiðarval/Vegstæði  

Þegar vegur er hannaður í umhverfi þar sem hætta er á miklum snjó, skafrenningi og kófi 
er reynt að hanna straumlínulagað vegþversnið. Það veldur minnstum truflunum á 
vindstreymi þannig að skaflmyndun og kóf verði sem minnst á veginum. Erfitt er að eiga 
við aðstæður þar sem mestu úrkomuáttirnar eru samsíða veginum, þá myndast kóf framan 
við ökumann sem ekur í stefnu vinds. Vindhraði hefur meira vægi en snjóhleðsla á veginn 
þegar vegstæði er valið sem þýðir að frekar er reynt að flýja vindasöm svæði en 
snjósöfnunarsvæði ef valið er einungis á milli þeirra. Ástæða þess er að auðveldara er að 
moka snjóinn af veginum þegar þörf þykir ef vindhraði er minni útaf snjókófi. Eins og 
fram kom hér á undan er það vindur sem stýrir sjónlengd á veginum og oft ekki hægt að 
moka þegar vindhraði er ákveðið hár útaf slæmu skyggni. 
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Það sem ber að hafa í huga við veghönnun og val á vegstæði er  

o Lítil snjósöfnun á veginum 

o Miðlungs vindur og lítil skafrenningur 

o Besta mögulega sjónlengd eftir veglínu 

o Einfalt og ódýrt að halda greiðfærum með tiltækum snjómoksturstækjum 

Til að uppfylla þessar kröfur verður að skoða fyrirliggjandi svæði vel og mikilvægt að 
staðsetja veginn sem réttast í landslagi miðað við það sem komið hefur fram í köflum 2.2 
og 3.3 og hanna þversnið hans eins straumlínulagað og hægt er. Á aðalskipulagsstigi er 
einnig mikilvægt hvernig veglína eigi að liggja í dölum þ.e. með hvorri hlið dalbotns á að 
leggja veg. Þetta verður að meta í upphafi uppá snjóþyngsli, vind og landslag hvort það 
verði mikið um skeringar og fyllingar þó svo að svæði sé snjólétt, einnig að forðast að vera 
nálægt stærri þverdölum. Fleiri þættir sem ber að taka tillit til er fagurfræði vegarins og 
landslagsáhrif hans sem og reyna að forðast svæði með fornleifaminjum eins og hægt er. 
Gott er að áætla á þessu stigi, tíðni ófærðar og óveðurs á vegkaflanum (Norem H. o.fl., 
2010). bls. 30-36.  

 

5.2 Útfærsla vegar (skeringar, fyllingar o.fl.) 

Við leiðarval þurfum við að vita meðal snjódýpt, hornið milli vegs og ráðandi vindáttar og 
samanlagt magn skafrennings. Hér að neðan á Mynd 5-1 má sjá viðmið við hönnun 
vegþversniðs. Til vinstri eru sýndir vegir á opnari svæðum með vel sneiddum skeringum. Í 
miðjunni er vegur í djúpri skeringu t.d. klettaskeringu eða utaní fjallshlíð, og útbúinn 
safnskurður fyrir snjó sem dugar vel á mörgum stöðum. Til hægri er hönnun sem er lítið 
notuð hérlendis ennþá en er að færast í aukana erlendis þ.e. að hafa mokstursrein (fresfelt) 
utan í vegöxl til að auðvelda snjóblástur en kem að því síðar. 

 

Mynd 5-1 Skissur af útfærslu vega við ýmsar aðstæður (Norem H. o.fl., 2010). bls. 38. 
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5.2.1 Mokstursrein  

Mokstursrein er skilgreind sem ökufært svæði utan akbrautar þar sem snjómoksturstæki 
geta unnið í akstursstefnu vegar án þess að trufla umferð og eiga á hættu að renna útaf við 
vinnu sína. Tilgangur með þessum reinum er að einfalda snjómokstur á mjög erfiðum 
svæðum þ.e. svæði þar sem safnast mikill snjór og ekki pláss til að safna honum fyrir í 
safnskurði, eftir snjóblástur er komið pláss fyrir snjó sem sköfubíll skefur útaf akbrautinni. 
Upphafleg tæknileg krafa um halla á mokstursrein er 1:5 sem var miðuð út frá því að í 
þessum halla getur stór snjóblásari unnið án þess að velta, þetta getur verið gott og gilt á 
lágum fyllingum en snjóblásarinn mun alltaf skríða undan hallanum við vinnu. Betra er því 
að hafa hallann 1:8 svo blásarinn geti unnið örugglega án þess að eiga hættu að renna útaf, 
sérstaklega á háum fyllingum. Talað er um að hafa lágmarksbreidd 4m. Skissur af 
útfærslum mokstursreina má sjá á Mynd 5-1 og á fyllingu Mynd 5-5 sem og í brattri 
bergskeringu Mynd 5-9 (Norem H. o.fl., 2010). 

5.2.2 Fyllingar 

Fylling er undirbygging vegar sem oft á tíðum þarf að vera stór s.s. í fjallshlíðum. Kaflinn 
tekur á því hvernig hægt er að snjóhanna vegþversnið á fyllingu og hvað ber að hafa í huga 
við hönnun þeirra. 

Eins og kom fram hér áður er fyllingarhæð 𝐹ℎ háð meðalsnjódýpt 𝑆𝑑 á því svæði sem 
veglína liggur í. Reiknireglur fyrir fyllingarhæð, sem eru háðar snjódýpt og skafrenningi, 
eru reglur Harald Norem og R.D. Tabler. Regla Tablers segir að lámarkshæð fyllinga 
miðist út frá 40% meðalsnjódýptar og bætir svo við 0,6m (Skúli Þórðarson, 2007). 

𝐹ℎ = 0,4 ∗ 𝑆𝑑 + 0,6𝑚 

Þessi regla er miðuð útfrá því að vegflái sé ekki brattari en 1:4 og ef fylling sé hærri en 2m 
mælir hann með að flái sé þríbrotinn svo hann verði straumlínulagaðir gagnvart vind og 
skafrenningi. 

 

Mynd 5-2 Útfærsla Tabler á háum fyllingum. H jafngildir Fh (Skúli Þórðarson, 2007). 
bls. 8. 

Norem miðar reglu sína við tíðni sterkra vinda á fyrirhuguðu vegsvæði ásamt 
meðalsnjódýpt. Tafla 5-1 sýnir hans hugmyndir á fyllingarhæð. 

Tafla 5-1Tillaga Norem á fyllingarhæð miðað við tíðni vindhraða yfir 10,8m/s og horn 
vinds á veg (Norem H. o.fl., 2010). bls. 41. 

Viðmið fyrir fyllingarhæð Fh 

Tíðni vinds yfir 10,8 m/s 
Horn vinds á veg 

90° Hornrétt 45° Ská 0° Samsíða 
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Meir en 15% Sd + 0,5 m Sd + 0,5 m Sd + 0,5 m 
min. 2,0 m min. 1,5 m 

  
   Milli 10 og 15% Sd + 0,5 m Sd Sd 
min. 1,5 m min. 1,0 m min. 1,0 m 

  
   Minna en 15% 1,0 m Ekki sérstök krafa Ekki sérstök krafa 

        

Norem veltir líka upp þeim skoðunum að flatir fláar 1:4 eða flatari, þó þeir séu 
straumlínulagaðri eru þeir kostnaðarsamir í háum fyllingum og meiri lýkur á að 
snjóruðningar á vegöxl verði hærri og valdi meiri skafrenningsvandamálum en ella. Hann 
leggur frekar til að fláafótur sé með hallann 1:2 en hornið sem myndast milli vegaxlar og 
fláa sé rúnnað af með radíus sem nemur tvöfaldri hæð fyllingar R=2Fh. En þetta má sjá á 
Mynd 5-3. (Skúli Þórðarson, 2007). 

 

Mynd 5-3 Útfærsla Norem á háum fyllingum með bogadregnar axlir. H jafngildir Fh. 
(Skúli Þórðarson, 2007). bls. 9. 

Framkvæmd á rúnnuðum vegöxlum er mjög vandasöm en hægt er að byrja fláan með 1:4 
og klára fláan með 1:2 sem er ekki svo ósvipað útfærslu Tablers á Mynd 5-2. Ókostur 
flatra fláa er að flatarmál á jörð eykst og þarf mikinn jarðveg til þessa. Hér að neðan má sjá 
myndrænt (Mynd 5-4) hvernig vindstreymi verður á vegi við bratta fláa. (Skúli Þórðarson, 
2007). 

 

Mynd 5-4 Vindferlar við misbratta fláa. Best er að halli fláa sé 1:4 eða flatari svo snjór 
safnist ekki fyrir á vegi (Skúli Þórðarson, 2007). bls. 8. 
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Stórar fyllingar þ.e. hærri en 4m eru mikil hindrun fyrir vindinn, því stærri því meiri 
hindrun. Einnig fylgir yfirleitt vegrið stærri fyllingum sem dregur að sér snjó. Þess vegna 
er gott að reyna hanna fyllinguna á þann máta að ekki þurfi vegrið á brúnina m.t.t. 
öryggissvæðis vegar. Það fylgist að þegar fylling er með nokkuð flatan fláa, þá er minni 
snjósöfnun í skafrenning og ekki þörf á vegriði en þessu er ekki komið við á öllum stöðum.  

Krafa til öryggissvæðis er mismunandi eftir hönnunarhraða vegar og umferðarþunga hans. 
Í veghönnunarreglum Vegagerðarinnar kafla 2.3 segir m.a. venjulegur vegur með 90km 
hönnunarhraða og yfir 300 bíla í ÁDU (árdagsumferð) skal öryggissvæði vera 7m breitt. 
Og hámarkshæð fyllingar getur verið 4m ef halli vegfláa er 1:2 eða flatari. Ef ekki á að 
setja upp vegrið skal skoða svæðið utan öryggissvæðisins. Í kafla 5.4 sem fjallar um vegrið 
eru kröfurnar utan öryggissvæðis (S) en innan lágmarksöryggisbreiddar (A) settar við að 
það skuli setja upp vegrið þegar: brekka, utan fyllingar, er hærri en 4m og brattari en 1:1,5, 
stórir steinar meira en 0,5m á kant, skurðir dýpri en 1m og vatn dýpra en 0,5m 
(Vegagerðin, 2010). 

Vegrið getur hlaðið að sér snjó og valdið kófi á veginum. Til eru nokkrar tegundir af 
vegriðsprófílum en sá algengasti hér á landi er W prófíll, en hann hefur mikið vindfang og 
safnar að sér miklum snjó. Aðrar tegundir eins og röraprófílar eða víravegrið hafa gefið 
góða raun. Ef mikið vandamál er með snjósöfnun við vegrið er sniðugt að hafa 
vegþversniðið uppbyggt á þann hátt að vegriðið er töluvert utar en akbrautin sjálf. Þetta má 
framkvæma með því að útbúa hliðarsvæði t.d. mokstursrein við hlið akbrautar og hafa 
síðan vegrið út á brún sjá Mynd 5-5.  

 

Mynd 5-5 Vegur á fyllingu með mokstursrein, vegrið haft utan við mokstursrein 
(Norem H. o.fl., 2010). bls. 43. 

5.2.3 Þverhalli 

Þverhalli vegar getur skipt máli varðandi snjósöfnun á vegi. Mikilvægt er að taka tillit til 
þverhalla þegar þversnið er hannað með tilliti til snjósöfnunar. Þverhalli vegar fer eftir 
radíus beygju á veginum því krappari beygja því meiri þverhalli. Samspil er milli þverhalla 
vegar og vegfláa þar sem horn milli þeirra má ekki verða of mikið svo það hafi áhrif á 
vindhraða sjá Mynd 5-6. Þetta er ekki stórt vandamál en þessir skaflar troðast niður og 
mynda hálkublett í beygjunni. Þess vegna er gott að hanna vegfláann með tilliti til þessa í 
beygjum (Skúli Þórðarson, 2007). 

 

Mynd 5-6 Mikilvægt að horn vegfláa við vegöxl sé svipað þó þverhalli breytist í 
beygjum. (Skúli Þórðarson, 2007). bls. 15. 
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Til að halda föstu horni milli vegfláa og þverhalla vegar þarf að fletja út vegfláann, sjá 
Tafla 5-2. (Skúli Þórðarson, 2007). 

Tafla 5-2 Útflatning fláa við beygjur til að viðhalda sama horni á milli fláa og vegaxlar 
(Skúli Þórðarson, 2007). bls. 16. 

 

5.2.4 Skeringar 

Skering er hluti vegsvæðis þar sem skera þarf í landslag til að koma vegi fyrir. Til eru 
ýmsar útfærslur skeringa sem verður fjallað um í þessum kafla s.s. lágar skeringar, 
bergskeringar þ.e. háar og brattar og söfnunarskeringar. Útfærslur á þessum skeringum 
skipta miklu máli í veghönnun á snjóasvæðum þar sem mikill snjógetur safnast við 
skeringar. 

Skeringar eru viðkvæmasta svæðið við veg hvað varðar snjósöfnun, þar geta myndast 
snjóruðningar og skyggni í skafrenningi getur orðið afar slæmt. Betra hefur reynst að hafa 
eina stóra skeringu frekar en margar litlar. Best er að hafa skeringar eins opnar og hægt er 
þ.e. að skeringarfláinn er eins útflattur og hægt er, en þá geta þær tekið allmikið pláss í 
landslaginu og valdið miklum landslagsáhrifum. Æskilegar vindafarsaðstæður í skeringu er 
að vindhraði á vegöxl áveðurs sé sá sami og á skeringarbrún, þar með ætti jafnvægisskafl, 
þ.e. fullvaxinn skafl sem ekki safnar meiri snjó, ekki að ná inná veg.  

Lágar skeringar 
Í lágum skeringum er vandamálið aðallega að þær hafa of þröngan vegskurð og vegalengd 
frá efri skeringarbrún niður að vegöxl er yfirleitt styttri en í háum skeringum og geta því 
safnað minna magni af snjó en háar skeringar. Þess vegna hefur verið brugðið á það ráð að 
hafa vegskurð við hlið vegfláa allt að 3m breiðan til að safna í sig snjó. Mynd 5-7 sýnir 
hvernig gott er að hanna lágar skeringar. 

 

Mynd 5-7 Útfærsla þversniðs í lágum skeringum (Norem H. o.fl., 2010). bls. 44. 

Vandamál við margar skeringar á vegakerfinu hér er að þær voru hannaðar með þeim hætti 
að dregin var lína út frá vegöxl 1:6 uppá skeringarbrún, en það hefur ekki reynst nóg á 
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snjóþyngri svæðum. Talið er betra að hafa þessa línu út frá fláafæti en í bröttu landi krefst 
það mikils svæðis og því ómögulegt. Til að bæta úr þessum aðstæðum getur reynst gott að 
taka fleygskurð í skeringarfláann. Heimildum ber ekki alveg saman um hvort halli 
skeringarfláa sem ætti ekki að mynda stærra horn α, á Mynd 5-7, en 6° eða 10° við óhreyft 
land. Skv. (Skúli Þórðarson, 2007) er þetta horn 6° en skv. (Norem H. o.fl. 2010) er talað 
um 10°. Við mat á heimildum má bera við að nýrri heimildir séu betri en samkvæmt 
fræðum væri betra að hafa hallamismuninn minni þar sem það eru sterkari kröfur og 
straumlínulagaðra. Til að þetta komi heim og saman væri góð málamiðlun að hornið α 
myndi ekki stærra horn en 6° við óhreyft land öllu jöfnu en verði því ekki komið við þar 
sem skering mun taka svo mikið landsvæði væri í lagi að fara í allt að 10° en ekki meir. 
Þetta fer eftir mati á stærð skeringar, hvenær hættir lág skering að vera lág? 

Söfnunarskering 
Á mjög snjóþungum svæðum getur verið erfitt að losna við skafladrög inná veg við 
skeringar. Þá getur verið hentugt að hafa breiðan safnskurð við hlið vegar ef landfræðilegar 
aðstæður leyfa. Svona skering getur haft marga kosti í för með sér s.s. sjónlengd skerðist 
lítið, sjaldgæft að snjór dragi inn á veg og auðvelt að blása snjó úr safnskurði. Eitt ber að 
varast við blástur í öllum safnskurðum það er að stórir steinar vilja oft falla úr skeringunni 
og liggja á botni safnskurðar og geta skemmt blásarann, því verður að hreinsa skurðinn 
fyrir vetrartímann. Á Mynd 5-8 má sjá þessa útfærslu og er talað um allt að B=10-15m í 4-
5m hárri skeringu (Norem H. o.fl., 2010). 

 

Mynd 5-8 Safnskurður nægilega stór til að taka við megninu af vetrarsnjómagni. Botn 
þarf að vera þannig gerður að snjóblásari geti farið þar um. Ef safnskurður er ekki 

alveg fullur af snjó er sjónlengd góð á veginum (Norem H. o.fl., 2010). bls. 45. 

Háar og brattar skeringar 
Háar og brattar skeringar er helst að finna í fjallshlíðum og eru þá iðulega bergskeringar. Í 
þessum skeringum er oft lítið pláss til að hafa breiða safnskurði og mikill kostnaður að 
sprengja bergið. Fýsilegasti kosturinn á miklum snjósöfnunarsvæðum er að útbúa 
mokstursrein strax frá upphafi til að auðvelda snjómokstur og snjóblástur á svæðinu. Á 
Mynd 5-9 má sjá útfærslu af þversniði við þessar aðstæður (Norem H. o.fl., 2010). 
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Mynd 5-9 Vegstæði í brattri hlíð með brattri bergskeringu. útfærsla á mokstursrein til 
að auðvelda snjóblásurum að hreinsa svæðið eftir mikið fannfergi. S vísar í 

öryggissvæði vegar (Norem H. o.fl., 2010). bls. 46. 

Eins og kom fram í kafla 3.5 þá verða miklar hraðabreytingar í bröttum, háum og löngum 
skeringum. Ef vindátt nær að vera nálægt því hornrétt á veg myndast standandi hvirfill sem 
myndar mikið kóf en snjór safnast ekki mikið fyrir á veginum. Í öðrum vindáttum koma 
liggjandi hvirflar sem eru samsíða veginum og draga skafl inná veg við enda skeringar. 
Mynd 5-10 sýnir útfærslu á svona skeringu. Til að skafl dragist ekki inná veg er brugðið á 
það ráð að opna skeringuna út á við í báða enda og þá fær hvirfillinn meira pláss til að fella 
út snjó (Skúli Þórðarson, 2007). 

 

Mynd 5-10 Útfærsla á háum og löngum skeringum til að koma til móts við 
skaflamyndun við enda hennar. Skerðingin víkkar þá út til endanna til að auka pláss 

fyrir skaflamyndun í vegskurði (Skúli Þórðarson, 2007). bls. 14. 

5.2.5 Frágangur milli skeringa og fyllinga 

Þar sem fylling breytist yfir í skeringu á vegkafla verður oft breyting á vindstreyminu, 
einskonar ,,kanalisering“ ,sem gerir það að verkum að skaflmyndun hefst í enda skeringar, 
þetta má varast með því að hallabreyting á landslaginu verði ekki of mikil og skeringar 
opnist út við enda. Breyting á halla í vegfláa eða skeringarfláa ætti ekki að vera meira en 
1:3 þ.e. sé halli frá vegöxl 1:5 fyrstu 4 metra ætti næsti hluti fláa ekki að vera brattari en 
1:2 til að hafa sem minnst áhrif á vindhraða. Á Mynd 5-11 má sjá þegar vegur kemur á 
hárri fyllingu og fer í gegnum hrygg og er stór skering á aðra hlið og lítil á hina. Þarna 
verður að passa að hafa allt eins straumlínulagað og hægt er. Þegar fylling og hryggur 
mætast í kverkinni myndast trektaráhrif sem eykur vindhraða og dregur upp snjó úr 
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kantinum og þegar vindurinn sameinast aðal vindstreyminu uppá veginum getur snjór 
fallið út.  

 

Mynd 5-11 Módellíkan af vegi á hárri fyllingu sem kemur beint í skeringu. Það myndast 
trektaráhrif þar sem fylling og skering koma saman. Til að lágmarka þessi áhrif er best 

að rúnna út kverkina (Norem H. o.fl., 2010). bls. 48.  

Hönnunarforrit í vegagerð hafa hingað til ekki tekið tillit til þess að breyting úr fyllingu í 
skeringu sé straumlínulöguð heldur kemur bein lína á milli punkta. Sama á við þegar hanna 
á bogadregnar skeringar sérstaklega þær sem eiga að vera opnar út til endanna. Þess vegna 
er gott að hafa það í huga þegar bjóða á út vegagerð, að nefna þá staði sem þarf sérstaklega 
að meðhöndla (Gunnar H. Jóhannesson munnleg heimild, 23. nóvember 2011). 

 

5.2.6 Hábogi og langhalli 

Þegar vegur fer yfir hæð getur myndast snjósöfnunarsvæði hlémegin hæðar ef vindur er 
samsíða vegi. Þetta ræðst af radíus hábogans og langhalla vegar hlémegin. Í þessum 
aðstæðum er ekki einungis nóg að skoða þversnið vegar heldur einnig langsnið. Fari vegur 
í gegnum skeringu á báðar hliðar vegar skal reyna að hafa þær eins breiðar og flatar og 
hægt er (Skúli Þórðarson, 2007). 

5.2.7 Gatnamót og áningastaðir 

Við gatnamót safnast oft snjór, það stafar af því að vegfyllingar breyta oft örlítið stefnu 
vinds og í kverk við gatnamótin koma þá saman tveir vindstrengir og mynda skafl á 
miðjum gatnamótum (Skúli Þórðarson, 2007). 

Oft ná sköfubílar heldu ekki að skjóta snjónum út fyrir veg á þessum stöðum því þeir verða 
að hægja á sér við gatnamótin. Því myndast oft snjóruðningar við gatnamót en þar er 
einmitt mikilvægt að útsýni vegfaranda sé sem best. Þess vegna er mikilvægt að hanna 
gatnamót vel með tilliti til snjósöfnunar, tillögu að útfærslu má sjá á Mynd 5-12. Þar sem 
þetta vandamál er viðvarandi er gott að hafa vegfláa nokkuð flata eða 1:6 til að auðvelt sé 
fyrir snjóblásara að fjarlægja snjó úr fláanum til að auka útsýni og minnka skaflamyndun á 
veginum þar til svæðið fyllist á ný. Þetta á einnig við í kringum áningastaði og keðjuplön 
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nema oft eru áningastaðir ekki mokaðir yfir vetrartímann og því myndast stundum 
skafrenningsvandamál frá þeim (Norem H. o.fl., 2010). 

 

Mynd 5-12 Útfærsla á gatnamótum með vegfláa vel flata og rúnnaða kverk (Norem H. 
o.fl., 2010). bls. 49. 

5.2.8 Gangnamunnar og vegskálar. 

Ef vegskáli er stutt út úr hlíð er hætt við snjósöfnun og því betra að láta vegskálann koma 
lengra út úr hlíðinni en þá getur skaflmyndun orðið við enda vegskála þegar vindstraumar 
liggja niður hlíðina. Hægt er að hafa áhrif á að skaflinn nái sem minnst inná veg með því 
að víkka út op vegskálans til hliðar frá vegi. (Skúli Þórðarson, 2007). Það sem ber að hafa í 
huga er að: 

• Víkka út op vegskála 

• Gangnamunni standi a.m.k. 3m útfyrir fjallshlíð 

• Pláss sé fyrir snjómoksturstæki til að hreinsa snjó frá gangnamunna beggja vegna 
vegar. 

5.3 Vegbúnaður 

Það sem telst til vegbúnaðar er t.d. vegrið og skilti, þau vilja oft safna að sér snjó og er 
fjallað um hvað ber að hafa í huga við útfærslur og uppsetningu þeirra. 

5.3.1 Skilti og vegvísar. 

Skilti sem standa lágt frá yfirborði s.s. vegvísar hafa þann eiginleika að draga úr vindhraða 
og safna að sér snjó. Stór skilti með mikið vindfang valda einnig þessum áhrifum en þau 
eru yfirleitt látin standa hátt frá yfirborði. Þegar skilti eru sett upp er oft byggður 
fyllingarpúði undir skiltið, þetta er hindrun fyrir vindstreymi og veldur oft skaflamyndun á 
vegi. Hyggilegra væri að hafa skilti beint uppúr fláa á staurum eða í vegskurðum, það þarf 
lengri staura og skástífur í þetta en er líklega ódýrara en að fletja út fyllinguna kringum 
skiltið (Skúli Þórðarson, 2007). 
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5.3.2 Vegrið 

Vegrið hafa lengi ollið skafrenningsvandamálum hérlendis enda standa þau lágt og nálægt 
akbraut. Þegar snjór hefur safnast í kringum vegrið þannig að snjór nær upp að efri brún 
vegriðs veldur það snjókófi á vegi og skerðir þar með útsýni ökumanns sérstaklega þeirra 
sem sitja lágt eins og í fólksbíl. Síðustu ár hafa öryggiskröfur verið að herðast sem leiða til 
aukinnar notkunar á vegriðum, jafnframt hefur verið reynt að aðlaga landslagið þannig að 
ekki sé þörf á vegriði en það krefst oft mikilla uppfyllingaefna eða brots á bergi, oftast er 
þetta spurning um kostnað með ódýrustu lausnina að leiðarljósi. Með því er átt við að fletja 
út fláa og fjarlægja hindranir s.s. steina og færa skurði, fletja fláa í kringum ræsi og víkka 
út bergskeringar. Forðast skal í lengstu lög að setja upp vegrið en verði ekki hjá því komist 
er hægt að byggja þversnið vegar þannig upp að vegrið sé aðeins frá akbraut t.d. með að 
setja efsta hluta fláa út með 1:3 eða flatari og vegrið sett upp við neðri brún svipað dæmi 
um þetta má sjá á Mynd 5-5 en þar er sýnd mokstursrein með hallanum 1:8 og vegriði við 
brún hennar. Einnig er mikilvægt að endafrágangur vegriða sé vel gerður, að draga endana 
út. Lokuð vegriða þversnið eins og W þversnið geta dregið inn skafl á veg þar sem endinn 
er lagður í jörð (Skúli Þórðarson, 2007). Íslenski vegstaðallin segir að miðað sé við að 
endinn lækki á síðustu 8 metrum vegriðsins en gallinn er eins og áður sagði að snjósöfnun 
eykst við endann og þessi útfærsla getur einnig reynst hættuleg ökumönnum því hægt er að 
aka uppá endann. Í Noregi er sama almenna reglan að sveigja endana út og niður í jörð en 
ef þess gefst ekki kostur vegna plássleysis er vegriðsendinn útbúinn sérstökum 
öryggiseiningum sem ganga saman í stefnu vegriðs við árekstur. Einnig er að ryðja sér til 
rúms að vegriðsendar séu teygðir langt út fyrir veg. (Auðunn Hálfdanarson o.fl., 2006) 

Þar sem vegrið eru sett upp er mikilvægt að velja rétta þversniðið.  

• Á snjóþungu svæði þarf það að vera nægilega sterkt til að þola krafta frá snjósigi og 
vélum sem eru að vinna við snjómokstur.  

• Á snjóléttari stöðum er hentugra að hafa þversniðið léttara og með minni 
straummótstöðustuðul til að minnka líkur á skaflamyndun frá vegriðinu í 
skafrenningi.  

Til eru margar gerðir af vegriðum og hafa nokkrar þeirra verið notaðar hér á landi, þekktast 
er W biti 310mm hár með mikið vindfang en mjög sterkur. Kohlswa vegrið sjá Mynd 5-13 
er svipað W bitanum nema bara 160mm á hæð og þeir safna minni snjó að sér.  

Víravegrið sjá Mynd 5-13 er byggt uppúr 2-4 vírum og hefur afar litla vindmótstöðu og 
hefur því hvað minnstu áhrif á snjósöfnun og skyggni. Það greinir örlítið á í heimildum um 
notkun víravegriða.  

• Elsta heimildin um víravegrið er frá nóvember 2005 í viðauka við (Auðunn 
Hálfdanarson o.fl., 2006). Þar kemur fram að metraverð sé hærra en þess þó getið 
að efniskostnaður sé háður innkaupamagni og aðstæðum hverju sinni. Galli 
víravegriða er að þau þola illa álag frá snjóruðningstækjum. Í Noregi hefur reynsla 
víravegriða sýnt fram á að þau séu heppileg vegna snjósöfnunar en breyti engu 
þegar snjódýpt er það mikil að snjóruðningar myndast við veg, en geti hentað vel á 
snjóflóðasvæðum (Auðunn Hálfdanarson o.fl., 2006). 
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• Næsta heimild frá 2010 segir að vegrið séu að verða algengari því þau séu ódýrasta 
vegriðategundin bæði í efniskostnaði og uppsetningu og hægt að setja upp um 
500m á dag við meðalaðstæður. Þrátt fyrir lágan kostnað er endafrágangur dýr. Eins 
og í fyrri heimild er minnst á að víravegrið safni að sér litlum snjó og því hentug 
við skafrenningsaðstæður. Víravegrið eru orðin algeng erlendis en í sumum löndum 
hafa þau hins vegar verið bönnuð vegna þrýstings frá bifhjólafólki þar sem þau telja 
að það sé mikil skeinuhætta af þeim ef bifhjólamaður ekur á það en engin 
vísindaleg rannsókn hefur verið gerð um það málefni (Daníel Árnason o.fl., 2010).  

• Í umfjöllun um víravegrið á heimasíðu Sniglanna kemur fram að þau séu bæði dýr 
og hættuleg og er vitnað í doktorsritgerð þar sem fjallað er um viðhaldskostnað í 
samanburði við efnis og uppsetningakostnað (Gunnar Gunnarsson, 2011). 
Bifhjólasamtökin Sniglarnir miða auðvitað út frá þeirra áhættuþætti í notkun 
víravegriða og eru ekki að hugsa um snjóaaðstæður. Í doktorsritgerðinni kemur 
samt fram að víravegrið eru mjög dýr í viðhaldi og því ekki hentug til lengri tíma 
litið, en þar væru W-bitarnir mun endingabetri og þola miklu meira nudd frá bílum 
eða snjóruðningstækjum (Karim H., 2008). 

Víravegrið eru að verða býsna algeng hér á landi og henta vel veðurfarslega. Af 
ofangreindum heimildum má draga þá ályktun að hafa víravegrið í sem minnstu mæli og 
hægt er. Kostir víravegriða eru að þau eru ódýr í innkaupum og uppsetningu þegar um 
lengri vegalengdir er að ræða þar sem endakostnaður er mikill. Einnig eru víravegrið ekki 
hentug í kröppum beygjum eða ofaní lægðum. Eftir strekkingu á vírnum leita kraftar út frá 
vegi eða inná hann og svo uppí loft í lægðum eftir aðstæðum því vírinn leitar að styðstu 
vegalengd milli tveggja enda. Í lægðum verður að hafa endafágang í botni lægðar eða 
steypa niður vegriðsstaura því annars geta staurarnir jafnvel skotist uppúr jarðveginum 
þegar strekkt er á. Erfitt hefur reynst að moka meðfram víravegriðum án þess að skemma 
þau þegar snjór er mikill og þá er hvort eð er kominn snjóruðningur við vegriðið þannig að 
vegriðstegund skiptir ekki lengur máli.  

 

Mynd 5-13 Til vinstri Kohlswa vegrið og víravegrið til hægri (Auðunn Hálfdanarson 
o.fl., 2006). 

Fláavegrið eru svipuð víravegriðum nema strengirnir liggja ekki saman heldur er þeim 
raðað upp með 10cm bili sjá Mynd 5-14. Þessi vegrið hafa reynst betur í snjómokstri þar 
sem minni hætta er á að kastplógur eða önnur snjómoksturstæki rekist utan í vegriðið. Oft 
er brugðið á það ráð að staðsetja vegstikur á sama stað og vegriðið og þá er auðveldara að 
hreinsa vegöxlina af snjó. 
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Mynd 5-14 Önnur tegund af víravegriði, svokölluð fláavegrið. 

Röravegrið Mynd 5-15 er byggt upp af tveimur liggjandi rörum með þvermál 70-90 mm, 
eru einnig þekkt hér á landi og hafa gefið góða raun og safna ekki mikið að sér snjó, betra 
hefur reynst að hafa 2m milli staura heldur en 4m á snjóþungum svæðum, þar sem 
snjóþungi getur skemmt þau. Kostnaður á röravegrið er meira en helmingi hærri en 
venjulegur W biti. Gerðar hafa verið tilraunir með Sicuro röravegrið og hafa reynst afar vel 
(Auðunn Hálfdanarson o.fl., 2006). Samkvæmt viðtali við Gunnar H. Jóhannesson 
verkfræðing hjá Vegagerðinni Akureyri hefur reynsla röravegriða á Víkurskarði verið ágæt 
en viðhaldskostnaður væri mjög mikill og varla að það borgaði sig að viðhalda þessum 
vegriðum. Snjóruðningstækin væru að nudda mikið utan í vegriðið á köflum til að fá 
stýringu í miklu kófi og snjóum og þá hafi W-bita vegrið komið mun betur út. (Gunnar H. 
Jóhannesson munnleg heimild, 23. November 2011). Þetta þýðir samt ekki að þessi vegrið 
séu ónothæf. Þau henta vel við skafrenningsaðstæður þar sem vitað er að ekki safnast 
mikill snjór og myndar snjóruðning þegar líður á vetur og nýtast best á stuttum 
vegalengdum sökum kostnaðar og vandasamrar uppsetningar (Daníel Árnason o.fl., 2010). 
 

 
Mynd 5-15 Röravegrið, Sænsk Sicuro til vinstri, Finnsk hönnun til hægri (Auðunn 

Hálfdanarson o.fl., 2006). 

Til eru fleiri tegundir af vegriðum sem eru ekki eins algengar en það eru t.d. Kassalaga 
stálbiti, steinsteypt „Jersey“ vegrið og trévegrið. Trévegrið hafa verið notuð þar sem útlit 
skiptir máli t.d. í þjóðgörðum og eru byggð upp af stálplötu með sívölum trjástofnum 
utaná. (Auðunn Hálfdanarson o.fl., 2006). Ekki verður farið í nánari útfærslu á uppsetningu 
og tæknilegum kröfum vegriða, allar upplýsingar er að finna í kafla 5.4 í 
veghönnunarreglum sjá (Eymundur Runólfsson, 2010). 
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6 Varnaraðgerðir utan vega 
Varnir utan vega geta verið hentugar á mörgum stöðum. Mikilvægi þeirra felst í að draga 
úr snjóinnihaldi vinds sem um varnirnar fara. Þessar varnir eru t.d. snjógrindur eða 
skjólbelti og verður fjallað um nokkrar gerðir grinda, kosti þeirra og galla. Eftir þessar 
umræður virðast grindurnar þurfa að vera settar mjög nákvæmlega upp svo tilætlaður 
árangur náist. Grindurnar geta verið mikil mannvirki og sitt sýnist hverjum um 
umhverfisáhrif þeirra. 

6.1 Snjósöfnunargrindur 

Tilgangur snjósöfnunargrinda er að safna að sér snjó utan við vegsvæði til að minnka 
snjómagn í vindi þegar hann loks kemur að vegstæði. Til eru ýmsar útfærslur á þessum 
grindum en mikilvægast er rétt staðsetning og uppsetning á þeim. Galli við snjósöfnunar-
grindur er að þær geta bara safnað ákveðnu magni þannig á snjóþyngri stöðum geta þær 
orðið fullar síðla vetrar. Snjósöfnunargrindur eru kostnaðarsamar og hafa sinn líftíma, þess 
vegna er mikilvægt að hugsa málin til enda áður en farið er í slíka framkvæmd. 

Notkun snjósöfnunargrinda er t.d. til að stjórna hengjumyndun við fjallsbrúnir og gil, 
minnka tíðni snjóflóða í litlum brekkum og minnka snjósöfnun á vegum (Sigurður Kiernan 
og Árni Jónsson, 2000). 

 

Mynd 6-1 Fyrir og eftir uppsetningu, mikil árangur hefur náðst (Sigurður Kiernan og 
Árni Jónsson, 2000). bls. 4. 

Ef upplýsingar um veðurfar til að áætla snjómagn eru ekki nægilegar á svæðum sem á að 
gera tilraun með snjógrindur er talið heppilegast að hafa grindina 2,5m háa í upphafi. 
Grindur með láréttum þverböndum og 50% opnun hafa staðið sig betur en grindur með 
lóðréttum þverböndum. Snjógrind veldur líka hraðaminnkun á vindi vindmegin og fellur þá 
snjór út þar líka, grind með 50% opnun safnar 15% af snjónum vindmegin og 85% 
hlémegin. Lokuð grind safnar megninu af snjónum vindmegin. Bandarískar rannsóknir 
hafa sýnt að lengd svæðis hlémegin hálfopinna grinda geti verið allt að 35 sinnum hæð 
grindar sjá Mynd 6-2 en hérlendis eru aðstæður öðruvísi og talið að lengdin sé ekki nema 
25H sem stafar af því að snjórinn hér er mun blautari en uppá sléttum í Bandaríkjunum. 
Grindur með 45-55% opnun hafa gefið bestu niðurstöðu varðandi snjómagn og verður ekki 
farið nánar í þéttni grinda. Bil frá jörðu hefur áhrif á virkni grindanna en 10-12% bil af 
heildarhæð hefur gefið góða raun fleiri ástæður þarf að ígrunda áður en bil er ákveðið t.d. 
gróður undir grind og vindafar (Sigurður Kiernan og Árni Jónsson, 2000). 
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Mynd 6-2 Skaflamyndun við snjógrind úr Bandarískum rannsóknum (Sigurður Kiernan 
og Árni Jónsson, 2000). bls. 4. 

6.1.1 Gerðir snjósöfnunargrinda 

Til eru nokkrar gerðir af snjógrindum. Grindur með skástoðum eða vírstögum Mynd 6-3 
er mjög ódýr lausn og hægt að framleiða einingar setja upp á einfaldan hátt, þær eru þó 
viðkvæmar fyrir miklu vindálagi og snjóþunga í hallandi landslagi. 

 

Mynd 6-3 Grind með skástoðum (Sigurður Kiernan og Árni Jónsson, 2000). bls. 5. 

 

Grindur úr plastneti hafa verið prufaðar hérlendis og má nefna Tensar net prufunin á 
Steingrímsfjarðarheiði og leiddi í ljós að festingar þóttu endingalitlar og þurfti mikið 
viðhald á innan við 3ja ára tímabili. Grindin var 4m há og fór auðveldlega á kaf í snjó sem 
mætti rekja til rangrar staðsetningar (Auðunn Hálfdanarson o.fl., 2006). Mynd 6-4. 
Íslenskar grindur voru hannaðar Mynd 6-5 þar sem grindin er endurunnið plast, stálstoðir 
og annað efni var að mestu úr stöðluðu skiltaefni frá Vegagerðinni.  
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Mynd 6-4 Grind úr Tensar neti (Sigurður Kiernan og Árni Jónsson, 2000). bls. 6. 

    

Mynd 6-5 Íslensk hönnun, endurunnið plast (Sigurður Kiernan og Árni Jónsson, 2000). 
bls. 6. 

Bráðabirgðagrindur Mynd 6-6 eru algengar hérlendis en fyrst og fremst notaðar til 
prufunar á nýjum svæðum áður en varanleg grind er sett upp. Grindareiningar eru smíðaðar 
og svo festar niður með sandpokum og steypustyrktarjárni.  

 

Mynd 6-6 Bráðabirgðagrind (Sigurður Kiernan og Árni Jónsson, 2000). bls. 7. 

Wyoming grindur Mynd 6-7 eru sterkar og einfaldar eru fljótlegar í uppsetningu. Þær 
þola mikið vindálag og eru endingagóðar. Hönnunin hefur verið notuð síðan 1971 í 
Bandaríkjunum og eru þetta algengustu grindurnar þar. Grindurnar halla 15° undan 
vindstreymi og eru smíðaðar úr venjulegu byggingatimbri og eru viðhaldslitlar.  
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Mynd 6-7 Wyoming Grind (Sigurður Kiernan og Árni Jónsson, 2000). bls. 8. 

Grindur festar á staura Mynd 6-8. Þessar grindur er erfitt að færa og þarf að hanna þær 
sérstaklega fyrir hvern stað. Kostir þeirra eru að hægt er að vera með allt að 4 metra háar 
grindur og þær þola meira vind- og snjóálag (Sigurður Kiernan og Árni Jónsson, 2000). 

 

Mynd 6-8 Grind fest á staura (Sigurður Kiernan og Árni Jónsson, 2000). bls. 9. 

Viðmiðunartafla við uppsetningu á þessari gerð snjógrinda er að finna (Sigurður Kiernan 
og Árni Jónsson, 2000). bls. 9. Hún miðar við að hönnunarvindur sé 45m/s og jarðvegur 
góður. 

Lokuð grind getur hentað til að safna snjó á einn stað t.d. eins og neðan við akbraut í 
skeringu í fjallshlíð og hafa verið notaðar í Japan en hafa ekki náð að ryðja sér til rúms 
hérlendis (Sigurður Kiernan og Árni Jónsson, 2000). 

Nauðsynlegt er að skoða að vetrarlagi vandamálið þar sem snjógrind gæti komið að notum. 
Skrá hvar snjósöfnun hefst og hvar henni lýkur. Þetta er gert á svipaðan hátt og kom fram í 
kafla 4.2. Þegar búið er að skilgreina vandamálið og taka saman veðurmælingar, skrásetja 
og staðsetja grind í grófum sniðum, er loks hægt að meta hversu mikill snjóflutningurinn er 
þar sem grindin á að vera staðsett.  
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6.1.2 Áætlun snjómagns 

Hámarkslengd aðsópssvæðis við útreikninga á væntanlegu snjómagni við snjógrindur er 
3km. Meðal vetrarúrkoma er reiknuð út yfir nokkurra ára tímabil ef þau gögn eru til og er 
gott að sleppa frávikum af sérstaklega snjóþungum vetrum í þeim reikningum. Tabler hefur 
haft það sem viðmið að 70% af nýsnævi færist sem skafrenningur í opnu landslagi. Einnig 
hefur hann sett fram eftirfarandi formúlu til að áætla snjómagn við stærri aðsópssvæði. 

𝑄𝑡 = 1500 ∗ 𝑆 ∗ �1 − 0,14𝐴 3000⁄ �  �
𝑡𝑜𝑛𝑛
𝑚 �                     𝐽𝑎𝑓𝑛𝑎[4] 

Qt er þá líklegt snjómagn í tonnum á hvern meter af snjógrind sem hún þarf að taka við. 
S = skafrenningurinn þ.e. 70% af meðalárs snjókomu í metrum. 
A = lengd aðsópssvæðis í metrum. 
(Sigurður Kiernan og Árni Jónsson, 2000). 
Staðsetning grinda skiptir verulegu máli þar sem þær mega ekki vera of nálægt eða of langt 
í burtu, einnig verður að taka mið útfrá landslagi við val á staðsetningu. Best er að 
snjógrind standi uppá hól eða hrygg og stefni helst hornrétt á skafrenningsvindátt, en það 
skiptir meira máli að lengd grindanna sé nægileg.  

 
Mynd 6-9 Hér sést að landslag ræður staðsetningu grindar (Sigurður Kiernan og Árni 

Jónsson, 2000). bls. 20. 

6.1.3 Staðsetning grinda 

Grindur skulu vera samsíða vegi ef ríkjandi skafrenningsátt víkur ekki meira en 25° frá 
hornréttri stefnu á veg Mynd 6-10 A. Þegar vindátt er meira en 25° frá hornréttri stefnu 
verður virkni snjógrinda betri ef þær eru hornrétt á vindstefnu sjá Mynd 6-10 B, þar til að 
vindur stefnir samsíða vegi skal haga grindum þannig að þær myndi 25° við stefnu vegar út 
á við frá vindátt sjá Mynd 6-10 C (Sigurður Kiernan og Árni Jónsson, 2000). 
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Mynd 6-10 Útfærslur á staðsetningu snjógrinda eftir ríkjandi vindáttum. 

Fjarlægð frá vegi miðast við 20-25 sinnum hæð grinda og mælist í miðja lengd þeirra sjá 
Mynd 6-11. Þessi fjarlægð getur líka verið háð landslagi. 

 

Mynd 6-11 Fjarlægð grinda frá vegi (Sigurður Kiernan og Árni Jónsson, 2000). bls. 21. 

6.1.4 Lengdaraukning vegna endaáhrifa 

Snjógirðing nýtir ekki fulla lengd sína til varnar vegna endaáhrifa. Þannig ef verja á 100 
metra kafla er ekki nóg að vera með 100metra langa snjógrind. Tabler hefur sett fram jöfnu 
sem miðast út frá því að 30° breytileiki verður á vindstefnu hlémegin snjógrinda, til að 
koma til móts við það þarf að lengja grindurnar um 60% fjarlægðar frá vegi í hvora átt. 
Þessu er lýst á Mynd 6-12. Þannig að ef við tökum þetta 100m svæði sem á að verja og 
ætlum að setja upp 2m háa grind þarf grindin að vera: 100 + 2(í 𝑏áð𝑎𝑟 á𝑡𝑡𝑖𝑟) ∗ 0,6 ∗
(20 ∗ 2𝑚) = 148𝑚 
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Mynd 6-12 Lenging grinda vegna endaáhrifa (Sigurður Kiernan og Árni Jónsson, 
2000). bls. 22. 

6.1.5 Útfærsla í takmörkuðu landslagi 

Ef landslagið leyfir t.d. ekki að hafa heila grind þar sem þörf er á, getur verið gagnlegt að 
hafa fleiri grindaraðir t.d. ef skurður eða skorningur þverar vindstefnu svo bil myndast í 
snjógrindina er hægt að verja það svæði með annarri grindaröð ofar. Einnig á þetta við 
þegar horn við veginn er það hvasst að nær endi er of nálægt og fjær endi of langt í burtu. 
Þetta má leysa með fleiri og styttri grindaröðum sjá á Mynd 6-13 en bilið milli grinda þarf 
að vera 15-20H (Sigurður Kiernan og Árni Jónsson, 2000). Þessi uppsetning hentar líka 
þegar ríkjandi skafrenningsvindátt er frá fleiri en einum stað og þá er jafnvel gott að hafa 
tengingu á milli grinda, sjá Mynd 6-14. 

 

Mynd 6-13 Vörn svæðis með nokkrum stuttum grindum (Sigurður Kiernan og Árni 
Jónsson, 2000). bls. 24. 
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Mynd 6-14 Tillaga að uppsetningu grinda þar sem tvær vindáttir eru ríkjandi. (Björn 
Ólafsson, 1976). bls. 7 í hluta II. 

6.1.6 Samband hæðar snjógrinda og snjómagns 

Hæð grinda skiptir miklu máli og má sjá á eftirfarandi Mynd 6-15 hversu mikið magn 
snjógrind getur geymt af snjó eftir hæð. 

 

Mynd 6-15 Línurit um snjógeymslumagn grinda eftir hæð (Sigurður Kiernan og Árni 
Jónsson, 2000). bls. 19. 

Á línuritinu má lesa að 3m há grind getur geymt 100 tonn á hvern lengdarmetra grinda. Ef 
grindurnar væru 1,5m þá væri magnið 25 tonn/m og þá þarf fjórar raðir af þeim grindum til 
að safna sama magni eins og ein 3m há grind gerir. Það er bæði ódýrara og skilvirkara að 
hafa fáar og háar grindur heldur en lægri og fleiri (Sigurður Kiernan og Árni Jónsson, 
2000). 

6.2 Skjólbelti 

Skjólbelti sem snjósöfnunarsvæði getur virkað á ýmsum stöðum ef rétt er farið að. Galli 
við skjólbelti er að vaxtatími er langur og hætt við grisjun í beltinu á fyrstu árum þess. 
Gagnlegt hefur verið að setja upp hlífðargirðingu fyrir skjólbeltið fyrstu árin. Einnig tekur 
skjólbelti mun meira svæði en snjógirðing og opnunarhlutfall er síbreytilegt. Kostir 
skjólbelta eru að þau þarfnast minna viðhalds, eru umhverfisvæn og hafa langan líftíma. 
Mælst er til að skjólbelti séu ekki nær vegi en 30-50metrum, það fer eftir hæð 
skjólbeltisins. 
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Hluti II (Nýting fræða) 

7 Norðausturvegur um Hófaskarð og Fremri 
Hálsa 

Norðausturvegur um Hófaskarð og Fremri Hálsa er einn af snjóþyngri vegköflum á landinu 
og er mikil þörf á úrbótum eða lausnum sem minnka og auðvelda snjómokstur. Í þessum 
kafla verður farið í leiðarlýsingu og legu vegstæðis en í köflunum hér á eftir er farið í 
veðurfarsútreikninga, skráningu vandamála og mikilvægra upplýsinga sem lausnir og 
tillögur að úrbótum byggja á. Eftir greiningu á vegkaflanum kemur í ljós að vegkafli austan 
Hófaskarðs er eitt helsta vandamál leiðarinnar. Veðurfar á þessum kafla veldur miklu kófi 
og skaflmyndun á vegi sem gerir mokstursmönnum erfitt um vik. Úrlausn þess vanda felst 
helst í því að auðvelda snjómokstur svo mokstursmenn séu betur í stakk búnir fyrir næsta 
áhlaup. 

 

Mynd 7-1 Landfræðileg staðsetning vegkafla. Myndir teknar af vef www.ja.is 

 

Mynd 7-2 Norðausturvegur um Hófaskarð og Fremri Hálsa rauð lína. Tekin af vef 
landmælinga Íslands. 
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(http://atlas.lmi.is/kortasja/?x=636703.5768206383&y=644160.7106827057&l=5&an
no=1&bm=0) 

7.1 Leiðarlýsing 

Sá hluti Norðausturvegar sem fjallað er um í þessu verkefni er einungis á 14 km kafla sem 
hefst í stöð 21000 rétt austan Ormsár og lýkur í stöð 35000 á Leirtjarnarhálsi í Sævarlandi. 
Að vera staðsettur í ákveðinni stöð merkir að vera staddur í ákveðinni metratölu í línu 
umrædds vegar. Vegtegundin er C8 og skv. vegstaðli þýðir það að akbraut er 3,5m breið og 
að heildarbreidd vegar er 8m. Leiðin liggur frá Ormsá í austurátt sunnan vatns við 
Krossavíkursel svo til NA upp í Hófaskarð með stóra skeringu á vinstri hönd. Þegar lengra 
kemur upp í skarðið kemur skering á hægri hönd sem safnar töluverðum snjó. Þaðan liggur 
leiðin gegnum Hófaskarð með skeringar á báðar hendur og beygir til SA út úr skarðinu og 
liggur í hlíðinni á Fjallgarði. Í hlíðinni er mikið um skeringar á hægri hönd og fyllingu á 
vinstri með vegriði alla leið. Þegar vegur kemur að litlu gili í stöð 25500 minnkar halli 
fjallshlíðar töluvert og eru tvær skeringar sem stundum valda skafrenningsvandamáli á 
veginum. Frá stöð 26300 til stöðvar 27000 eru Fjallgarðsmelar og eru engin teljandi 
vandræði þar og verður sá kafli ekki tekinn fyrir í verkefninu.  
Frá stöð 27000 koma þrír hryggir í landslaginu sem vegur liggur um þar eru miklar 
skeringar og safnast mikil snjór við þær. Höfundur kýs að kalla hryggina hrygg eitt, tvö og 
þrjú eftir þeirri röð sem þeir koma fyrir í stöðvanúmeri. Næst er komið að Kjarnagili og 
handan þess er skering á hægri hönd sem safnar miklum snjó, stundum er vandamál á 
fyllingunni við Kjarnagil. Handan skeringar við Kjarnagil í stöð 28200 kemur 2,8 km kafli 
sem ekki verður fjallað um og lýkur honum í stöð 31000 sem er rétt við veðurstöðina á 
Fremri Háls. 
Þaðan liggur vegur norðan og neðan við Fremri háls en ofan við litla Viðarvatn á þeim 
kafla er töluvert um skeringar á hægri hönd. Þegar vatnið er frosið sem gerist ávallt í 
frostatíð getur skafið mikið uppá veg í NA-lægum áttum.  
Frá litla Viðarvatni liggur vegur að Víðinesá á mikilli fyllingu þar er vandamál með snjó 
við vegrið. Handan árinnar er einnig stór skering sem eykur mikið snjósöfnun bæði í 
norðlægum og suðlægum áttum. Síðan er komið að Leirtjarnarhálsi með tvöfaldri skeringu 
sem veldur mikilli snjósöfnun á veg. Frá hálsinum liggur vegur í nokkrum minni 
skeringum sem ekki valda miklum snjóvandamálum og þar með endar vegkaflinn sem er 
til skoðunar í stöð 35000. 

7.2 Lega vegstæðis og þversnið vegar 

Hæsti punktur yfir sjávarmáli liggur í ríflega 210metra hæð. Hábogar vegar eru ekki 
krappir og hallabreyting er ekki það mikil að það séu lýkur á snjósöfnun vegna þeirra. 
Mesti langhalli er tæp 71‰ en vegurinn er mestmegnis á bilinu 150-175 metra hæð. 
Þversnið vegar er iðulega byggt þannig upp að bergskeringar eru með hallann 5:1 og lausar 
skeringar með fláa uppá 1:1.75, 1:2 eða 1:2.5. Fyllingar hafa fláa ýmist 1:1.75, 1:2.5 eða 
1:3 það fer eftir fyllingarhæð, þegar fylling er há er fláinn 1:1,75 og svo flatari eftir því 
sem fylling er lægri. Í litlum lausum skeringum getur hallinn verið um 1:2,5 eða 1:3. 
Vegskurðir (söfnunarskurðir) eru minnst 6m breiðir í fjallshlíðinni en að öllu jöfnu minnst 
7m og skeringar víkka út til enda í langsniði.  
Vetrardagsumferð (VDU) er um 59 bílar á sólarhring, sumardagsumferð (SDU) er um 82 
og árdagsumferð (ÁDU) er 74 bílar. Þessi talning fer fram við Fremri Hálsa (1325) árið 
2009 (Vegagerðin Umferðardeild, 2011). Þá er ekki búið að opna alla leiðina fyrir umferð 
þannig að umferð ætti að hafa aukist síðan þá, en aðrar niðurstöður komu í ljós. Samkvæmt 
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upplýsingum um árið 2010 á sama stað þá er VDU 46 bílar á dag og SDU 97 bílar þannig 
að meira en helmings munur er á sumri og vetri og fækkun frá árinu 2009. (Vegagerðin U. 
, 2011b) bls. 263. 

8 Veður- og snjósöfnunarupplýsingar 
Til að meta aðstæður á skafrenningssvæðum þurfa að liggja fyrir töluverðar upplýsingar 
um veðurfar og snjósöfnun á svæðinu. Þessar upplýsingar eru mjög mikilvægar, þegar 
snjóþung vegsvæði eru tekin til skoðunar, til að átta sig á ástæðum vandamála s.s. 
skaflmyndun eða kóf á vegi. Hér verður fjallað um þær upplýsingar sem fengust um 
veðurfar á svæðinu um Hófaskarð og Fremri Hálsa, sem og hvernig unnið var úr þeim 
upplýsingum. Í ljós kom að veturinn 2010-2011 var frekar afbrigðilegur miðað við 
meðalvetur á svæðinu. Þessi vetur einkenndist af tíðum SV-lægum áttum en í meðalári eru 
NV-lægar áttir tíðastar. 

8.1 Veðurfar 

Unnið verður úr gögnum úr gagnagrunni veðurstöðva Vegagerðarinnar í Hófaskarði og við 
Fremri Hálsa. Einungis einn vetur hefur verið mældur í Hófaskarði en gögnin verða borin 
saman við gögn veðurstöðvar á Fremri Háls.  
Engar úrkomumælingar eru við þessar veðurstöðvar því verður að styðjast við aðrar 
heimildir. Samkvæmt greinargerðum sem gerðar voru á hönnunarstigi þessarar leiðar kom 
fram að helstu úrkomuáttir lægju í geiranum NV í gegnum norður til NA sem haft var eftir 
verkstjóra Vegagerðarinnar á Þórshöfn Guðna Oddgeirssyni. Staðkunnugir greina frá því 
að skafrenningur geti verið þrálátur úr SV-lægum áttum en Haraldur Ólafsson 
veðurfræðingur taldi það í sinni skýrslu að það væri ekki miklar lýkur á því (Árni Jónsson 
og Skúli Þórðarson, 2004). Önnur skýrsla var gerð fyrir Borgarás á Hólaheiði og þar var 
m.a. miðað við veðurstöð á Raufarhöfn og settar upp vindrósir sem lýsa úrkomuáttum. 
Þessu ber saman við fyrri heimildir en í ljós kom að NV átt er tíðust þegar úrkoma er yfir 
5mm síðustu 3 klst. (Skúli Þórðarson, 2010).  
Næsta úrkomumæling fer fram á Raufarhöfn og getur sagt eitthvað til um ástandið á þessu 
svæði sem er 19km í burtu og niður við sjó. Vegkaflinn sem er skoðaður liggur ekki neðar 
en 130 metra yfir sjávarmáli og fer uppí 210 m.y.s.. Á 1M5 korti vatnaverkfræðistofu HÍ 
sem er frekar gróft á þessu svæði þá má áætla að úrkoma sé u.þ.b. 40-50mm sem er 
sólarhringsúrkoma með 5 ára endurkomutíma (Jón Elíasson og Sigvaldi Thordarson, 
1996). Ekki fundust nákvæmari heimildir um úrkomumagn á svæðinu. 

8.2 Vindafar 

Upplýsingar sem fengnar voru eru frá veðurstöðvum á Hófaskarði og Hálsum. Mælingar á 
Hófaskarði eru frá 22.12.2010 þannig að það er mjög litla reynslu að fá úr þeim mælingum 
aðeins einn vetur. Á Hálsum fékk höfundur mælingar allt frá 1.11.2001 tímabilin 
nóvember til apríl með þeim mánuðum meðtöldum. Úr þessum upplýsingum voru vinsuð 
þau skilyrði sem ekki hentuðu við þessa athugun. Til dæmis voru öll skráð gildi með 
hitastig yfir 1°C tekin í burtu. Út frá því var svo tekið út gildi með vindhraða minni en 
5m/s þau gögn voru notuð til að meta hægar skafrennings vindáttir og til hliðsjónar við 
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ráðandi vindáttir. Síðan voru öll gildi með minni vindhraða en 10m/s tekin út til að finna 
hættulegar og ríkjandi vindáttir. Jafnframt voru skoðaðir hvassari vindar V>15m/s og 
V>20m/s. 
 
Á tímabilinu 2001-2011 sýnir vindrósin að N-átt er hvað tíðust á Hálsum sjá töflu 8-1 
. Það sama á við um veturinn 2010-2011 þá er N-áttin ráðandi. Þetta miðast við að 
vindhraði er yfir 10m/s og hitastig undir 1°C. Í 15% af öllum mælingum voru þessi gildi 
uppfyllt og eru N og NV-lægar áttir ráðandi frá árinu 2001 en töluvert var um SV-lægar 
áttir á kostnað NV-átta veturinn 2010-11. Tíðni N-áttar og VSV-áttar er óvenju há veturinn 
2010-11 miðað við venjulegan vetur. Hinsvegar geta komið afbrigðileg ár í mælingum þar 
sem A-lægar áttir geta ráðið ríkjum en að meðaltali eru það NV-lægar áttir sem eru 
ráðandi. Samanburður á vindrósum á Hálsum eftir árum má sjá í viðauka I. Hvassari 
vindáttir á Hálsum mælast aðallega sem N-lægar áttir þó sérstaklega NV-lægar en fjöldi 
gilda eru hlutfallslega fá þegar um hvassari vind er að ræða. 
Ef bornar eru saman þessar vindrósir og venjulegar úrkomuáttir ætti úrkoma að vera tíðust 
úr NV-lægum áttum í meðalári en árið 2010-11 er há N-átt sé afgerandi úrkomuátt en SV-
læg átt getur líka hafa verið afgerandi en ekki hægt að staðfesta það þar sem 
úrkomumælingar voru ekki skráðar samtímis vindafari á þessu svæði. Skafrenningur er 
jafnan tíður úr SV-lægum áttum þennan vetur sem þykir óvenjulegt.  
Samanburður vindmælinga á Hálsum og Hófaskarði segja að N-átt er sameiginleg þennan 
eina vetur sem veðurstöðin á Hófaskarði hefur mælt. Hlutfall gilda sem uppfylla skilyrðin 
er 13% miðað við 18% á Hálsum þennan vetur. Aðrar mælingar á Hófaskarði virðast 
stjórnast af legu skarðsins og verður komið að því hér neðar. 
 
Af þessu má áætla að veturinn 2010-11 hafi verið óvenjulegur og að NV-lægar áttir séu 
ríkjandi á þessu svæði og að marktækast sé að styðjast við þær við úrbætur á snjóhönnun. Í 
og við Hófaskarð mætti reikna með að vindar sem koma í skarðið snúist eftir legu 
skarðsins og blandist síðan vindátt á ný, þannig að A og V áttir geta orðið 
hönnunarvindáttir í miðju skarðinu ásamt N-átt. 
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Tafla 8-1 Samanburður á vindáttum á Hálsum og Hófaskarði. Hálsar eru að ofan til 
vinstri er mælingar frá 2001 og til hægri veturinn 2010-2011. Neðar eru mælingar á 
Hófaskarði veturinn 2010-2011 

Hálsar, Nov.-apríl, T≤1°C V≥10m/s Tíðni kaldra og hvassra vindátta 

 
2001-2011 

 
2010-2011 
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Samtals 18% 
 N-áttir 5,8% A-áttir 3,5% 

 
N-áttir 7,4% A-áttir 4,2% 

S-áttir 1,3% V-áttir 4,0%   S-áttir 1,5% V-áttir 5,0% 

         Hófaskarð, Nov.-apríl, T≤1°C V≥10m/s Tíðni kaldra og hvassra vindátta 
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Upphaf veðurmælinga  
     

         
         
         
         
         
      

Samtals 13% 
 

     
N-áttir 4,8% A-áttir 3,2% 

          S-áttir 1,0% V-áttir 3,8% 

          
Heildarhlutfall vinda sem uppfylla þessi skilyrði er hlutfall af heildarskráningum t.d. 
Hófaskarð uppfyllir þessi skilyrði aðeins 13% af öllum skráningum á tímabilinu nóvember 
til apríl. 
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Veðurstöðin í Hófaskarði stendur uppá hárri klettaskeringu NA-vegar sjá Mynd 8-1. 
Vindrósir Mynd 8-2 sýndu fram á að norðanátt er frekar tíð sem þótti undarlegt þar sem 
Hófaskarð liggur allt að austur-vestur og stýrist vindáttin í að vera austlægari eða 
vestlægari við þessar aðstæður. En á Mynd 8-1 má sjá að fjallgarðurinn suður af 
Hvilftarhóli kemur saman því sem næst beint í norður af veðurstöðinni, þannig að þegar 
eru sterkir norðlægir vindar koma þeir saman við endann á fjallgarðinum og beint suður að 
veðurstöðinni. Þetta kemur heim og saman við mælingar á Hálsum en sú stöð er í opnu 
landslagi og ekki mikið um ráðandi öfl sem hafa áhrif á vindáttir en þar mælist svipuð tíðni 
norðanáttar. 

  

 
Mynd 8-1 Landslag við veðurstöð. myndin er tekin af 

(http://atlas.lmi.is/kortasja/?x=637720.6487976237&y=648509.0221601631&l=6&an
no=1&bm=0) 

 
Mynd 8-2 Vindrósirnar hér fyrir ofan sýna útreikninga á veðurmælingum í Hófaskarði: 
til vinstri er vindhraði mera eða jafnt og 5 m/s í miðjunni er vindhraði meira eða jafnt 

og 10 m/s til hægri er svo vindhraði meira eða jafnt og 15 m/s. 

Af vindrósum má lesa að vestlægar og austlægar áttir eru tíðari með meiri vindhraða. Eins 
og sjá má á Mynd 8-3 er veðurstöðin opin fyrir vind frá NV-lægum áttum en SA-lægar áttir 
koma meðfram hlíðinni sem skýrir sig sjálft. Veturinn 2010-2011 var heldur frábrugðinn 
öðrum þar sem hann einkenndist af tíðum SV-lægum áttum þetta má sjá á vindrósinni 
Mynd 8-2 til vinstri. Í samanburði á vindmælingum á Hálsum og Hófsskarði má dæma að 
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norðanáttir eru ráðandi á svæðinu og kemur það heim og saman við upplýsingar frá 
staðkunnugum. Sterkar SV-lægar áttir geta snúist í skarðinu og komið sem V-átt í 
mælingum á veðurstöð. Sjá má allar samanburðarvindrósir í viðauka I. Í samanburðinum 
voru vindrósir sem reiknaðar voru úr vindmælingum á Hálsum, þeim skipt niður eftir 
vetrartímabilum, mismunur á milli þeirra skoðaður og borið saman við heildartíðni. Einnig 
voru bornar saman vindrósir úr veðurmælingum frá Hófaskarði og Hálsum veturinn 2010-
2011 og rýnt í sameiginlega þætti þeirra vindrósa, jafnframt borið saman við heildartíðni á 
Hálsum.  

 
Mynd 8-3 Veðurstöðin á Hófaskarði. Horft til NV. JHH 

Í gögnum sem Björn Ólafsson Vegagerðinni lét útbúa fyrir verkefnið voru tekin saman 
fjöldi skipta á hverjum sólarhring sem ákveðin atvik gerðust. Skilyrðin voru að hitastig 
væri minna en 1°C og vindur yfir 10 m/s. Þessi skilyrði eiga að lýsa 
skafrenningsaðstæðum. Í það skipti sem veðurstöð mældi 10 mín. gildi með uppfylltum 
skilyrðum þá var það skráð sem 1 skipti. Gögnin ná aftur til október 2008. Vindáttum var 
skipt niður í fjóra fjórðunga, fyrsti fjórðungur spannaði frá NV til NA, annar fjórðungur 
spannaði NA til SA, þriðji fjórðungur spannaði SA til SV og fjórði fjórðungur spannaði SV 
til NV. Við samantekt á þessum gögnum kom í ljós, sjá stöplarit.  
 

 
 
Þetta kemur heim og saman við fyrri athuganir og er í raun grófari mæling á aðstæðum, en 
undirstrikar að SV-lægar áttir veturinn 2010-11 jukust á kostnað annarra vindátta. 
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8.3 Skráning vandamála og snjósöfnunar 

Tilgangurinn með því að skrá vandamál, snjósöfnun og mögulega ástæðu vandamála er sá 
að ná betri yfirsýn yfir þau svæði og vandamál sem verið er að skoða, greina tiltekna kafla 
sem eru ítrekað að valda vandræðum. Staðkunnugir geta gefið ómetanlegar upplýsingar 
sem leiða að bættum úrbótum. Ljósmyndir og myndskeið gefa einnig heilmiklar 
upplýsingar um atriði sem geta skipt miklu máli er varða mögulegar úrlausnir vandamála. 
Markmiðið er að geta sagt til um hvaða lausn væri hentug fyrir tiltekið vandamál og hvaða 
lausnir beri að hafa í forgangi miðað við þær upplýsingar sem fengist hafa. 

Skráning vandamála fór þannig fram að í fyrsta lagi er stuðst við myndband sem tekið var 
24.mars 2011 þegar höfundur, leiðbeinandi, umsjónamaður Vegagerðarinnar og fleiri 
starfsmenn Vegagerðarinnar fóru í könnunarleiðangur. Það má segja að aðstæður þann 
daginn hafi ekki lýst meðal aðstæðum heldur frekar afbrigðilegu ástandi eftir miklar 
suðlægar áttir skömmu áður. Það hafði verið þýðu tíð og svo snjóað og skafið í suðlægum 
áttum. Þessi veðrátta var reyndar ríkjandi þennan vetur og er ekki nægilega marktæk miðað 
við meðal vetur á svæðinu. 

Einnig er stuðst við svör staðkunnugra. Talað var við áætlunar bílstjóra, 
snjóruðningsverktaka og reglulega vegfarendur sem þekkja vel til þessarar leiðar. Í heildina 
voru skráðar fjórar heimildir þar sem hver og einn svaraði eftir eigin mati aðstæðum á 
svæðinu. Heimildamenn fengu yfirlitsmynd (Mynd 8-4) af leiðinni sem benti á þá staði 
sem helst hafa valdið vandræðum á svæðinu. Veginum var svo skipt niður í minni kafla þar 
sem höfundur spurði útí einstaka staði. Einnig komu heimildamenn með eigin punkta og 
bentu á staði sem betur mætti fara. Spurningarnar snérust um verstu vandamálasvæðin 
ásamt spurningum um vindafar og kóf á vegi.  

 

Mynd 8-4 Svæðaskipting vandamála á vegkaflanum 

Eftir úrvinnslu þessara upplýsinga var vandamálum skipt upp eftir staðsetningum og sett 
upp í töflu. Tafla 8-2 sýnir útkomu þessarar skráningar sem kafli 11 byggir á ásamt 
veðurfarsupplýsingum.  
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Tafla 8-2 Skráning vandamálasvæða 

Skráning á snjóasvæðum  Veturinn 2010-2011 Samantekt viðmælenda 
Norðausturvegur 85 um Hófaskarð og Fremri Hálsa. 

 Stöð Vinstri hlið Hægri hlið Athugasemdir 

21940-22180 
Forgangur E 

Tillaga: 
11.1.1 A 

  
Sandskering, skaflar 

dragast inná veg í 
suðlægum áttum. 

Frekar lág skering en safnar snjó úr 
flestum vindáttum sérstaklega N, 
V og S- lægum áttum. Er verst 
síðla vetrar þegar skefur úr 
suðlægum áttum. 

22280-22540 
Forgangur 3 

Tillögur: 
11.2.1 A 
11.2.2 B 

  
Bergskering, Safnar 

hratt snjó og myndast 
snjóruðningur. 

Snjósöfnun úr mörgum áttum, 
vindur mjög breytilegur á þessu 
svæði. Verður ófært í miklum 
snjóum. Eftir snjósöfnun úr S-
lægum áttum kemur ruðningur sem 
N-lægar áttir safna snjó að. 
Stundum mikið kóf við 
skeringuna. 

22900-23640 
Forgangur 3 

Tillögur: 
11.3.1 B 
11.3.2 A 

Forgangur E 
Tillögur: 
11.4.1 E 
11.4.2 A 

 

Byrjar í fyllingu með 
vegriði og fer inní 
stóra bergskeringu í 
stöð 23140 sem endar 
í 23370 kemur lítil 
fylling og svo laus 
skering í 23470 út 
þennan kafla 

Stór fylling alla leið 
með vegriði. 

Í NV-lægum áttum skefur upp 
fyllingu og hlíð þar sem skering og 
fylling koma saman vinstra megin 
skellur á veg og skering safnar í 
sig snjó aðallega í N-lægum áttum. 
Skaflar slæðast öðru hverju inná 
veg. Á stóru fyllingunni h.m. eru 
verstu vindáttir úr A og skafa uppá 
veg. Mikið kóf í N og A áttum. 
Skafl getur myndast neðst í beygju 
í upphafi kaflans. 

23660-23880 
Forgangur 2 

Tillögur: 
11.5.1 A 
11.5.2 C 
11.5.3 B 

  

Bergskering, safnar 
miklum snjó úr SV-
lægum áttum og A-

lægum áttum 

Skering frekar nálægt vegi og fljót 
að safna snjó sem dregst inná veg. 
Mikið kóf og skaflamyndun í S- 
SV- og A-lægum áttum. 

24100-24180 
Forgangur E 

Tillaga: 
11.6.1 A 

  

Lítil sandskering en 
safnar miklum snjó í 
vegskurð sem getur 

dregist inná veg 

Ekki mikið vandamál en væri hægt 
að slá 2 flugur í einu höggi með að 
nota efnið í aðrar fyllingar. 
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24300-25400 
Forgangur 1 

Tillögur: 
11.7.1 B 
11.7.2 E 
11.7.3 A 
11.7.4 C 

Byrjar í 
skeringarskurði og 

afleggjara útá 
áningastað. Kemur 
stór fylling í 24500 
og úr hlíðina með 

vegriði 

Miklar bergskeringar 
og svo lausar skeringar 

í framhaldinu. 

Tíð snjósöfnun úr flestum 
vindáttum skefur upp fyllingu v.m. 
í N og A áttum og skefur niður 
hlíð í S og V lægum áttum. Svæðið 
er mikil snjóakista þó svo að ekki 
sé mikill snjór í kring. Þarna er 
mikil blásaravinna. Mikið kóf á 
löngum kafla. Vegskurður er að 
jafnaði um 6m breiður og fyllist í 
fyrstu snjóum. 

25660-25840 
Forgangur 2 

Tillögur: 
11.8.1 A 
11.8.2 C 
11.8.3 B 

  Bergskering nálægt 
vegi 

Skefur fram af brún skeringar og er 
mikið um kóf og snjósöfnun í 
skeringunni. Einnig skefur upp 
hlíðina og sest í skeringu eða að 
snjóruðningi ef hann er fyrir hendi. 

26090-26210 
Forgangur 2 

Tillaga: 
11.9.1 A 

 

  Skering meðalhá 

Sama og hér fyrir ofan 
mokstursmenn telja að vegkaflinn 
frá 24300 og út fyrir enda þessarar 
skeringar sé mesta vandamálið og 
fylgist ávallt að veðurfarslega. Og 
snjósöfnun sé svipuð. 

27050-27180 
Forgangur 3 Lítil skering Hryggur I, bergskering 

nálægt vegi 
Allir Hryggir: Ekki afgerandi 
vandræði í öllum hryggjum en 
snjósöfnun er mikil og dragast 

skaflar inná veg yfirleitt hægt að 
moka auðveldlega með kastplóg. 
Töluvert kóf þegar skefur fram af 

brúnum bergskeringanna 
Sameiginleg tillögur hryggja eru 
11.10.1 A, 11.10.2 C, 11.10.3 E, 
11.10.4 B, 11.10.5 E, 11.10.7 A 

27370-27550 
Forgangur 3 

Tillaga: 
11.10.6 A 

Sandskering sem 
getur valdi 

vandamálum í NA og 
A átt 

Hryggur II há 
bergskering nálægt 

vegi 

27710-27890 
Forgangur 3 Lítil skering 

Hryggur III há 
bergskering aðeins fjær 

vegi en hinar, oftar 
fært. 

27940-28140 
Forgangur E 

Tillögur: 
11.11.1 A 
11.11.2 B 

Kjarnagil fylling og 
skering við enda gils 

Kjarnagil fylling og 
svo lítil skering handan 

við gilið. 

Skefur upp fyllingu með miklu 
kófi og skaflamyndun sérstaklega í 
NA átt. Ekki mikið vandamál að 
skafa í gegn. 
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31900-32520 
Forgangur 3 

Tillaga: 
11.12.1 A 

Litla Viðarvatn 
áningastaður  

Skefur upp frá vatninu þegar það 
er frosið og þar sem áningastaður 
er kemur stór skafl inná veg. Getur 
orðið erfitt að hreinsa í þungum 
snjó. A og NA átt aðal vandamál. 

33300-33500 
Forgangur 2 

Tillögur: 
11.13.1 A 
11.13.2 B 

Víðinesá fylling og 
skering handan við 

gilið 
  

Skefur mikið upp fyllinguna og 
myndar kóf og skafla á vegi. Skafl 
stundum hár en stuttur og hægt að 
sprengja sig í gegn. 

33900-34200 
Forgangur 2 

Tillögur: 
11.14.1 A 
11.14.2 B 
11.14.3 A 

Fylling + löng brekka 
niður Leirtjarnarháls 

Getur skafið upp brekku og 
fyllingu og safnast fyrir á vegi í N 
og V áttum en í A og SA skefur af 
hálsinum og inná veg. 

 

Sameiginlegt með öllum svörum var að höfuð vandamálið varðandi snjósöfnun á leiðinni 
er á svæði 3 og 4 á Mynd 8-4 vegkaflinn niður frá skarðinu austanmegin. Þarna er 2 km 
kafli sem er langerfiðastur hvað varðar mokstur og skyggni í skafrenningsaðstæðum. Hér 
að neðan má sjá myndir úr vefmyndavél Vegagerðarinnar sem staðsett er á Hófaskarði og 
myndar yfir svæði 3. Mikill vindhraði þýðir ekki endilega slæmt skyggni á þessu svæði 
það geta jafnvel verið 5m/s og alveg blindað á veginum, en það fer aðallega eftir ástandi 
snjóþekjunnar hvort hún er fersk eða byrjuð að ummyndast.  
Myndirnar hér fyrir neðan lýsa ástandinu, t.d. 7. janúar má sjá að snjósöfnun er einungis 
við vegstæði en varla annarstaðar í hlíðinni. NA átt kemur frá vinstri til hægri í átt að 
vefmyndavélinni, þá skefur upp fyllinguna og skellur á veginn. Síðastliðinn vetur var 
frekar snjóléttur skv. upplýsingu frá Vegagerðinni Þórshöfn og virðist 
aðalsnjósöfnunarsvæðið vera þarna í hlíðinni. Einnig eru fleiri myndir til að átta sig á 
snjóruðningum sem myndast fjallmegin við veg.  
 

 
 



 

53 

 
 

15. Janúar sést hvernig snjóruðningar eru komnir á báðar hliðar vegar í skarðinu 
 

 
 

 
 
Hér fyrir ofan má sjá hvernig skaflar dragast yfir veginn sem gera hann fljótt ófæran 
sérstaklega þegar snjóruðningar eru háir fjallmegin, þess vegna er blásaravinna mikil á 
þessu svæði. Hér á eftir kemur myndasería sem sýnir skaflamyndun í norðanáhlaupi 
seinnipartinn í maí s.l.. 
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Snjórinn byrjar að leggjast við vegriðið og dragast inná veg einnig við gatnamótin inná 
áningastaðinn. 

 

 
 

Þarna eru strax komnir snjóruðningar sem skefur síðan frá inná veg. Erfitt er að hreinsa frá 
vegriðinu án þess að skemma það og oftast notaður snjóblásari til að hreinsa snjóinn næst 

vegriðinu. 

 
 

Snjómokstur farinn að þyngjast og snjóruðningar stækka. Blásaravinna eykst og þarf að 
geta hreinsað vegaxlir og jafnvel lengra út. 
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Þetta áhlaup stóð í 3-4 daga ekki alveg samfellt en ef hugsað er til þess að þetta hefði gerst 
í janúar, þá eru þessir snjóruðningar ekki að fara hverfa nema að það komi asahláka á 
næstu dögum. Þetta lýsir vel hversu mikið vandamál er á þessum kafla. 
 
Hér fyrir neðan eru myndir sem lýsa tíðu ástandi á vegkaflanum. Skafrenningur er mikill 
og mikið kóf á veginum sökum hárra snjóruðninga. Þegar skafrenningur kemur úr 
norðlægum áttum er erfitt að fá góða mynd úr vefmyndavél því það skefur fram af 
skeringarbrúninni við veðurstöð og sést ekki yfir svæðið fyrir vikið. En hér á eftir má sjá 
skafrenning úr V-, S- lægum áttum. 
 

 
 

Hérna sést að skyggni á veginum er af skornum skammti og getur þessi kafli reynst mjög 
erfiður yfirferðar. 
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9 Núverandi rekstur 
Hér var áætlað að gera kostnaðargreiningu á þessum vegkafla við vetraraðstæður og fjalla 
um það fjármagn sem Þórshafnardeild Vegagerðarinnar hefur úr að spila til reksturs 
þessarar leiðar. Rekstrarupplýsingar frá Vegagerðinni hafa ekki borist fyrir skil þessa 
verkefnis og því ekki hægt að nýta þau gögn. Höfundi finnst mikilvægt að gera þessa 
greiningu til að gera sér grein fyrir arðsemi úrbóta sem koma í tillögum kafla 11. Einungis 
er því stuðst við samtöl við verkstjóra Vegagerðarinnar á Þórshöfn í þessum kafla. 
Talið var að lokanir á veginum hafi verið í kringum 15 talsins en snjómokstri er hætt þegar 
vindhraði er í kringum 14-15m/s þegar er snjókoma eða skafrenningur. Reynt hefur verið 
að halda vegi opnum til að koma flutningabílum og áætlunarferðum í gegn. 

9.1 Snjómokstur 

Snjómokstur er boðinn út til nokkurra ára í senn sem miðast við kílómetragjald á ekinn 
kílómetra með plóg eða tönn niðri, jafnframt hálkuvarnir og fleira. Snjóblástur og heflun er 
í tímavinnu.  
Fjármagn er stundum það lítið að minnka verður þjónustu við snjómokstur svo deildin geti 
staðið undir rekstri allt árið. Hluti leiðarinnar er það erfiður í rekstri að nauðsynlegt er að 
hafa snjóblásara ávallt til taks þegar áhlaup skellur á. Yfirleitt er notaður snjóblásari áfastur 
dráttarvél sem er frekar ódýr í rekstri, en hann vinnur frekar hægt og þarf að bakka við 
vinnu sína. Þegar hreinsa þarf snjó út fyrir vegöxl til að fjarlægja snjóruðninga þarf alltaf 
að skáskjóta tækinu útaf vegi og inná hann aftur, sem veldur ákveðnu óöryggi vegfarenda 
og starfsmanna. Tillaga höfundar að hafa sér mokstursrein fyrir stóran og öflugan blásara 
samsíða vegi þarf ekki að vera dýrari þegar litið er til þess að tíminn sem sparast við keyra 
samsíða vegi án þess að bakka getur verið gífurlegur.  
Það stóð til að fara í útreikninga á þessum tímasparnaði en ekki fengust nægar upplýsingar 
um afköst blásara sem tiltækir eru. Við vangaveltur á tímasparnaði má hugsa sér, þegar 
þarf að skjóta sér skáhalt út af vegi og bakka inná aftur að helmingur tímans fer í að bakka 
og gera sig kláran til að hreinsa næstu færu svo ekki sé farið útí ótraust undirlag utan vegar.  
Á mokstursrein eða akfærum skurði væri blásari tvöfalt fljótari, stærri blásari getur verið 
a.m.k 25% fljótari við sömu aðstæður og því mætti áætla að stór blásari sem ekur samsíða 
vegi sé um 125% fljótari að hreinsa snjóruðninginn. 

10 Mögulegar úrbætur 
Úrbætur sem geta hentað á þessum vegkafla lúta að mestu á að forma landslag í 
hliðarsvæði vegar þannig að minni snjór safnist við veg. Þar sem þessu er ekki komið við 
koma til greina mokstursreinar eða akfærir skurðir. Það sem felst í að forma landslag er að 
sneiða af skeringum, fletja út vegfláa opnun skeringa til endanna með því að breikka 
vegskurð og fletja skeringarfláa. Úrbætur utan vega s.s. snjógrindur þjóna ekki fullum 
tilgangi og eru því óhentugar á þessu svæði. Þessar úrbætur eru byggðar á þeirri þekkingu 
sem mátti læra úr fyrri köflum. Til viðbótar er fjallað um tillögu til lækkunar á 
snjómoksturskostnaði með fylgdarakstri við erfið akstursskilyrði. Þessar úrbætur, skili þær 
tilætluðum árangri, munu verða arðsamar til lengri tíma litið. 
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Þegar breyta á vegi sem búið er að byggja og kominn í rekstur þarf að spyrja sig þeirrar 
spurningar, er breytingin arðsöm? En þá vakna strax aðrar spurningar: 

- Hvað má breytingin kosta og hvaðan kemur fjármagnið? 
- Er breytingin arðsöm gagnvart öðrum rekstrarliðum t.d. snjómokstri? 

 
Til að svara þessu stuttlega þá er rekstrarfé á vegum af skornum skammti og dugar það 
ekki þegar einhverjar stærri breytingar eiga í hlut, þá þarf að fá fjármagn úr annarri 
úthlutun Vegagerðarinnar, jafnvel þarf að koma þessu á samgönguáætlun svo fjármagn 
fáist, en þá er biðin orðin löng þar til framkvæmdir geta hafist. Annar liður er: borga þessar 
breytingar sig? Ef litið er til þess að bætt snjóhönnun sparar mikla fjármuni í snjómokstri 
til fjölda ára ætti að vera auðvelt að svara þessari spurningu, en þá þarf að liggja fyrir að 
bætt hönnun skili tilætluðum árangri. Þess vegna getur hentað að gera tilraunakafla á 
svæðum sem hafa mikil rekstrarvandamál til að sjá hver árangurinn er. 
Vegagerðin á Þórshöfn er að leita eftir í þessu verkefni að lausnum sem hægt er að 
framkvæma með rekstrarfé sem þeim er úthlutað. Hluti lausna getur mögulega verið 
framkvæmanlegur með því rekstrarfé en stærstu lausnirnar eru mjög kostnaðarsamar og því 
ekki mögulegt að nota einungis rekstrarfé til þess. 

10.1 Breytingar á skeringum og fyllingum við vegstæði 

Þegar á að breyta fyllingu þ.e. að breikka hana þá þarf að passa að hafa gljúpt efni svo að 
vatn hafi greiðan aðgang út úr burðarlagi vegarins. Tillögur á breytingum á fyllingum eru 
ýmist að fletja út fláa í bröttum fyllingum og eða búa til hliðarsvæði við akbraut hvort sem 
það sé nýtt sem snjómokstursrein eða til að flytja vegrið frá akbraut. Háar fyllingar á 
vegkaflanum sem greint var frá hér að ofan eru oftast með hallann 1:1,75 sem getur valdið 
skaflamyndun strax við vegöxl, hinsvegar er reynt að rúnna út öxlina í fláann en telur 
höfundur að hallabreyting sé full mikil oft á tíðum þar sem skafrenningsátt getur orðið allt 
að þvert á veg. Því væri hægt að breikka öxl vegar um 1-2m með hallanum 1:4 til að draga 
snjósöfnun utar og tilraun til minnkunar á snjósöfnun og kófi á vegi.  
Skeringar eru víðast hvar djúpar og þröngar enda vegurinn að fara í gegnum mishæðótt 
landslag og yfir fjallgarð. Mat höfundar er að bergskeringar mættu vera opnari út til 
endanna t.d. bergskeringar í kringum stöð 27100 og 27400 vera lengra frá vegi og þá 
opnari út til suðurs. Skering á Leirtjarnarhálsi í stöð 34100 er opin fyrir stórum 
aðsópssvæðum úr suðri og austri, þetta er sandhóll sem auðvelt er að eiga við þó að efnið 
sé fast. Þar ætti að vera mögulegt að opna skeringuna betur út til endanna og fjarlægja 
restina af skeringunni norðan megin.   

10.2 Snjógrindur og skjólbelti 

Möguleiki á snjógrindum á svæðinu er lítill en þar sem snjóþungi er það mikill og 
skafrenningsátt er möguleg frá fleiri en einni vindátt. Þetta gerir það að verkum að þær eru 
oft óhentugar þar sem grindurnar geta farið á kaf í fyrstu snjóum og valdið vandræðum 
þegar blæs úr annarri vindátt. Við þessar aðstæður verða grindurnar að vera annaðhvort 
mjög háar eða fleiri raðir af lægri grindum. Þetta eru mikil mannvirki og dýr enda að 
margra mati ljót ásýndar þannig að ekki væri gáfulegt að planta þeim niður á snjóþungum 
stöðum af óþörfu ef hægt er að bæta umhverfið á annan hátt. Því er sú niðurstaða að 
veðurfarslegar forsendur og landfræðileg staðsetning grinda séu ekki nægilega hentugar á 
flestum stöðum á leiðinni svo góð virkni náist með notkun venjulegra snjógrinda.  
Skjólbelti væri fagurfræðilega betri kostur þarna en þá þarf að liggja fyrir rétt staðsetning 
svo það þjóni tilgangi. Skjólbeltið verður lengi að vaxa og verður því ekki skjót leið til 
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bóta. Einnig eru jarðefnin ekki hentug á flestum stöðum þar sem mikið er um mela, klappir 
og sendinn jarðveg. Við þær aðstæður þarf að skipta um jarðveg hjá plöntunum sem gerir 
þessa lausn kostnaðarsama. Það er mat höfundar að enginn tilgangur sé með prófunum með 
skjólbelti á þessu svæði, það verði ekki arðsöm framkvæmd. 

10.3 Mokstursrein (Blásararein) og akfær söfnunarskurður 

Á köflum þar sem snjósöfnun er skjót og mikil en engin ein ráðandi snjósöfnunarvindátt, er 
mikilvægt að hafa rými til að safna snjónum, til að halda vegkaflanum lengur opnum í 
vondum veðrum. Þetta rými er oftast fyrir hendi sem vegskurðir við skeringar en þar sem 
vandamálið er ekki endilega skeringar megin vegar getur verið gott að útbúa rými þar sem 
snjómoksturstæki getur aðhafst í stefnu vegar án þess að trufla umferð.  
Mokstursrein væri fýsilegur kostur á ýmsum köflum, þar hefðu mokstursmenn lengri tíma 
til að halda vegi opnum og kóf yrði minna meðan rýmið fyllist ekki. 
Þegar mokstursrein er útbúin er lagt til að vegrið verði flutt á brún mokstursreinar af 
öryggisaðstæðum fyrir snjómoksturstækið og þá er hægt að hreinsa betur vegöxlina. Eini 
gallinn er að vegstikur halda sinni staðsetningu sem torveldar hreinsunina. 
Eins og vegskurðir eru hannaðir á Hófaskarðsleið eru þeir úr fyllingarefnum eða efnum 
sem verða fyrir miklum frost-þýðu áhrifum. Einnig er töluvert um að við ræsisenda sé 
bunga til að beina vatnstreymi inn í ræsi. Eins og fram kom hér að ofan er tilgangurinn að 
safna snjó í þessa skurði en þar sem þeir verða yfirfullir, jafnvel í einu óveðri, getur verið 
hentugt að koma snjóblásara niður í skurðinn og blása þar eina rás sem safnar snjó í næsta 
óveðri. Geta má að snjórönd myndast á vegfláa þar sem blásarinn vinnur einungis í 
skurðinum ekki í fláanum, en þessi snjókantur sem eftir verður á fláanum er talinn geta 
aukið líkur á því að kóf og snjósöfnun verði frekar í skurði en á vegi. Í Noregi hefur tíðkast 
að framkvæma þetta á ofangreindan hátt. Þar hefur reynslan sýnt að þegar búið er að blása 
úr skurðinum verður hann aðal snjósöfnunarsvæðið í næsta óveðri sem leiðir til þess að kóf 
verður minna á veginum ef vindstreymið fer yfir skurðinn fyrst. (Skúli Þórðarson munnleg 
heimild). Út frá þessari reynslu vill höfundur koma með tillögu að breytingu á hönnun 
vegskurða á nokkrum köflum á Hófaskarðsleið. Í þeirri breytingu þarf að lengja ræsi í 
sumum tilfellum og leggja út burðarlag í botn skurðar jafnframt þarf að útbúa rampa fyrir 
blásarann til að komast niður af vegi upp aftur á um 100 metra fresti. 

10.4 Breytingar á staðsetningu vegriða 

Öryggistilfinning sem vegrið gefa vegfarendum er ákveðinn þáttur við staðsetningu þeirra. 
Þegar vegrið eru færð út á útbyggðan fláa getur það valdið meira óöryggi hjá ökumönnum. 
Þó svo að fláinn sé 1:4 og 2m út verður 0,5m lækkun á vegriðshæð frá yfirborði akbrautar. 
Fyrir ökumann er eins og það sé bara hrein og bein lækkun á vegriðinu sjálfu. Sé litið fram 
hjá þessu til að minnka snjósöfnun á veginum getur verið gott að nota þessa aðferð á 
meðalháum fyllingum. Önnur lausn við þessar sömu aðstæður eru fláavegrið sem eru 
staðsett utan vegaxlar og því auðveldara fyrir snjómoksturstæki að moka vegöxl. Þó svo að 
vegrið sé fært utar munu vegstikur halda sinni staðsetningu til að auka öryggistilfinningu 
vegfarenda en í sumum tilfellum væri mögulegt að hafa vegstikur utar þó þær væru ekki 
eins utarlega og fláavegriðið. 
Við enduruppsetningu eða lagfæringu gerir höfundur að tillögu sinni að á snjóþungum 
svæðum þar sem víravegrið er og vitað er að komi snjóruðningur í kantinn ætti að setja upp 
W-bita vegrið. Það muni engu breyta hvort það er víravegrið eða W-biti, bitinn hjálpar 
mokstursmönnum við erfiðar aðstæður.  
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Þegar lagfæra á vegrið og setja upp W-bita þarf að hafa í huga að vírinn getur gefið meira 
eftir við árekstur heldur en bitarnir. Því verður að sveigja út enda bitavegriðsins og fjölga 
stoðum í víravegriðinu, þar sem virknibreidd víravegriða gæti náð út fyrir enda 
bitavegriðsins og hætta verður þá á árekstri á enda bitavegriðsins sjá Mynd 10-1. 

 
Mynd 10-1 Lýsing á tilgangi sveigju á bitavegriði þegar það kemur í framhaldi af 
víravegriði svo ekki sé hægt að aka á enda bitavegriðs. Rauð lína er virknibreidd 
víravegriðs með venjulegu bili á stoðum, blá lína er virknibreidd víravegriða með 

þéttara bili á milli stoða þegar nálgast fer bitavegriðið.  

10.5 Fylgdarakstur á erfiðum tímabilum. 

Fylgdarakstur á sér langa sögu í Noregi, þegar skyggni á veginum er ófullnægjandi fyrir 
almenna umferð, þetta á einnig við þegar verið stungið hefur verið í gegn einbreiða akbraut 
og ekki hægt að mætast meðan verið er að vinna við breikkun með snjómokstri, þá er fylgt 
í gegn aðra áttina í einu. Við þessar aðstæður er tekinn upp fylgdarakstur og vegurinn 
lokaður fyrir almennri umferð með hliðslá. Fylgdarakstur fer þannig fram að mokstursbíll 
með kastplóg ekur fyrstur og svo koma bílarnir sem ætla í þessa lest, eftir þeim kemur 
annar þjónustubíll hvort sem það er eftirlitsbíll eða mokstursbíll til að ganga úr skugga um 
að allir komist í gegn heilu og höldnu. Ef veður versnar enn meir er veginum lokað alveg 
og engin fer þar um. (Norem H. o.fl., 2010) 
Tillaga höfundar á innleiðingu fylgdaraksturs hérlendis er uppbyggð á örlítið annan máta. Í 
þeim aðstæðum sem ekki borgar sig að moka veg sökum skafrennings og kófs verði 
mokstri hætt. Það mætti kalla þetta eftirspurnarakstur. Þar sem flestir geta komist á 
internetið að skoða færð á vegum er hægt að hafa merki þar sem segir að mokstri sé hætt 
en möguleiki sé á mokstri ef X margir þurfa að fara í gegn og svo sé skráning á netinu eða í 
síma. Annar mikilvægur þáttur í þessu eru flutningabílar sem flytja ferskvöru t.d. ísfisk og 
þurfa að komast á leiðarenda fyrir ákveðinn tíma. 
Þegar skráningu er lokið er öllum sent SMS sjálfvirkt þegar tímasetning hefur verið 
ákveðin. Þessa þjónustu mætti byggja upp á fjármagni frá vegfarendum sem ætla í 
fylgdaraksturinn sem og þeim fyrirtækjum sem eiga fjármuni sína í farmi flutningabíla 
hvort sem það eru kaupendur, seljendur eða flutningafyrirtækið sjálft. Framkvæmdin þarf 
ekki endilega að vera í höndum Vegagerðarinnar heldur gætu snjómokstursverktakar haft 
umsjón með þessu í samstarfi við Vegagerðina. Telur höfundur að þörfin fyrir þetta sé fyrir 
hendi jafnvel á fáförnum vegum ef mikilvægur farmur þarf að komast á leiðarenda. 

11 Tillögur 
Tillögur til úrbóta á þessum vegkafla verður skipt upp í þá samhangandi snjósöfnunarkafla 
á Norðausturvegi og tillögum skipt niður eftir kostnaði og umfangi. Í hverri tillögu eru 
reiknaðar magntölur og kostnaður við hverja og eina framkvæmd. Tillögurnar eru ekki 
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mjög nákvæmar uppá staðsetningu úrbóta því lítil reynsla er komin á þessa leið og erfitt að 
meta aðstæður á þessum eina vetri sem jafnframt var veðurfarslega öðruvísi en meðalár á 
svæðinu. Gott er að styðjast við Mynd 8-4 þegar verið er að athuga staðsetningu. Upphaf 
kafla er í stöð 21000 sem er vestan Hófaskarðs og ávallt hugsað að ekið sé austureftir á leið 
til Leirtjarnarháls með hækkandi stöðvanúmerum, því er hægri í flestum tilfellum sunnan- 
og vestan megin við veg og vinstri norðan- og austan megin ef svo mætti að orði komast. Á 
myndinni hér að neðan Mynd 11-1 má sjá þá staði sem tillögur fjalla um. 

 

 
Mynd 11-1 Staðsetning tillöguatriða. Merkt inn með kaflanúmerum undirkafla. 

Aðferðir við magnútreikninga 
Höfundur hefur teikningar af vegi, loftmyndir og þversnið vegar á 20m fresti á 
pappírsformi. Þversnið á tilteknum kafla eru mæld upp af teikningum sem eru í skala 1:200 
og skráð inn í Excel. Skráður er halli vegfláa og lengd hans. Síðan er breidd vegskurðar 
skráð ef hann er til staðar. Næst er halli skeringarfláa skráð ef það á við og hæðin mæld. 
Þessar mælingar eru nauðsynlegar þar sem gögnin voru ekki rafræn. Við útreikninga á 
grófri áætlun efnismagns í hverja og eina framkvæmd eru formúlur notaðar sem styðjast 
við Mynd 11-2. Á myndinni má sjá vegþversnið þar sem vegskurður er við skeringu. 
Eftirfarandi útreikningar eiga einungis við þessar aðstæður. 
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Mynd 11-2 Þversnið vegar, hægri vegflái og vegskurður. Tákn fyrir útreikninga á 
efnismagni. 

l =  lengd vegfláa í m 

n = hallatala fláa oftast 3 þ.e. halli 1:3 

með þessum tveimur breytum er hægt að reikna út h og b með hornafallareglum 

𝑏 = cos�𝑡𝑎𝑛−1 �
1
𝑛�� ∗ 𝑙 

ℎ = sin �𝑡𝑎𝑛−1 �
1
𝑛�� ∗ 𝑙 

m = breidd viðbótaraxlar eða mokstursreinar í m 

x = hallatala oftast 4 í viðbótaröxl og 8 í mokstursrein 

og þá er hægt að reikna p og q með sömu aðferð og að ofan 

𝑞 = cos�𝑡𝑎𝑛−1 �
1
𝑥�� ∗ 𝑚 

𝑝 = sin �𝑡𝑎𝑛−1 �
1
𝑥�� ∗ 𝑚 

a = h-p 

y = hallatala fláa utan við öxl eða mokstursrein. Yfirleitt 4 í skeringum. 

c = er síðan reiknað miðað við a og z 

𝑐 =
𝑎

tan �𝑡𝑎𝑛1 �1
𝑦
��

  𝑒ð𝑎 𝑐 = 𝑎 ∗ 𝑦 



 

62 

Þá er hægt að fara finna flatarmálið á þessu með því að taka heildarflatarmál fernings sem 
nær utan um allt þversniðið eða Ftot=h*(q+c) og draga frá lítinn ferning p*c og alla 
þríhyrningana (a*c)/2, (b*h)/2 og (p*q)/2. Sem gerir  

𝐹 = ℎ ∗ (𝑞 + 𝑐) − 𝑝 ∗ 𝑐 −
𝑎 ∗ 𝑐

2 −
𝑏 ∗ ℎ

2 −
𝑝 ∗ 𝑞

2  

Þar sem þessir útreikningar eru gerðir í þversniði fæst einingin m3/m. Síðan er áætluð 
þykkt burðarlags og fundið út magn á lengdar einingu af burðarlagsefni og dregið frá 
heildar magninu. Þá er hægt að fara margfalda með lengdinni meðfram veginum. Sniðin 
eru með 20m fresti þannig að margfaldað er með 20 í bæði burðarlagsefnisþörf og 
fyllingarefnisþörf. Þar sem breyting verður á þversniði milli punkta er efnisminna 
þversniðið margfaldað með 20 og áætlað að línulegur munur sé á milli þeirra og því 
mismunur reiknaður eins og þríhyrningur sjá rauði hlutinn á Mynd 11-3. 

 

Mynd 11-3 Breytilegt vegþversnið og massamunur 

Við útreikninga á efnismagni á fyllingum er gerð einföldun. Ef hugsað er að útbúinn sé 
samsíðungur við hlið vegþversniðs á fyllingu þá er einfaldast að margfalda breidd sinnum 
hæð og notaðist ég við það. Og fékk þá út rúmmetramagn á hvern meter. Sama aðferð var 
notuð við að aðgreina fyllingarefni og burðarlagsefni sem og massamismun í þversniðum.  

Útreikningar á massa þegar verið er að sneiða ofan af skeringu eru þversniðin skráð í Excel 
eins og tilgreint var hér að ofan og reiknað út meðalþversnið úr skeringunni. Út frá því var 
það sett upp í AutoCAD og skoðaðar útfærslur hvernig best sé að sneiða af skeringunni 
m.t.t. halla fláa og þessháttar, reynt að fletja allt út eins og hægt er. Þegar búið er að 
staðsetja sneiðinguna er reiknað hversu mikið rúmmál kemur á lengdareiningu þá er 
margfaldað með lengd skeringar. 

Lenging ræsa 
Flest ræsi á Hófaskarðsleið eru með fláaskurði sem 
svipar til sama halla og vegflái, svo ræsi standi 
ekki langt útúr vegfláanum. Þegar verið er að 
breikka vegöxl eða útbúa akfæran skurð þarf að 
lengja þessi ræsi. Höfundur fékk í hendur ræsaskrá 
til að gera sér grein fyrir staðsetningu þeirra.  

Ef lengja á ræsið þarf að moka frá því og vel inn 
fyrir stysta hlutann af því svo hægt sé að gera Mynd 11-4 Frágangur ræsis á 

Hófaskarðsleið 
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beinan hornréttan skurð á enda ræsis. Svo þarf að koma lengingunni fyrir ásamt 
samsetningaflöngsum. Það þarf að hafa svipaða undirbyggingu undir lengingunni eins og 
ræsinu í veginum. Síðan þarf endafágang á nýja endann og hafa fleygskurð á eins og fyrir 
var. Vegagerðin gerir einungis ráð fyrir lengingu á heilum og hálfum lengdum ræsa þá 6m 
eða 3m. Vegskurður er yfirleitt 6m breiður þannig að stundum verður lítið um pláss fyrir 
ræsisenda. Á Mynd 11-5 má sjá útfærslu á lengingu ræsa á fyllingu með mokstursrein, 
útfærslan er svipuð í skeringum en á Mynd 11-7 má sjá hvernig hægt er að fara að í 
þröngum vegskurði. 

 

Mynd 11-5 Lenging ræsa á fyllingu. 

Til að útbúa akfæran skurð þarf vegskurður í skeringu að vera að lágmarki 5m breiður. Ef 
pláss er af skornum skammti getur verið vandamál að koma vatni í ræsi. Því er hægt að 
útbúa svokallaðan skáp þar sem ræsisendinn kemur inní og öllu vatni er veitt þangað líka. 
Þetta getur kallað á mikla fleygvinnu á sumum stöðum nálægt bergskeringum. Á Mynd 
11-6 og Mynd 11-7 má sjá útfærslur af svona skáp. Allar ræsateikningar eru unnar út frá 
staðalhönnun vegagerðarinnar á ræsum og er frágangur í samræmi við það. 

 

Mynd 11-6 Lenging ræsa í skeringu með lítilli klöpp. 
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Mynd 11-7 Lenging ræsa í bergskeringu. Skápur útbúinn til að láta renna inní 
ræsisenda. 

Útfærslur á römpum niður í akfæra skurði má sjá á eftirfarandi myndum. 

 

Mynd 11-8 Afstöðumynd rampa niður í akfæran skurð frá vegi. 

 

Mynd 11-9 Þversnið rampa 

Gæta verður að ekki myndist kverkar eða hvilftir sem geta safnað vatni milli vegfláa og 
akbrautar í skurði. Akbraut er ávallt við neðri brún vegfláa nema við rampa og verður þá 
að setja fyllingarefni í þessar hvilftir. 
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Einingaverð 
Öll einingaverð eru fengin úr verðskrá Vegagerðarinnar út frá verkþáttaskrá. Unnið var í 
samráði við Vegagerð að ákvarða verkþætti sem hentuðu þessum tillögum. Þar sem þetta 
eru einungis frumdrög að kostnaðaráætlun ber þess að geta að magntölur eru ekki mjög 
nákvæmar og reiknað er með að óvissuálag sé þá um 25%. Flestar tillögurnar teljast sem 
smáverk og þarf því að bæta við smáverkaálagi 10% og svo kemur að venju verktakaálag 
10% þannig að heildarálagið er 45% sem bætast við kostnað í hverju og einu verki. Þetta 
álag verður bætt slétt við alla þætti verksins þó svo að venjan sé að undanskilja 
efniskostnað. Kostnaðarliðir eru ekki það nákvæmir að hægt sé að reikna uppá hverja 
krónu, því eru þeir rúnnaðir uppí næsta þúsund. Öll einingaverð miðast við vísitölu 146.21 
frá september 2011. 

Burðarlag 
Efni í burðarlag í mokstursrein og akfæran skurð þarf að geta borið þungavinnuvél. 
Möguleiki er að hafa möl sem er vel þjöppuð en þykkt á því burðarlagi þarf að vera hátt í 
50cm ef ekki á að harpa efnið. Með hörpuðu efni 0-200 gæti sloppið að hafa 20cm lag. Sé 
notað neðra burðarlagsefni 0-45 getur verið hætta á að steinar losni frá yfirborði og endi í 
blásara og skemmt hann. Efra burðarlagsefni 0-25 væri ákaflega hentugt en þá getur 
myndast hætta á að blásari grafi sig niður í efnið. Fyllingarefni væri kjörið efni til að hafa á 
yfirborði mokstursreinar en þá er hætta á að vegurinn losi sig ekki við vatn því þarf að hafa 
efni sem er gljúpt. Reiknað verður með að nota efra burðarlags efni 20cm lag það er 
dýrasta efnið og þó svo að þykktin sé meiri fyrir önnur burðarlög þá ætti þetta að vera 
dýrasta útfærslan. Hægt væri að nota fyllingarefni í botn akfærs skurðar sem burðarlag. 
Þessir þættir verða að metast þegar fyllingarefnið efnið er skoðað. 

Snjóstikur einingaverð  
Einingaverðið var unnið uppúr verkþætti Vegagerðarinnar um kantstikur 76.61. athugaður 
var kostnaður á fótstykki og snjóstiku samkvæmt útseldu verði. Síðan var talið að það 
kostaði 75% meira að setja upp snjóstiku en venjulega kantstiku. Uppsetningar kostnaður 
kantstika er 831 kr/stk og verður því kostnaður við uppsetningu snjóstika  

Snjóstikur efnisverð og uppsetning 
Verkþáttur 76.61S kr/stk 
Fótstykki 

 
   2.602 kr.  

Stika 
 

   2.646 kr.  
Uppsetning    1.454 kr.  
Samtals 

 
   6.702 kr.  

Færsla á vegriði 
Þegar á að færa vegrið þarf að gera ráð fyrir rýrnun á efni. Á Hófaskarðsleið er yfirleitt 
víravegrið og er tillaga höfundar að skipta út víravegriði á snjóþungum stöðum. Ekki eru til 
einingaverð fyrir þessar aðgerðir, einungis eru einingaverð fyrir víravegrið eða bitavegrið. 
Þessu þarf að blanda saman og reikna með rýrnun á efni og kostnaði við rif á vegriði. 
Samkvæmt Vegagerðinni eru einingaverð eftirfarandi í vegrið 

Bitavegrið   
 

Víravegrið   
Verkþáttur 75.61 Kr/m 

 
Verkþáttur 75.64 Kr/m 

Uppsetning 75.611      6.749 kr.  
 

Uppsetning 75.641    4.146 kr.  
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Efni 75.612      6.666 kr.  
 

Efni 75.642    4.800 kr.  
Samtals 

 
   13.415 kr.  

 
Samtals 

 
   8.946 kr.  

 

Þegar færa á víravegrið og setja það upp á nýtt er reiknað með að 60% að efninu nýtist í 
enduruppsetningu og þá þarf 40% af nýju efni. Kostnaður við að rífa víravegrið sé 80% af 
þeim kostnaði sem tekur að setja það upp. Þetta gerir  

Færsla á víravegriði   
Verkþáttur 75.64F kr/m 
Niðurrif 75.641N 

 
   3.317 kr.  

Uppsetning 75.641    4.146 kr.  
Efni 75.642      1.920 kr.  
Samtals 

 
   9.383 kr.  

 

Þegar færa á vegrið og breyta því úr víravegriði í bitavegrið er erfiðara að áætla rýrnun 
efnis. Það er vel hægt að eiga og geyma heilar stoðir og vír en spurning hversu vel hægt er 
að nýta það við uppsetningu á öðrum stöðum og því einfaldast að reikna með 100% rýrnun. 
Og því kostar sá verkliður miðað við að það taki 80% af uppsetningarkostnaði víravegriða 
að rífa þau. 

Breyta úr vír í bita   
Verkþáttur 75.6xB kr/m 
Niðurrif 75.641N 

 
     3.317 kr.  

Uppsetning 75.611      6.749 kr.  
Efni 75.612      6.666 kr.  
Samtals 

 
   16.732 kr.  

 

Einingaverð á snjógrindum 
Vegagerðin hafði ekki undir höndum tiltæk einingaverð í hvern meter af snjógrindum. 
Leitað var upplýsinga hjá nokkrum starfstöðvum hennar en oftast voru snjógrindur 
greiddar úr rekstrarfé eða tilraunasjóðum. Höfundur fór þá í leit að einingaverðum og 
fundust verð á sterkum trégrindum úr harðviði sem framleiddar eru í Skotlandi. Þessar 
grindur hafa gefið góða raun í snjósöfnun fyrir skíðabrekkur í Hlíðarfjalli fyrir ofan 
Akureyri. Efniskostnaður fyrir þessar grindur er í kringum 10-12 þúsund krónur á hvern 
meter. Með uppsetningu og öllum tilkostnaði má áætla að kostnaður sé u.þ.b. 25.000.-kr/m 
með öllu aukaálagi. Hægt væri að gera ódýrari grindur en þær eru líklegri til að brotna. 

Einingaverð á Girðingum 
Í nokkrum tilfellum þarf að fjarlægja girðingar og setja upp aftur. Til er verkliður í 
netgirðingar 17.21 í verkþáttaskrá. Áætlað er að helmingur metraverðs sé tímakostnaður 
við uppsetningu. Áætlað er að það taki jafn langan tíma að rífa girðingu og setja hana upp 
þannig að helmingur af þessu einingaverði fer í niðurrif. Enduruppsetningar verð er það 
sama og verkliðar 17.21 þ.e. 1.259 kr/m þannig að: 
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Netgirðingar á góðu landi + niðurrif 
 

Netgirðingar á klöpp + niðurrif 
Verkþáttanúmer 17.21N 

 
Verkþáttanúmer 17.24N 

  
kr/m 

   
kr/m 

Niðurrif 
 

630 
 

Niðurrif 
 

779 
Enduruppsetning 1.259 

 
Enduruppsetning 1.558 

Samtals 
 

1.889 
 

Samtals 
 

2.337 
 

Almennt um tillögur 
Tillögurnar eru settar þannig upp að hægt er að velja hverja fyrir sig. Oftast eru fleiri en ein 
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11.1 Sunnan vatns við Krossavíkursel stöð 21940-22180  

Forgangur E 

Skering sjá mynd 11-10 er á opnu svæði og viðkvæm fyrir S-lægum áttum, en ekki mikil 
snjósöfnun einna helst frá stöð 22100 að enda skeringar í SV-lægum áttum. Vatnið frýs 
yfirleitt og getur skafið þaðan í NV-átt og hlaðist í fyllinguna sunnan megin við veg og 
vindáttirnar hjálpast að við að safna í safnskurðinn sunnan við vegin. Staðkunnugur segir 
að ríkjandi vindáttir séu NV- og V-áttir. Staðsetningu má sjá á Mynd 11-1 ör 1. 

 

Mynd 11-10 Loftmynd af mögulegum úrbótum. Bláar örvar eru rampar, svarta línan er 
mokstursrein eða akfær skurður og gráa svæðið er möguleg efnistaka í skeringu. ATH 

myndin á einnig við kafla 11.2. 

Mögulegar aðgerðir 

11.1.1 Sneiða ofan af skeringu hægra megin  

Forgangur E.A 

Sneiðingur tekinn af toppi skeringar frá stöð 22020-22180, halli verði 1:4 og hefja skurð í 
miðjum fláa í hverju sniði sjá Mynd 11-11 og forma það straumlínulagað á milli. Úr þessu 
má áætla gróflega að fá meira en 500m3 af ágætis fyllingarefni ef þarf við aðrar breytingar 
á veginum. Hægt er að taka meira ofan af skeringu til að fá meira efni í fyllingar. Fjarlægja 
þarf girðingu þar sem sneitt er ofan af skeringu. Staðsetningu má sjá gróflega á Mynd 
11-10. Höfundur telur að það þurfi frekari þekkingu á ríkjandi vindáttum til að geta tekið 
ákvörðum um mikilvægi þessarar aðgerðar. Miðað við veðurþekkingu staðkunnugra væri 
einungis nægilegt að opna austurenda skeringarinnar út til suðausturs. 
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Mynd 11-11 Þversnið vegar í stöð 22120 og sýnt hvernig fláaskurður er gerður í 
skeringu hægra megin. 

Tilgangur þessa er að auðvelda vindstreyminu að fara yfir hábungu skeringarinnar til að 
minnka snjósöfnun í vegskurðinum í N-lægum áttum. Sama á við um S-lægar áttir þá er 
vonast til að vindhraði haldist nokkuð jafn í gegnum þversniðið. 

Kostnaður við þessa framkvæmd er reiknaður út þannig að hún sé óháð öðrum aðgerðum 
og efni sé ekið burt og losað í fyllingarfláa eða til annarra aðgerða. Verði efnið notað til 
fyllingar undir mokstursreinar o.fl. skal ekki reikna með þessum lið í heildarkostnaði. 

Gróflega reiknað úr þversniðum er hægt að fá 550m3 af nýtanlegu efni en um 50 m3 eru 
ónothæfir í fyllingarefni og því aðeins notaði í að fletja út fláa. Verð á verkliðnum 
frágangur og græðsla er aðeins áætlað verð. Girðing verður fjarlægð og sett upp eftir 
brottnám efnis og græðslu. 

Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
17.21N Netgirðingar á góðu landi + niðurrif 1.889 kr/m 160            303.000 kr.  
24.41 Nothæft efni flutt á losunarstað utan vegar 1km 673 kr/m3 550            371.000 kr.  
24.31 Ónothæfu efni ekið á losunarstað 1km 711 kr/m3 50              36.000 kr.  
77. Frágangur og græðsla 152 kr/m2 800            122.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 30                4.000 kr.  

    
Samtals            836.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%                  377.000 kr.  

    
Samtals       1.213.000 kr.  

 

11.2 Bergskering sunnan Krossavíkursels st 22280-22540 

Forgangur 3 

Bergskering á hægri hönd. Í S-lægum áttum sem ekki eru algengar skefur fram af brún og 
verður kófmyndun og dregur skafla inná veg. Í N-lægum áttum sem eru ráðandi hleðst 
snjór í skeringuna sem á endanum nær inná veginn. Haldi þessi skering áfram að valda 
vandamálum er ákjósanlegasta hugmyndin að hafa mokstursrein hægra megin þar sem 
vandamálið er viðvarandi. Staðsetning skeringar fellur undir sama svæði og skering hér á 
undan. 

Mögulegar úrbætur 
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11.2.1 Mokstursrein hægra megin 

Forgangur 3.A 

Akfær mokstursrein sbr. kafla 5.2.1 við hlið vegar með hallanum 1:8 a.m.k 4m breið frá 
stöð 22260 til 22580 og  flái utan mokstursreinar er 1:4. Þversnið mokstursreinar má sjá á 
Mynd 11-12. Staðsetningu má sjá á Mynd 11-10. Tilgangurinn er að auðvelda 
snjómokstur. Ástæða fyrir þessu forgangsvali er að snjór er að safnast að snjóruðning við 
vegöxl úr N-lægum áttum og því mokstursrein hentugri en akfær skurður. 

 

Mynd 11-12 Þversnið vegar í skeringu við stöð 22420 með mokstursrein við hlið 
vegar. Græna línan er gamalt jarðyfirborð. 

Efnisútreikningar fóru fram eins og sagt var frá í kafla hér á undan. 

Tafla 11-1 Efnisþörf fyrir þennan verklið. 

Efnisþörf     
Fyllingarefni 926 m3 
Burðarlag (20cm) 256 m3 
Snjóstikur 14 stk 

 

Kostnaður miðast við að sækja fyllingarefni í skeringu við st 22100 og restina í námu við 
stöð 22800. Það er ekki lengri akstur en 500m bæði í námu og skeringu. Burðarlagsefni er 
sótt í námu í stöð 30000 í Sævarlandi. Snjóstikur eru settar við upphaf og enda 
mokstursreinar við veg og svo stikur með 20m millibili á útbrún mokstursreinar. 
Einingaverð fyrir snjóstikur er skilgreint í kafla hér á undan. 

Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
33.113 Ámokstur, akstur tippun, þjöppun 500m 519 kr/m3 926            481.000 kr.  
53.2 Efra burðarlag 10km 3.099 kr/m3 256            794.000 kr.  
54.2 Frágangur yfirborðs burðarlags, vegflokkur C 67 kr/m2 1.280              86.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 1.248            128.000 kr.  
76.61S Snjóstikur unnið uppúr verkþætti 76.61 6.702 kr/stk 14              94.000 kr.  

    
Samtals          1.583.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%                  713.000 kr.  

    
Samtals       2.296.000 kr.  
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11.2.2 Akfær skurður 

Forgangur 3.B 

Útfærsla á akfærum skurði er með þeim hætti að snjóblásari ekur niður rampa og getur 
ekið í botni hans án örðugleika. Rampar eru á 100m fresti til að auðvelda ferð upp og niður 
af veginum sjá nánari útfærslur framar í kafla 11. Gæta þess að hreinsa burt grjót og annað 
í skurðbotni eftir hlákur og á haustin fyrir snjóa. Sé botn vegskurðar ekki traustur er 
reiknað með að það þurfi 20cm burðarlag í hann, yfirleitt ætti samt skurðbotn í 
bergskeringu að bera snjóruðningstæki. Áætlað er að það fari um 10m3 af fyllingarefni í 
hvern rampa og svo burðarlag þar ofaná sjá Mynd 11-13. Einnig þarf að stika skurðinn 
með snjóstikum. Skurðurinn byrjar í stöð 22260 til 22580 þannig að það verða 4 rampar á 
leiðinni, staðsetningar þeirra sjást á mynd 11-10. 

 

Mynd 11-13 Þversnið vegar með akfærum skurði og rampa. Rampi er með hallanum 
1:5 og akbraut með hallanum 1:33.33 eða vatnshalla. 

 

Efnisþörf     
Fyllingarefni undir botn 200 m3 
Fyllingarefni rampa 40 m3 
Burðarlagsefni 20cm 256 m3 
Burðarl. rampa 28,8 m3 
Snjóstikur 44 stk 

 

Kostnaður miðast við að fyllingarefni sé sótt í skeringu við stöð 22100 og burðarlags efni 
sótt í námu við stöð 30000 í Sævarlandi. 

Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
33.113 Ámokstur, akstur tippun, þjöppun 500m 519 kr/m3 240            125.000 kr.  
53.2 Efra burðarlag 10km 3.099 kr/m3 285            883.000 kr.  
54.2 Frágangur yfirborðs burðarlags, vegflokkur C 67 kr/m2 1.352              91.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 94              10.000 kr.  
76.61S Snjóstikur unnið uppúr verkþætti 76.61 6.702 kr/stk 44            295.000 kr.  

     
         1.404.000 kr.  
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  Viðbætt álag 45%                  632.000 kr.  

    
Samtals       2.036.000 kr.  

 

11.3 Fylling og bergskering vestan Hófaskarðs st 22900-23660 

Forgangur 3 

Vandamál í N-lægum áttum. Vandamál hefst í stöð 22900 sjá Mynd 11-14 þegar stóra 
fyllingin hefst í brekkunni. Skafl dregur inná veg frá norðvestri og norðri í beygjunni og 
skaflar eru viðvarandi vandamál upp brekkuna þar til skering endar. Staðsetning á korti má 
sjá á Mynd 11-1 ör 2. Tillögurnar eru settar upp aðskildar og yrði aðeins önnur þeirra 
framkvæmd, sett fram á þennan hátt til að geta valið úr hentugum framkvæmdum. 

 

Mynd 11-14 Brekkan upp í Hófaskarð vestan megin. Tillögur að breytingum. 
Grænn=vegrið, blátt=akfær skurður+rampar og svart=mokstursreinar sbr. 

kafla11.3.1 og kafla 11.4.1. Fjólublátt=ræsi. ATH myndin á við þessa tillögu og næstu. 

Mögulegar úrbætur 

11.3.1 Mokstursrein vinstra megin 

Forgangur 3.B 

Reinin hefst í stöð 22900 að stöð 23630. Helst á mokstursrein að enda áður en komið er að 
fjárræsi við stöð 23630. Breiddin er 4m og halli 1:8. Halli fláa utan við mokstursrein 
verður sá sami og er á vegfláanum en 1:4 í skeringum. 

Efnisþörf     
Fyllingarefni 22.200 m3 
Burðarlag 592 m3 
Snjóstikur 24 stk 
Færa vegrið 300 m  
Lenging ræsa D<1m 12 m 
Lenging ræsa D>1m 6 m 
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Kostnaðarútreikningar byggjast á að fyllingarefni komi langt að úr námum á 
Fjallgarðsmelum.  

Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
33.2 Fyllingarefni úr námum 5km 945 kr/m3 22.200        20.979.000 kr.  
53.2 Efra burðarlag 10km 3.099 kr/m3 592          1.835.000 kr.  
54.2 Frágangur yfirborðs burðarlags, vegflokkur C 67 kr/m2 2.920            196.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 10.074          1.028.000 kr.  
76.61S Snjóstikur unnið uppúr verkþætti 76.61 6.702 kr/stk 24            161.000 kr.  
42.41 Stálrör D<1,0 m st.23405 og 23615 25.138 kr/m 12            302.000 kr.  
42.42 Stálrör D=1,0-1,90 m st 23000 68.440 kr/m 6            411.000 kr.  
75.64F Færsla á víravegriði 9.383 kr/m 300          2.815.000 kr.  

     
       27.727.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%              12.478.000 kr.  

    
Samtals     40.205.000 kr.  

 

11.3.2 Akfær skurður vinstra megin 

Forgangur 3.A 

Skurður hefst í stöð 23140 og endar í stöð 23630 ef fjárræsi leyfir efst í brekku. Skurður 
verður uppbyggður svipað og á Mynd 11-13. Blásari þarf að bakka uppúr skurði frá stöð 
23140 að næsta rampa sem er við enda vegriðs í stöð 23240. Ástæða fyrir forgangi er að 
Akfær skurður mun þjóna að mestu leiti sama tilgang og mokstursrein og er töluvert 
ódýrari framkvæmd. 

Efnisþörf     
Fyllingarefni undir burðarl. 3.418 m3 
Fyllingarefni rampa 50 m3 
Burðarlagsefni 20cm 416 m3 
Burðarl. rampa 20cm 36 m3 
Snjóstikur 38 stk 
Lenging ræsa D<1m 12 m 

 

Fyllingarefni kemur úr námu á Fjallgarðsmelum og burðarlagið úr Sævarlandi. Lengja þarf 
tvö ræsi. 

Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
33.2 Fyllingarefni úr námum 5km 945 kr/m3 3.468          3.278.000 kr.  
53.2 Efra burðarlag 10km 3.099 kr/m3 452          1.401.000 kr.  
54.2 Frágangur yfirborðs burðarlags, vegflokkur C 67 kr/m2 1.880            126.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 240              25.000 kr.  
76.61S Snjóstikur unnið uppúr verkþætti 76.61 6.702 kr/stk 38            255.000 kr.  
42.41 Stálrör D<1,0 m St.23405 og 23615 25.138 kr/m 12            302.000 kr.  

     
         5.387.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%                2.425.000 kr.  
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Samtals       7.812.000 kr.  

 

11.4 Fylling frá st.22900 til 23640  

Forgangur E 

Viðkvæm fyrir A-lægum áttum. Samkvæmt heimildamönnum skefur upp fyllinguna og 
snjór safnast við vegrið og dregst inná veg í A-lægum allt að SA-lægum en minna um 
vandamál í SV-lægum áttum. Ekki algengt og ekki mikið vandamál. Hægt væri að hafa 
fláavegrið í stað þess sem er, til að auðvelda snjómokstur á vegöxl. Kostnaðarliður ekki til 
fyrir breytingar yfir í fláavegrið en má lauslega áætla 15.000 kr/m sem gerir 10,5 milljónir. 

Mögulegar úrbætur 

11.4.1 Mokstursrein hægra megin 

Forgangur E.E 

Mokstursrein hefst í stöð 22900 og endar í 23630. Reinin verður 4 m breið og hallar 1:8 
halli fláa utan mokstursreinar verði jafn halla vegfláa en reynt að koma honum í 1:4 þar 
sem hægt er. Reiknað er með að færa vegrið en gott væri að prufa að bíða með það til að 
byrja með. En þá þarf jafnvel að huga að opnun á vegriði á 100m fresti sem gæti verið 
dýrara en að færa vegriðið og óraunhæft vegna öryggis. Þetta miðast einungis við að hægt 
sé að útbúa mokstursreinina án þess að fjarlægja vegrið, vissulega erfitt en mögulega hægt. 

Efnisþörf     
Fyllingarefni 64.000 m3 
Burðarlag 20cm 592 m3 
Snjóstikur 24 stk 
Færa vegrið 700 m  
Lenging ræsa D<1m 12 m 
Lenging ræsa D>1m 6 m 

 

Kostnaðarliðir mokstursreinar svipað og í kafla 11.3.1. 

Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
33.2 Fyllingarefni úr námum 5km 945 kr/m3 64.000        60.480.000 kr.  
53.2 Efra burðarlag 10km 3.099 kr/m3 592          1.835.000 kr.  
54.2 Frágangur yfirborðs burðarlags, vegflokkur C 67 kr/m2 2.920            196.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 28.032          2.860.000 kr.  
76.61S Snjóstikur unnið uppúr verkþætti 76.61 6.702 kr/stk 24            161.000 kr.  
42.41 Stálrör D<1,0 m st.23405 og 23615 25.138 kr/m 12            302.000 kr.  
42.42 Stálrör D=1,0-1,90 m st 23000 68.440 kr/m 6            411.000 kr.  
75.64F Færsla á víravegriði 9.383 kr/m 700          6.569.000 kr.  

     
       72.814.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%              32.767.000 kr.  

    
Samtals   105.581.000 kr.  
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Verulega dýr framkvæmd sem mun ekki borga sig. 

11.4.2 Breikkun á vegöxl og færsla á vegriði hægra megin 

Forgangur E.A 

Breikkuð öxl um 2 metra á sama stað og mokstursreinin hér á undan er staðsett og færa 
vegrið út á brún. Halli axlar verði 1:4. Þessi liður kemur í stað mokstursreinar.  

Efnisþörf 2 m breikkun 
 Fyllingarefni 32000 m3 

Færa vegrið 700 m  
Festa niður eldri stikur 24 stk 
Lenging ræsa D<1m 6 m 
Lenging ræsa D>1m 3 m 

 

Kostnaðarliðir breikkunar vegaxlar um 2m 

Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
33.2 Fyllingarefni úr námum 5km 945 kr/m3 32.000        30.240.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 28.032          2.860.000 kr.  
76.61S Snjóstikur Enduruppsetning 1.454 kr/stk 24              35.000 kr.  
42.41 Stálrör D<1,0 m st.23405 og 23615 25.138 kr/m 6            151.000 kr.  
42.42 Stálrör D=1,0-1,90 m st 23000 68.440 kr/m 3            206.000 kr.  
75.64F Færsla á víravegriði 9.383 kr/m 700          6.569.000 kr.  

     
       40.061.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%              18.028.000 kr.  

    
Samtals     58.089.000 kr.  

 

11.5 Skering ofarlega í vestanverðu Hófaskarði st. 23680-23920 

Forgangur 2 

Viðkvæm fyrir SV-lægum og V-lægum áttum einnig fyrir A-lægum og N-lægum áttum. 
Veghönnuður hafði gert breytingatillögu á þessari skeringu að hafa hallan á skeringarfláa 
1:2 í stað 5:1 og opnast út til endanna. Þessi tillaga hefur ekki ennþá verið framkvæmd og 
telur höfundur hana nauðsynlega. Settar eru upp 2 tillögur og verður að meta hvora skal 
velja. Vandamálið í þessari skeringu er að háir snjóruðningar myndast við veginn sem 
safna síðan miklum snjó í næsta skafrennings- eða úrkomuveðri. Lagt er til að akfær 
skurður verði útbúinn á þessu svæði. 
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Mynd 11-15 Skering í vestanverðu Hófaskarði, svart=mokstursrein, blátt=akfær 
skurður+rampar og gráa svæðið sneiðing í skeringu. 

Mögulegar úrbætur 

11.5.1 Sneiða úr skeringu hægra megin 

Forgangur 2.A 

Sprengja úr bergskeringu eins og áætlað var við byggingu vegar. Skeringar verður sá sami 
og hannaður var 1:2 og miðað við meðalþversnið er reiknað um 23m3/m á þessari 180m 
löngu skeringu sem gera um 4140m3 efnis sem þarf að sprengja sneiðing hefst í stöð 23700 
og endar í stöð 23860. Einnig þarf að taka girðingu og setja upp aftur eftir frágang. 

 

Mynd 11-16 Sneiðing í bergskeringu 

Kostnaðargreining miðast við að nota efni í aðrar fyllingar eða haugsetningu í námur ef 
efni er gott. Þess vegna er miðað við 5km akstur með efnið, komi í ljós að efnið sé einungis 
nýtanlegt í fyllingarefni lækkar þessi kostnaðarliður. 

Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
17.24N Netgirðingar á klöpp + niðurrif 2.337 kr/m 180            421.000 kr.  
24.41 Nothæft efni flutt á losunarstað utan vegar 5km 1338 kr/m3 4.140          5.540.000 kr.  
24.31 Ónothæfu efni ekið á losunarstað 1km 711 kr/m3 300            214.000 kr.  
82 Bergskering - sprenging 1.375 kr/m3 4.140          5.693.000 kr.  
77. Frágangur og græðsla 152 kr/m2 2.880            438.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 1.600            164.000 kr.  

    
Samtals        12.470.000 kr.  
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  Viðbætt álag 45%                5.612.000 kr.  

    
Samtals     18.082.000 kr.  

 

11.5.2 Mokstursrein hægra megin 

Forgangur 2.C 

Mokstursrein 4 m breið hallandi 1:8 byrjar í stöð 23640 og endar í stöð 23940. Flái utan 
mokstursreinar verður með hallanum 1:4. Tilgangurinn er að auðvelda snjóruðningstækjum 
að fjarlægja snjóruðninga svo vegur haldist lengur opinn í næsta áhlaupi. 

Efnisþörf     
Fyllingarefni 2.600 m3 
Burðarlag 240 m3 
Snjóstikur 10 stk 

 

300m mokstursrein. Fyllingarefni sótt að mestu í námu við stöð 22800 og úr skeringu í 
24100. Burðarlag sótt í Sævarland við stöð 30000 

 

Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
33.113 Ámokstur, akstur tippun, þjöppun 1km 557 kr/m3 2.600          1.449.000 kr.  
53.2 Efra burðarlag 10km 3.099 kr/m3 240            744.000 kr.  
54.2 Frágangur yfirborðs burðarlags, vegflokkur C 67 kr/m2 1.200              81.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 900              92.000 kr.  
76.61S Snjóstikur unnið uppúr verkþætti 76.61 6.702 kr/stk 10              68.000 kr.  

    
Samtals          2.434.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%                1.096.000 kr.  

    
Samtals       3.530.000 kr.  

 

11.5.3 Akfær skurður hægra megin 

Forgangur 2.B 

Skurðurinn hefst í stöð 23640 og endar í stöð 23940 með römpum á 100m fresti byggt upp 
svipað og fyrri skurðir. Tilgangur er að búa til pláss fyrir snjó í næsta áhlaupi og með 
þessum skurði gæti kóf á vegi minnkað þar sem megnið af snjónum fellur út í skurðinum. 

Efnisþörf     
Fyllingarefni undir botn 100 m3 
Fyllingarefni rampa 40 m3 
Burðarlagsefni 240 m3 
Burðarl. rampa 28,8 m3 
Snjóstikur 28 stk 
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300m akfær skurður. Fyllingarefni að mestu sótt í skeringu við stöð 24100 og burðarlag í 
Sævarland við stöð 30000. Vegskurður er í bergskeringu og ætti því að geta borið 
snjómoksturstæki án burðarlags, gert er ráð fyrir burðarlagi í kostnaðarliðum. 

Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
33.113 Ámokstur, akstur tippun, þjöppun 1km 557 kr/m3 140              78.000 kr.  
53.2 Efra burðarlag 10km 3.099 kr/m3 270            837.000 kr.  
54.2 Frágangur yfirborðs burðarlags, vegflokkur C 67 kr/m2 1.200              81.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 192              20.000 kr.  
76.61S Snjóstikur unnið uppúr verkþætti 76.61 6.702 kr/stk 28            188.000 kr.  

     
         1.204.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%                  542.000 kr.  

    
Samtals       1.746.000 kr.  

 

11.6 Skering í stöð 24080-24170 

Forgangur E 

Sandskering, viðkvæm fyrir SV- og V-lægum áttum og hugsanleg efnistaka fyrir aðrar 
breytingar. Megin hugmyndin er að nálgast efni fyrir aðrar framkvæmdir. Skeringin er ekki 
mikið vandamál en það getur samt safnast snjór í vegskurðinn og í SV-lægum áttum 
dragast skaflar inná veg. 

 

Mynd 11-17 Sandskering á toppi Hófaskarðs, möguleg efnistaka. 

Mögulegar úrbætur 

11.6.1 Sneiða ofan af skeringu 

Forgangur E.A 

Kostur við þessa framkvæmd er að geta nýtt efnið í aðrar fyllingar og losna við snjósöfnun 
af völdum skeringar á sama tíma. Frágangur skal vera með fláa uppá 1:4 eða flatari og 
straumlínulagaður. Vegskurði yrði breytt úr 8m yfir í 16m breiðan og sneitt ofan af 
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skeringu í leiðinni. Mögulegt er að ná meira efni en þá þarf að fara í frekari mælingar þessu 
til rökstuðnings. 

Efnisgjöf   60 m 
Fyllingarefni 600 m3 
áætlað 10m3/m 

 þar af ónothæft 20 m3 
 

Áætlað magn efnis og talið vera laust þ.e. ekki þörf á losun. Kostnaðarliðir áætlast við að 
efninu sé ekið á losunarstað innan 1km radíus. Síðan skal ganga frá eftir efnistöku með því 
að græða upp. 

Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
24.41 Nothæft efni flutt á losunarstað utan vegar 1km 673 kr/m3 580            391.000 kr.  
24.31 Ónothæfu efni ekið á losunarstað 1km 711 kr/m3 20              15.000 kr.  
77. Frágangur og græðsla 152 kr/m2 800            122.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 15                2.000 kr.  

    
Samtals            530.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%                  239.000 kr.  

    
Samtals          769.000 kr.  

 

11.7 Vegkafli frá stöð 24300 til 25400  

Forgangur 1 

Vegur undir brattri fjallshlíð, stendur frekar lágt uppúr landslagi en fylling er á köflum 
mikil og há á vinstri hönd. Hægra megin kemur lítill vegskurður og brött fjallshlíð upp til 
hægri. Vegstæði er viðkvæmt fyrir nær öllum vindáttum. Ræsi eru staðsett í stöðvum 
24535, 24800, 24920, 24990, 25080 og 25240. Settar eru fram nokkrar hugmyndir að 
lausnum og er hver og ein sjálfstæð og hægt að framkvæma án tillits til annarra 
framkvæmda. Í N-lægum áttum skefur upp fyllingu og safnast snjór fyrir hjá vegriði og 
dregur skafla inná veg erfitt er að moka meðfram vegriði og þess vegna myndast fljótt 
snjóruðningar við vegriðið. Í suðlægum áttum skefur niður hlíð og myndast háir 
snjóruðningar við veginn sjá myndir í kafla 8.3 úr vefmyndavél á Hófaskarði. Þetta er 
versti kaflinn á leiðinni og þarfnast mikilla úrbóta. Einnig kom upp hugmynd um að breyta 
vegriði í fláavegrið en ekki er til neitt einingaverð fyrir það, lauslega áætlað gæti það 
kostað um 15 milljónir á þessum 1000 metra kafla. Algengt er að snjóblásari þurfi að 
skáskjóta sér út af vegi fjallmegin til að minnka snjóruðninga. 
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Mynd 11-18 Tillögur að breytingum á vegkaflanum. Grænn=núverandi vegrið, 
blátt=akfær skurður+rampar, svart=mokstursreinar og fjólublátt=ræsi 

Mögulegar úrbætur 

11.7.1 Mokstursrein hægra megin 

Forgangur 1.B 

 

Mynd 11-19 Samanburðarmyndir með og án mokstursreinar á hægri öxl. horft í SA . 

Miðað er við að mokstursrein byrji í stöð 24400 og endi í stöð 25400. Breiddin er 4m og 
halli 1:8. Halli fláa við enda mokstursreinar er 1:4. Lítið þarf að flytja efni til og frá. Það 
þarf að naga úr skeringunni 0,5-1,5m sem fer eftir halla skeringarfláa hversu langt er hægt 
að fara. Hægt er að ná massajafnvægi við þessa framkvæmd og aðeins þarf að keyra 
burðarlagsefninu á staðinn. Lengja þarf 6 ræsi um 6 metra og gera endafrágang, á þremur 
stöðum væri gott að útbúa skáp fyrir ræsisenda þar sem lítið pláss er fyrir vatn að komast 
inní ræsisop. Ekki svo dýr aðgerð miðað við hverju hún getur skilað. Höfundur telur þetta 
eina mikilvægustu framkvæmdina á leiðinni. Tilgangur er að auðvelda snjómokstur og 
skapa meira pláss fyrir skafsnjó utan vegar. 

Efnisþörf     
Fyllingarefni 2.350 m3 
Burðarlag 800 m3 
Snjóstikur 44 stk 
Lenging ræsa 36 m  

   



 

82 

Efnisgjöf     
Rist úr skeringu  2.400 m3 
Fleygun skápar 36 m3 

 
1000m mokstursrein. Kostnaðarliðir miðast við að fyllingarefni komi allt úr skeringunni 
hægra megin og úr fleygun fyrir skáp og ræsum. Lengja þarf 6 ræsi öll minni en 1m í 
þvermál. Sækja þarf burðarlagsefni í námu í Sævarlandi við stöð 30000. Frágangur fláa er 
bæði nýi flái mokstursreinar og skeringarflái. Hugsanlegt að ekki þurfi að fleyga svona 
mikið. 

Verkliður Heiti Einingar Magn Samtals 
33.1 Fyllingarefni úr skeringum 500m 602 kr/m3 2.400          1.445.000 kr.  
53.2 Efra burðarlag 5km 2.694 kr/m3 800          2.156.000 kr.  
54.2 Frágangur yfirborðs burðarlags, vegflokkur C 67 kr/m2 4.000            268.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 7.800            796.000 kr.  
76.61S Snjóstikur unnið uppúr verkþætti 76.61 6.702 kr/stk 44            295.000 kr.  
42.41 Stálrör D<1,0 m 25.138 kr/m 36            905.000 kr.  
82.2 Bergskering, fleygun eða sprenging (skápar) 4.612 kr/m3 36            167.000 kr.  

     
         6.032.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%                2.715.000 kr.  

    
Samtals       8.747.000 kr.  

 
11.7.2 Mokstursrein vinstra megin 

Forgangur 1.E 

 
Mynd 11-20 Samanburðarmyndir með og án mokstursreinar á vinstri öxl. horft í SA 

Önnur mjög mikilvæg framkvæmd, þó það verði bara breikkun vegaxlar eins og í kafla 
11.7.4. Mokstursreinin byrjar í stöð 24480 eða við gatnamótin hjá áningastað og endar í 
stöð 25400. Breiddin er 4m og halli 1:8 og flái niður er jafn vegfláa. Þetta er stór og 
umfangsmikil framkvæmd en getur með tíð og tíma borgað sig upp í snjómoksturs-
kostnaði. Betra væri að flytja vegrið út á brún og skipta yfir í bitavegrið svo 
snjómokstursmenn þurfi ekki að hafa áhyggjur ef þeir reka tæki sín í vegriðið. Verði vegrið 
ekki fært þarf að útbúa op á 100m fresti til að koma snjómoksturstækjum af og á 
mokstursrein og það er mjög kostnaðarsöm framkvæmd að setja upp endafestur á 
víravegrið. Tilgangurinn er að auðvelda snjómokstur þegar skefur upp fyllingu í N- og A-
lægum áttum. 
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Mynd 11-21 Þversnið vegar með mokstursrein vinstra megin. Mikið fyllingarefni vantar 
í þessa framkvæmd. Rauð lína eru útlínur nýja yfirborðs, blátt er skil burðarlags og 
fylliefnis. Gult eru snjóstikur og grænalínan er gamla jarðvegsyfirborð fyrir byggingu 
vegar. 

 
Efnisþörf     
Fyllingarefni 53200 m3 
Burðarlag 750 m3 
Snjóstikur 44 stk 
Færa vegrið 900 m  
Lenging ræsa D<1m 36 m 

 
900m mokstursrein. Fyllingarefni kemur úr námum á Fjallgarðsmelum og skeringum í 
kring áætluð meðal lengd er 2km. Burðarlagið kemur úr Sævarlandi við stöð 30000. 
Reiknað var bæði færsla á vegriði og breyting úr víravegriði yfir í bitavegrið þegar færsla á 
sér stað. En seinni liðurinn (75.6xB) kemur ekki inn í heildarsummuna. 
 

Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
33.2 Fyllingarefni úr námum 2km 717 kr/m3 53.200        38.145.000 kr.  
53.2 Efra burðarlag 10km 3.099 kr/m3 750          2.325.000 kr.  
54.2 Frágangur yfirborðs burðarlags, vegflokkur C 67 kr/m2 3.680            247.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 13.248          1.352.000 kr.  
76.61S Snjóstikur unnið uppúr verkþætti 76.61 6.702 kr/stk 44            295.000 kr.  
42.41 Stálrör D<1,0 m st.23405 og 23615 25.138 kr/m 36            905.000 kr.  
75.64F Færsla á víravegriði 9.383 kr/m 900          8.445.000 kr.  
75.6xB Breyta úr vír í bita (Ekki talið með í summu) 16.732 kr/m 900        15.059.000 kr.  

     
       51.714.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%              23.272.000 kr.  

    
Samtals     74.986.000 kr.  

 
11.7.3 Akfær skurður hægra megin 

Forgangur 1.A 
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Kemur í stað mokstursreinar. Fyrsti rampur er í stöð 24400 og er á 100m fresti að stöð 
25400 samtals 12 rampar. Þörf er á fyllingarefni við eitt gil. Sléttun á botni og lengingu á 
ræsum. Spurning um að setja einn rampa í viðbót í st 24300 en á kaflanum þar er botninn 
það harður að ekki þarf burðarlag ofaná. 4m breiður skurður með hallandi fláa eða skurð 
við skeringu. Lítið fyllingarefni þarf og er hægt að fá það úr skeringum með því að rista á 
sumum stöðum í skeringuna. Burðarlag ætti ekki að þurfa á meirihluta leiðarinnar þar sem 
vegskurðurinn er í bergskeringu, en reiknað er með hafa burðarlag alla leið. Með þessu 
væri hægt að minnka kostnað við gerð þessarar framkvæmdar. Tilgangurinn er að auðvelda 
snjómokstur og búa til svæði fyrir snjó í S- og V- lægum skafrenningsáttum og jafnvel 
minnka kóf á vegi. 

Efnisþörf     
Fyllingarefni undir botn 800 m3 
Fyllingarefni rampa 120 m3 
Burðarlagsefni 800 m3 
Burðarl. rampa 86,4 m3 
Snjóstikur 68 stk 
Lenging ræsa 36 m3 

   Efnisgjöf     
Ræsi sett í skáp 36 m3 
Rist úr skeringu 2400 m3 

 
1000m akfær skurður. Hér er reiknað með því að rista sama magn úr skeringu og í 
mokstursrein á sama svæði en það er ekki þörf á að taka 2400 rúmmetra heldur gæti gengið 
að taka aðeins það magn sem þarf og spara því verkþátt 24.41 þá lækkar kostnaður um eina 
milljón. Einnig gæti komið inn sparnaður í verklið 82.2 þar sem mikil óvissa er um hvort 
þurfi að búa til þessa skápa.  

Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
24.41 Nothæft efni flutt á losunarstað utan vegar 1km 673 kr/m3 1492          1.005.000 kr.  
33.1 Fyllingarefni úr skeringum 500m 602 kr/m3 920            554.000 kr.  
53.2 Efra burðarlag 10km 3.099 kr/m3 890          2.759.000 kr.  
54.2 Frágangur yfirborðs burðarlags, vegflokkur C 67 kr/m2 4.000            268.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 264              27.000 kr.  
76.61S Snjóstikur unnið uppúr verkþætti 76.61 6.702 kr/stk 68            456.000 kr.  
42.41 Stálrör D<1,0 m st.23405 og 23615 25.138 kr/m 36            905.000 kr.  
82.2 Bergskering, fleygun eða sprenging (skápar) 4.612 kr/m3 36            167.000 kr.  

     
         6.141.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%                2.764.000 kr.  

    
Samtals       8.905.000 kr.  

 
11.7.4 Breikkun vegaxlar vinstra megin 

Forgangur 1.C 

Um er að ræða 2m breiða öxl með hallanum 1:4 og færa vegrið út á brún kemur í stað þess 
að útbúa mokstursrein á sama svæði. Ekki er talin þörf á að færa vegriðið strax og öxlin er 
gerð, gott væri að prufa útkomuna á öxlinni áður. Spurning er hvort hægt væri að gera 
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þessa breikkun án þess að skemma vegrið og því þyrfti hvort eð er að rífa vegriðið og þar 
með best að setja það upp á brún breikkunarinnar. Mikilvægt að skoða fláavegrið hér. 
Tilgangurinn er að auka straumlínulögun þversniðs og þar með minnka skaflamyndun í N-
lægum skafrenningsáttum. 
 

Efnisþörf 2 m breikkun 
 Fyllingarefni 26600 m3 

Færa vegrið 900 m  
Festa niður eldri stikur 44 stk 
Lenging ræsa D<1m 36 m 

 
900m langur kafli á hárri fyllingu. 
 
Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
33.2 Fyllingarefni úr námum 2km 717 kr/m3 26.600        19.073.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 10.512          1.073.000 kr.  
76.61S Snjóstikur Enduruppsetning 1.454 kr/stk 44              64.000 kr.  
42.41 Stálrör D<1,0 m st.23405 og 23615 25.138 kr/m 36            905.000 kr.  
75.64F Færsla á víravegriði 9.383 kr/m 900          8.445.000 kr.  

     
       29.560.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%              13.302.000 kr.  

    
Samtals     42.862.000 kr.  

 

11.8 Bergskering st 25660-25840 

Forgangur 2 

Skeringin er hönnuð 9 m frá neðri brún vegfláa en er í raun 7 m frá í enda skeringar þannig 
að hún hefur ekki verið opnuð út til endanna beggja megin eins og hönnuður hefur sett 
fram. Snjór safnast fyrir í vegskurði og skefur upp fyllingu v.m. úr N-lægum áttum sem 
endar með að safna töluverðum snjó á veg og í vegskurð hægra megin. Þegar skefur úr S- 
og V-lægum áttum dregst skafl frá skeringu inná veg. Snjóblásari þarf reglulega að 
skáskjóta sér útaf vegi til að blása snjó. 
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Mynd 11-22 Vegkafli með tveim stuttum skeringum. Grátt=sneiðing af skeringu, 
svart=mokstursrein og blátt=akfær skurður. ATH myndin á líka við um næsta kafla 

11.9 

11.8.1 Akfær skurður hægra megin 

Forgangur 2.A 

Hefst í stöð 25660 og lýkur í stöð 25840. Það verða 2 rampar og útfærsla er á sama hátt og 
áður. Ólíklegt að burðarlag þurfi en þrátt fyrir það þarf að reikna með því. Tilgangurinn er 
að auðvelda og einfalda snjómokstur. 

Efnisþörf     
Fyllingarefni undir botn 0 m3 
Fyllingarefni rampa 20 m3 
Burðarlagsefni 144 m3 
Burðarl. rampa 14,4 m3 
Snjóstikur 10 stk 

 

180m langur akfær skurður. Fyllingarefni tekið úr skeringunni v.m. við veg. Burðarlag 
kemur oftar sem áður úr Sævarlandi við stöð 30000. Þarna er um að ræða bergskeringu og 
botninn er harður og eina sem þarf er jöfnunarlag fyrir blásara. 

Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
33.1 Fyllingarefni úr skeringum 500m 602 kr/m3 20              13.000 kr.  
53.2 Efra burðarlag 5km 2.694 kr/m3 160            432.000 kr.  
54.2 Frágangur yfirborðs burðarlags, vegflokkur C 67 kr/m2 640              43.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 96              10.000 kr.  
76.61S Snjóstikur unnið uppúr verkþætti 76.61 6.702 kr/stk 10              68.000 kr.  

     
           566.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%                  255.000 kr.  

    
Samtals          821.000 kr.  
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11.8.2 Mokstursrein hægra megin 

Forgangur 2.C 

Byrjar í stöð 25660 ef vegrið leyfir og lýkur í stöð 25840 með hallanum 1:8 og breidd 4m. 
Kemur í stað akfærs skurðar og er tilgangurinn að auðvelda snjómokstur. 

Efnisþörf     
Fyllingarefni 1200 m3 
Burðarlag 144 m3 
Snjóstikur 6 stk 

 

180m löng mokstursrein. Fyllingarefni kemur úr sneiðingu á skeringu v.m., þó hún sé 
uppgefin fyrir 1100 rúmmetra þá má líklega ná meira efni ef þörf er á einnig er hægt að fá 
efni úr næstu skeringu í stöð 26100. Burðarlag úr Sævarlandi við stöð 30000. 

Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
33.1 Fyllingarefni úr skeringum 500m 602 kr/m3 1.200            723.000 kr.  
53.2 Efra burðarlag 5km 2.694 kr/m3 144            388.000 kr.  
54.2 Frágangur yfirborðs burðarlags, vegflokkur C 67 kr/m2 640              43.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 544              56.000 kr.  
76.61S Snjóstikur unnið uppúr verkþætti 76.61 6.702 kr/stk 6              41.000 kr.  

     
         1.251.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%                  563.000 kr.  

    
Samtals       1.814.000 kr.  

 

11.8.3 Sneiða ofan af skeringu vinstra megin 90m 

Forgangur 2.B 

Hugmyndin er að taka skeringuna alveg niður þannig að slétt verði frá vegi niður á brún á 
hólnum sjá Mynd 11-23. Við það má áætla efnisgjöf uppá 12m3/m sem gera um 1100m3 í 
heildina. Þetta efni getur nýst í mokstursrein hægra megin. Líklega þarf að rífa girðingu hér 
en ekki var gert ráð fyrir því í kostnaðarliðum. Tilgangurinn er að minnka snjósöfnun við 
veg úr N-lægum áttum. 

 

Mynd 11-23 Vegþversnið til að sýna sneiðingu í skeringu vinstra megin við veginn. 

Efnisgjöf     
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Rist úr skeringu  1100 m3 
90m 

  þar af ónothæft 100 m3 
 

Nothæft efni notað í mokstursrein eða annað tilfallandi í næsta nágrenni innan 1km radíus. 
Reiknað er með að 100m3 séu ónothæfir í fyllingarefni sem verður notað til að fletja út fláa 
á hentugum stöðum í næsta nágrenni. 

Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
17.21N Netgirðingar á góðu landi + niðurrif 1.889 kr/m 90            171.000 kr.  
24.41 Nothæft efni flutt á losunarstað utan vegar 1km 673 kr/m3 1.000            673.000 kr.  
24.31 Ónothæfu efni ekið á losunarstað 1km 711 kr/m3 100              72.000 kr.  
77. Frágangur og græðsla 152 kr/m2 1.080            165.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 50                6.000 kr.  

    
Samtals          1.087.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%                  490.000 kr.  

    
Samtals       1.577.000 kr.  

 

11.9 Skering st. 26100-26200 

Forgangur 2 

Snjór safnast í vegskurð h.m. og getur komið inná veginn.  

11.9.1 Sneiða ofan af skeringu hægra megin 

Forgangur 2.A 

Mikilvægi aðgerðar felst aðallega í því að fá efni til annarra framkvæmda, sem og að snjór 
safnist í minna mæli en hefur gert. 

 

Mynd 11-24 Sneiðing af skeringu hægra megin vegar, meðalþversnið. 

Efni getur notast í aðrar fyllingar. 

Efnisgjöf     
Rist úr skeringu  500 m3 
100m 

  þar af ónothæft 15 m3 
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Efni notað til viðbótar mokstursreinar eða í aðrar fyllingar á svæðinu. 

Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
17.21N Netgirðingar á góðu landi + niðurrif 1.889 kr/m 100            189.000 kr.  
24.41 Nothæft efni flutt á losunarstað utan vegar 1km 673 kr/m3 485            327.000 kr.  
24.31 Ónothæfu efni ekið á losunarstað 1km 711 kr/m3 15              11.000 kr.  
77. Frágangur og græðsla 152 kr/m2 450              69.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 10                2.000 kr.  

    
Samtals            598.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%                  270.000 kr.  

    
Samtals          868.000 kr.  

 

11.10 Hryggir I, II og III í stöðvum I (27040-27180), II 
(27360-27560) og III (27700-27900) 

Forgangur 3 

Tillaga var gerð að víkka skeringu í hrygg II á framkvæmdatíma en var ekki framkvæmt. 
Helsta vandamál á þessu svæði er að skeringar eru of nálægt vegi. Snjór hleðst í 
bergskeringar allt frá N til SA- áttar. Í V-lægum áttum getur skafið fram af brúnum 
skeringa og dregið skafla inná veg. Þetta svæði er ekki mjög langt frá veðurstöðinni á 
Hálsum sem segir að NV-lægar áttir séu ríkjandi í meðalári. Með það í huga má reikna 
með að skafi fram af brúnum bergskeringanna og dragi skafla inná veg og er mikilvægi 
aðgerða sett upp eftir því. Mikilvægt er að hafa í huga að opna bergskeringarnar þ.e. að 
sprengja þær og hafa fláann 1:2 eða flatari það hefði marga kosti í för með sér, m.a. 
minnka snjósöfnun í vegskurði og minnka lýkur á kófi á veginum. Ekki vannst tími til að 
fara í útreikninga á þessum útfærslum en mætti lauslega áætla að sá kostnaður væri í 
kringum 30 milljónir króna. 

  

Mynd 11-25 Vegkafli með þremur stórum bergskeringum og endar við Kjarnagil. 
Svart=mokstursreinar nema við Kjarnagil þar rætt um breikkun vegaxlar, 
fjólublátt=möguleg útflatning vegfláa milli skeringa, blátt=akfærir skurðir og gráu 
svæðin eru sneiðingar af skeringum, bergskeringum og gilbrún. ATH að þessi mynd á 
líka við tillögur í kafla 11.11 
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Mögulegar úrbætur 

11.10.1 Útflatning vegfláa báðum megin 

Forgangur 3.A – Fylgir Tillögu 11.10.7 ef hún er framkvæmd 

Samkvæmt heimildum frá bílstjórum virðist skaflamyndun ekki einungis vera við 
skeringarnar heldur á milli þeirra líka. Út frá þeim upplýsingum er sett fram tillaga að hafa 
fletja út vegfláa milli hryggjanna beggja megin vegar. Reiknað var út meðalþversnið og 
áætlað að fletja fláann í 1:4 en að jafnaði er vegflái nú 1:2,5. Efnið sem þarf gæti komið frá 
sprengingum úr bergskeringum. Tilgangur er að auka straumlínulögun vegar og þar með 
minnka snjósöfnun við veg. Efnisþörfin miðast við eftirfarandi. 

Efnisþörf     
Fylling v.m. 19m3/m á 500m 9.500 m3 
Fylling h.m. 14m3/m 340m 4.760 m3 
Samtals 14.260 m3 

 

Kostnaðarliðir miðast við að flytja efni úr nálægum skeringum og fletja úr í vegfláa. Einnig 
að græða fláann upp. Einnig er gert ráð fyrir því að þurfi að rífa girðingu og setja hana upp 
um 840m meðan fláinn er útbúinn. Vegrið er á svæðinu en vel mögulegt er að vinna þessa 
fláa utan þess. En með þessari framkvæmd er kominn grundvöllur til að fjarlægja vegrið 
varanlega. Verkliðir sem reiknast með ef sprengja á bergskeringar er niðurrif og 
enduruppsetning á girðingum, og hálfur liðurinn 33.1 þar sem helmingur efnisins kemur úr 
þessum bergskeringum en hinir liðir reiknast í tillögu 11.10.7 

Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
17.21N Netgirðingar á góðu landi + niðurrif 1.889 kr/m 840          1.587.000 kr.  
33.1 Fyllingarefni úr skeringum 500m 602 kr/m3 14.260          8.585.000 kr.  
77. Frágangur og græðsla 152 kr/m2 16.000          2.432.000 kr.  

    
Samtals        12.604.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%                5.672.000 kr.  

    
Samtals     18.276.000 kr.  

 

11.10.2 Mokstursrein hægra megin 

Það eru settar upp 3 tillögur um mokstursreinar. Tillögur við hvern og einn hrygg fyrir sig. 
Tilgangur allra þessara tillagna er að auðvelda snjómokstur og auka snjósöfnunarsvæðið. 
Allar tillögur eru sjálfstæðar og hægt að gera hverja fyrir sig. 

Við hrygg I stöð 27040-27180 
Forgangur 3.C 

Breidd 4m og halli 1:8 

Efnisþörf Hryggur I 140m 
Fyllingarefni 922 m3 
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Burðarlag 128 m3 
Snjóstikur 5 stk 

 

140 metra mokstursrein. Fyllingarefni sótt úr námum og skeringu í hrygg II. Ef 
grundvöllur er fyrir að sprengja út bergskeringuna má nálgast efnið þar, en jafnframt 
minnkar þá tilgangur mokstursreinar. 

Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
33.2 Fyllingarefni úr námum 5km 945 kr/m3 922            872.000 kr.  
53.2 Efra burðarlag 5km 2.694 kr/m3 128            345.000 kr.  
54.2 Frágangur yfirborðs burðarlags, vegflokkur C 67 kr/m2 560              38.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 448              46.000 kr.  
76.61S Snjóstikur unnið uppúr verkþætti 76.61 6.702 kr/stk 5              34.000 kr.  

     
         1.335.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%                  601.000 kr.  

    
Samtals       1.936.000 kr.  

 

Við hrygg II stöð 27360-27560 
Forgangur 3.C 

Breidd 4m og halli 1:8 

Efnisþörf Hryggur II 200m 
Fyllingarefni 1400 m3 
Burðarlag 160 m3 
Snjóstikur 9 stk 

 

200m löng mokstursrein. 

Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
33.2 Fyllingarefni úr námum 5km 945 kr/m3 1.400          1.323.000 kr.  
53.2 Efra burðarlag 5km 2.694 kr/m3 160            432.000 kr.  
54.2 Frágangur yfirborðs burðarlags, vegflokkur C 67 kr/m2 800              54.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 640              66.000 kr.  
76.61S Snjóstikur unnið uppúr verkþætti 76.61 6.702 kr/stk 9              61.000 kr.  

     
         1.936.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%                  872.000 kr.  

    
Samtals       2.808.000 kr.  

 

Við hrygg III stöð 27700-27900 
Forgangur 3.C 

Breidd 4m og halli 1:8 
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Efnisþörf Hryggur III 200m 
Fyllingarefni 1416 m3 
Burðarlag 160 m3 
Snjóstikur 9 stk 

 

200 metra mokstursrein. Miðað við að efni komi langt að. Möguleikinn að fá efnið úr 
bergskeringunni í hryggjum er tilgangslaus því þegar búið er að fletja bergskeringuna er 
lítill tilgangur með mokstursrein. 

Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
33.2 Fyllingarefni úr námum 5km 945 kr/m3 1.416          1.339.000 kr.  
53.2 Efra burðarlag 5km 2.694 kr/m3 160            432.000 kr.  
54.2 Frágangur yfirborðs burðarlags, vegflokkur C 67 kr/m2 800              54.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 640              66.000 kr.  
76.61S Snjóstikur unnið uppúr verkþætti 76.61 6.702 kr/stk 9              61.000 kr.  

     
         1.952.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%                  879.000 kr.  

    
Samtals       2.831.000 kr.  

 

11.10.3 Mokstursrein vinstra megin 

Við hrygg I stöð 27060-27160 
Forgangur 3.E 

Breidd 4m og halli 1:8 

Efnisþörf Hryggur I 100m 
Fyllingarefni 183 m3 
Burðarlag 96 m3 
Snjóstikur 4 stk 

 

 

Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
33.2 Fyllingarefni úr námum 5km 945 kr/m3 183            173.000 kr.  
53.2 Efra burðarlag 5km 2.694 kr/m3 96            259.000 kr.  
54.2 Frágangur yfirborðs burðarlags, vegflokkur C 67 kr/m2 400              27.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 320              33.000 kr.  
76.61S Snjóstikur unnið uppúr verkþætti 76.61 6.702 kr/stk 4              27.000 kr.  

     
           519.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%                  234.000 kr.  

    
Samtals          753.000 kr.  
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Við hrygg II stöð 27400-27500 
Forgangur 3.E 

Breidd 4m og halli 1:8 

Efnisþörf Hryggur II 100m 
Fyllingarefni 175 m3 
Burðarlag 96 m3 
Snjóstikur 4 stk 

 

Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
33.2 Fyllingarefni úr námum 5km 945 kr/m3 175            166.000 kr.  
53.2 Efra burðarlag 5km 2.694 kr/m3 96            259.000 kr.  
54.2 Frágangur yfirborðs burðarlags, vegflokkur C 67 kr/m2 400              27.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 320              33.000 kr.  
76.61S Snjóstikur unnið uppúr verkþætti 76.61 6.702 kr/stk 4              27.000 kr.  

     
           512.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%                  231.000 kr.  

    
Samtals          743.000 kr.  

 

Við hrygg III stöð 27720-27800 
Forgangur 3.E 

Breidd 4m og halli 1:8 

Efnisþörf Hryggur III 80m 
Fyllingarefni 842 m3 
Burðarlag 80 m3 
Snjóstikur 4 stk 

 

Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
33.2 Fyllingarefni úr námum 5km 945 kr/m3 842            796.000 kr.  
53.2 Efra burðarlag 5km 2.694 kr/m3 80            216.000 kr.  
54.2 Frágangur yfirborðs burðarlags, vegflokkur C 67 kr/m2 320              22.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 256              27.000 kr.  
76.61S Snjóstikur unnið uppúr verkþætti 76.61 6.702 kr/stk 4              27.000 kr.  

     
         1.088.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%                  490.000 kr.  

    
Samtals       1.578.000 kr.  
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11.10.4 Akfær skurður hægra megin 

Akfærir skurðir koma í stað mokstursreina og eru taldir hagkvæmari lausn á þessu svæði. 
Efni úr lausu skeringu í hrygg II gæti nýst í þessar framkvæmdir. 

Við hrygg I stöð 27040-27180 
Forgangur 3.B 

Breidd 4m og 2 rampar 

Efnisþörf Hryggur I 140m 
Fyllingarefni rampa 20 m3 
Burðarlagsefni 128 m3 
Burðarl. rampa 14,4 m3 
Snjóstikur 10 stk 

 

Efni komi úr lausu skeringu á svæðinu. 

Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
33.1 Fyllingarefni úr skeringum 500m 602 kr/m3 20              13.000 kr.  
53.2 Efra burðarlag 5km 2.694 kr/m3 145            391.000 kr.  
54.2 Frágangur yfirborðs burðarlags, vegflokkur C 67 kr/m2 560              38.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 96              10.000 kr.  
76.61S Snjóstikur unnið uppúr verkþætti 76.61 6.702 kr/stk 10              68.000 kr.  

     
           520.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%                  234.000 kr.  

    
Samtals          754.000 kr.  

 

Við hrygg II stöð 27360-27560 
Forgangur 3.B 

Breidd 4m og 3 rampar 

Efnisþörf Hryggur II 200m 
Fyllingarefni rampa 30 m3 
Burðarlagsefni 160 m3 
Burðarl. rampa 21,6 m3 
Snjóstikur 17 stk 

 

 

Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
33.1 Fyllingarefni úr skeringum 500m 602 kr/m3 30              19.000 kr.  
53.2 Efra burðarlag 5km 2.694 kr/m3 182            491.000 kr.  
54.2 Frágangur yfirborðs burðarlags, vegflokkur C 67 kr/m2 800              54.000 kr.  
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77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 144              15.000 kr.  
76.61S Snjóstikur unnið uppúr verkþætti 76.61 6.702 kr/stk 17            114.000 kr.  

     
           693.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%                  312.000 kr.  

    
Samtals       1.005.000 kr.  

 

Við hrygg III stöð 27700-27900 
Forgangur 3.B 

Breidd 4m og 3 rampar 

Efnisþörf Hryggur III 200m 
Fyllingarefni rampa 30 m3 
Burðarlagsefni 160 m3 
Burðarl. rampa 21,6 m3 
Snjóstikur 17 stk 

 

 

Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
33.1 Fyllingarefni úr skeringum 500m 602 kr/m3 30              19.000 kr.  
53.2 Efra burðarlag 5km 2.694 kr/m3 182            491.000 kr.  
54.2 Frágangur yfirborðs burðarlags, vegflokkur C 67 kr/m2 800              54.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 144              15.000 kr.  
76.61S Snjóstikur unnið uppúr verkþætti 76.61 6.702 kr/stk 17            114.000 kr.  

     
           693.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%                  312.000 kr.  

    
Samtals       1.005.000 kr.  

 

11.10.5 Akfær skurður vinstra megin 

Skurðir koma í stað mokstursreina en eru ekki taldir eins mikilvægir v.m. eins og h.m. 
frekar ætti að reyna útbúa akfæra skurði á þessu svæði en mokstursreinar. 

Við hrygg I stöð 27060-27160 
Forgangur 3.E 

Breidd 4m og 2 rampar 

Efnisþörf Hryggur I 100m 
Fyllingarefni rampa 20 m3 
Burðarlagsefni 96 m3 
Burðarl. rampa 14,4 m3 
Snjóstikur 10 stk 
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Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
33.1 Fyllingarefni úr skeringum 500m 602 kr/m3 20              13.000 kr.  
53.2 Efra burðarlag 5km 2.694 kr/m3 111            300.000 kr.  
54.2 Frágangur yfirborðs burðarlags, vegflokkur C 67 kr/m2 400              27.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 96              10.000 kr.  
76.61S Snjóstikur unnið uppúr verkþætti 76.61 6.702 kr/stk 10              68.000 kr.  

     
           418.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%                  189.000 kr.  

    
Samtals          607.000 kr.  

 

Við hrygg II stöð 27400-27500 
Forgangur 3.E 

Breidd 4m og 2 rampar 

Efnisþörf Hryggur II 100m 
Fyllingarefni rampa 20 m3 
Burðarlagsefni 96 m3 
Burðarl. rampa 14,4 m3 
Snjóstikur 10 stk 

 

Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
33.1 Fyllingarefni úr skeringum 500m 602 kr/m3 20              13.000 kr.  
53.2 Efra burðarlag 5km 2.694 kr/m3 111            300.000 kr.  
54.2 Frágangur yfirborðs burðarlags, vegflokkur C 67 kr/m2 400              27.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 96              10.000 kr.  
76.61S Snjóstikur unnið uppúr verkþætti 76.61 6.702 kr/stk 10              68.000 kr.  

     
           418.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%                  189.000 kr.  

    
Samtals          607.000 kr.  

 

Við hrygg III stöð 27720-27800 
Forgangur 3.E 

Breidd 4m og 2 rampar 

Efnisþörf Hryggur III 80m 
Fyllingarefni rampa 20 m3 
Burðarlagsefni 80 m3 
Burðarl. rampa 14,4 m3 
Snjóstikur 10 stk 
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Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
33.1 Fyllingarefni úr skeringum 500m 602 kr/m3 20              13.000 kr.  
53.2 Efra burðarlag 5km 2.694 kr/m3 95            256.000 kr.  
54.2 Frágangur yfirborðs burðarlags, vegflokkur C 67 kr/m2 320              22.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 96              10.000 kr.  
76.61S Snjóstikur unnið uppúr verkþætti 76.61 6.702 kr/stk 10              68.000 kr.  

     
           369.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%                  167.000 kr.  

    
Samtals          536.000 kr.  

 
11.10.6 Sneiðing í hrygg II vinstra megin 

Forgangur 3.A 

Nauðsynlegt að fjarlægja hrygginn vinstra megin. Hann er að skapa vandamál bæði úr N-
lægum og A-lægum áttum. Efnið úr honum nýtist í aðrar framkvæmdir. 

Efnisgjöf     
Rist úr skeringu  560 m3 
100m 

  Þar af ónothæft 30 m3 
 
 
Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
24.41 Nothæft efni flutt á losunarstað utan vegar 1km 673 kr/m3 530            357.000 kr.  
24.31 Ónothæfu efni ekið á losunarstað 1km 711 kr/m3 30              22.000 kr.  
77. Frágangur og græðsla 152 kr/m2 500              76.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 10                2.000 kr.  

    
Samtals            457.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%                  206.000 kr.  

    
Samtals          663.000 kr.  

 
11.10.7 Sneiðing í bergskeringar allra hryggja 

Forgangur 3.A – Leiðir að tillögu 11.10.1 

Tilgangur með þessari sneiðingu er að gera þversnið utan vegar straumlínulagaðra og 
minnka lýkur á kófi sem myndast við NV-lægar áttir, einnig minnka lýkur á snjósöfnun við 
veg með þessari aðgerð. ATH þessi aðgerð er mjög gróflega reiknuð. Tekið var gróft 
meðalþversnið í allar skeringar og rúmmálsreiknað miðað við að halli skeringarfláa yrði 
1:2. Sniðin eru tekin í stöðvum 27080-27160 (hryggur I), 27400-27520 (hryggur II) og 
27760-27840 (hryggur III). Í heildina 280 lengdar metrar í veglínu. Ástæða fyrir að taka 
alla hryggina saman er hagræðingaratriði til að það borgi sig frekar að koma með bor og 
framkvæma sprengingar. Efnismagn er eftirfarandi. Markmiðið er að færa brúnir 
bergskeringa fjær vegi og auka pláss fyrir snjósöfnun, með því minnkar kóf og 
snjóruðningar við veg. 
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Efnisgjöf 280m 

 Bergsprenging 7000 m3 
25m3/m 

   
Efnið ætti að geta farið í útflatningu fyllinga á svæðinu. Rífa þarf girðingu og setja upp 
aftur eftir græðslu.  
 
Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
17.24N Netgirðingar á klöpp + niðurrif 2.337 kr/m 280            655.000 kr.  
24.41 Nothæft efni flutt á losunarstað utan vegar 1km 673 kr/m3 7.000          4.711.000 kr.  
24.31 Ónothæfu efni ekið á losunarstað 1km 711 kr/m3 500            356.000 kr.  
82 Bergskering - sprenging 1.375 kr/m3 7.000          9.625.000 kr.  
77. Frágangur og græðsla 152 kr/m2 3.500            532.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 16.000          1.632.000 kr.  

    
Samtals        17.511.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%                7.880.000 kr.  

    
Samtals     25.391.000 kr.  

 

11.11 Við Kjarnagil í stöð 27900-28060 

Forgangur E 

Vindar úr N- og NA-lægum áttum skafa upp fyllinguna við gilið sem og gilið sjálft. Þetta 
veldur skaflamyndun frá vegriði og töluverðu kófi á vegi. Eins og vindrósin á Hálsum 
gefur til kynna eru þetta ekki algengustu vindáttirnar og því ekki stórt vandamál.  

Mögulegar úrbætur 

11.11.1 Sneiðing í gilbrún að sunnanverðu vinstra megin 

Forgangur E.A 
Hægt er að sneiða af gilbrún til að fá efni í aðrar framkvæmdir einnig er hægt að fá svipað 
magn efnis ef skeringin v.m. yrði sléttuð út á brekkubrún. Þá er búið að fjarlægja helstu 
hindranir fyrir vindinn þannig að snjósöfnun minnkar við veginn. 
 

Efnisgjöf     
Rist úr skeringu  600 m3 
100m 

  Þar af ónothæft 50 m3 
 
Hægt er að nálgast meira efni úr skeringunni v.m. ef þarf í breikkun vegaxlar og fl. 
 
Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
24.41 Nothæft efni flutt á losunarstað utan vegar 1km 673 kr/m3 550            371.000 kr.  
24.31 Ónothæfu efni ekið á losunarstað 1km 711 kr/m3 50              36.000 kr.  
77. Frágangur og græðsla 152 kr/m2 500              76.000 kr.  
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77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 15                2.000 kr.  

    
Samtals            485.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%                  219.000 kr.  

    
Samtals          704.000 kr.  

 
11.11.2 Breikkun vegaxlar og færsla vegriðs vinstra megin 

Forgangur E.B 

Breikkun byrjar í stöð 27900 og endar í stöð 28160 breiddin er 2m og halli 1:4, flái verður 
samsíða fláa fyllingar. Tilgangur er að minnka snjósöfnun og kófmyndun á vegi. Hér mætti 
líka skoða að hafa fláavegrið. 
 

Efnisþörf     
Fyllingarefni 4200 m3 
Lenging ræsa 5 m  
Færa vegrið 140 m 

 
 
Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
33.1 Fyllingarefni úr skeringum 500m 602 kr/m3 4.200          2.529.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 900              92.000 kr.  
42.42 Stálrör D=1,0-1,90 m st 23000 68.440 kr/m 6            411.000 kr.  
75.64F Færsla á víravegriði 9.383 kr/m 140          1.314.000 kr.  

     
         4.346.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%                1.956.000 kr.  

    
Samtals       6.302.000 kr.  

 

11.12 Við áningastað í stöð 32240 

Forgangur 3 

Skafl myndast þegar skefur frá Litla Viðarvatni og uppá vegbreikkun þar sem 
áningastaðurinn er, skaflinn getur orðið stór og langur og dregist langt eftir vegi 
sérstaklega í NA-lægum áttum. Samkvæmt samtali við Sigurð Jónsson Vegagerðinni 
Þórshöfn um tilurð þessa áningastaðar var þarna hóll sem var flattur út og búið til plan. 
Enginn sérstakur tilgangur sé með þessu svæði og er það heldur ekki sýnt í teikningasetti 
vegarins. Nú er þetta svæði örstutt frá veðurstöð á Hálsum þar sem NV-áttir eru ríkjandi 
því er þetta sett neðarlega í forgangsröð 
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Mynd 11-26 Vegkafli við Litla Viðarvatn. Fjarlægja áningastað og nota efnið í að fletja 
út fláa. Græna línan sýnir hvar fletja á út fláa og áningastaður er í kringum stöð 32240 

Mögulegar úrbætur 

11.12.1 Fjarlægja áningastað og útflatning vegfláa vinstra megin 

Forgangur 3.A 

Tillagan snýr að því að fjarlægja áningastaðinn og nota efnið úr honum til að fletja út 
vegfláa frá stöð 31900 að stöð 32400. Vegflái yrði þá settur út með hallanum 1:4 fyrstu 4 
metrana og svo 1:3 niður í fláafót og þetta gert eins langt til beggja átta frá áningastaðnum 
meðan efni dugar, lauslega áætlað 500m í heildina. Vegflái er með hallanum 1:2,5 á 
fyllingum á þessu svæði. Með þessu má verjast N-lægum, sérstaklega NA-átt og einnig A-
lægum áttum. 
 

Efnisgjöf     
Rist úr skeringu  9900 m3 
80m 

  
   Efnisþörf á 500 m kafla 
Viðbótarflái 9250 m3 
18,5 m3/m 

  Lenging ræsa D<1m 12 m  
 
Öllu efni verður ýtt út til beggja hliða og svo frágangur. Þarf að lengja 4 ræsi um 3metra. 
 
Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
33.12 Ýting úr skeringum í laus jarðlög 341 kr/m3 9.900          3.376.000 kr.  
77. Frágangur og græðsla 152 kr/m2 2.000            304.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 4.000            408.000 kr.  
42.41 Stálrör D<1,0 m  25.138 kr/m 12            302.000 kr.  

    
Samtals          4.390.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%                1.976.000 kr.  
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Samtals       6.366.000 kr.  

 

11.13 Við ræsi yfir Víðinesá frá stöð 33200-33600 

Forgangur 2 

Skefur upp fyllingarfláa og gilbrún úr NV-lægum áttum. Mikið pláss hægra megin við veg 
þar sem gamli vegurinn lá yfir gilið á fyllingu. Vegurinn hefði ekki þurft að vera á vinstri 
brún fyllingar hjá ræsinu. Veglína hefði átt að vera lengra til hægri svo vegflái gæti verið 
1:4 allavega fyrstu 4 metrana frá vegöxl. Fyllingarflái er 1:1,5. 

  
Mynd 11-27 Við Víðinesá og Leirtjarnarháls. Gráu svæðin eru efnistaka, græna 
línan=lokuð snjógrind og bláa línan=útflatningur fláa. ATH myndin á líka við kafla 
11.14 

Mögulegar úrbætur 

11.13.1 Sneiðing af gilbrún að austanverðu vinstra megin við veg og skeringu 

Forgangur 2.A 

Sneiða af gilbrúninni við stöð 33400 með hallanum 1:4 til að gera hallabreytinguna meira 
straumlínulagaðri. Skering vinstra megin sneiða ofan af skeringu og hafa fláan 1:4 efnið 
mætti nota í rampa og útflatningu fláa við gilið. Tilgangurinn er að minnka snjósöfnun og 
kófmyndun við veginn. 
 

Efnisgjöf     
Rist úr skeringu  500 m3 
80m 

  Þar af ónothæft 20 m3 
 
Hægt að nálgast meira efni í skeringu v.m. en efnið fer í aðra verkliði. 
 

Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
17.21N Netgirðingar á góðu landi + niðurrif 1.889 kr/m 80            152.000 kr.  
24.41 Nothæft efni flutt á losunarstað utan vegar 1km 673 kr/m3 480            324.000 kr.  
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24.31 Ónothæfu efni ekið á losunarstað 1km 711 kr/m3 20              15.000 kr.  
77. Frágangur og græðsla 152 kr/m2 400              61.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 10                2.000 kr.  

    
Samtals            554.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%                  250.000 kr.  

    
Samtals          804.000 kr.  

 
11.13.2 Snjógrindur 

Forgangur 2.B 

Setja lokaða snjógrind við brún fyllingar utan vegriðs sjá Mynd 11-28. Samkvæmt 
(Sigurður Kiernan og Árni Jónsson, 2000) þá leggst meira magn snævar vindmegin við 
grindina en hlémegin og snjórinn sem fer yfir festist í vindstrengjum og flyst lengra. Því 
gæti lokuð snjógrind hentað í þessu tilfelli, það skefur upp fyllinguna og kemur á veginn. 
Ef vindur kemur úr gagnstæðri ætti ekki að vera mikil fyrirstaða ef halli grindar er 1:4 eða 
flatari.  
 

 
Mynd 11-28 Lokuð snjógrind við vegöxl. (Sigurður Kiernan & Árni Jónsson, 2000). 

Áætla má að kostnaður við slíka grind væri helmingi meiri ef ekki 200% dýrari en við 
venjulega grind. Það þarf að burðarþolshanna grindina gagnvart vindálagi, snjóálagi sem 
leggst ofaná og álagi þegar snjór skellur á grind frá snjóruðningstækjum. Það þarf að setja 
upp miklar festur í brekkunni til að halda grindunum sem er mjög kostnaðarsamt. Lauslega 
áætlað um 75.000kr/m sem gerir þá kostnað uppá 7,5 milljónir miðað við 100m langa 
grind. Meta verður aðstæður betur áður en þessi dýra framkvæmd verður gerð. 

11.14 Skering undir Leirtjarnarhálsi st 33960-34220 

Forgangur 2 

Sandskering viðkvæm fyrir N-lægum og A-lægum áttum. Einnig geta NV-lægar áttir 
skafið upp fyllinguna þegar komið er inn í skeringuna.  
 
Mögulegar úrbætur 
11.14.1 Opna út skeringu til SV hægra megin 

Forgangur 2.A 
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Breikka skurð um 5m frá stöð 33900 til 34040 hafa halla 1:4. Tilgangurinn er að hafa 
nægilegt pláss í NA-lægum áttum þegar skefur úr skeringunni, reyna að fá streymið 
samsíða vegi eða frá honum frekar en uppá hann eins og skeringin er núna. 
 

Efnisgjöf     
Rist úr skeringu  1000 m3 
80m 

  Þar af ónothæft 100 m3 
 
Ónothæft efni verður nýtt til að fletja út vegfláa og annað efni notað í aðra verkliði. Losa 
þarf efnið þarna með ripper, talið mjög fast. 
 
Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
33.112 Losun fyllingarefnis (ekki berg) 147 kr/m3 1000            147.000 kr.  
24.41 Nothæft efni flutt á losunarstað utan vegar 1km 673 kr/m3 900            606.000 kr.  
24.31 Ónothæfu efni ekið á losunarstað 1km 711 kr/m3 100              72.000 kr.  
77. Frágangur og græðsla 152 kr/m2 1.200            183.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 100              11.000 kr.  

    
Samtals            872.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%                  393.000 kr.  

    
Samtals       1.265.000 kr.  

 
11.14.2 Sneiðing ofan af skeringu vinstra megin 

Forgangur 2.B 

Fletja út skeringu v.m. við veg. Tilgangurinn er að minnka snjósöfnun í vegskurði sem 
skefur inná veg í N-lægum áttum. 
 

Efnisgjöf     
Rist úr skeringu  1700 m3 
140m 

  Þar af ónothæft 120 m3 
 
Ónothæft efni verður nýtt í að fletja út vegfláa. Annars er efni notað í önnur verk. Þörf er 
að losa efnið með ripper, talið mjög fast. 
 

Verkl. Heiti Einingar Magn Samtals 
17.21N Netgirðingar á góðu landi + niðurrif 1.889 kr/m 140            265.000 kr.  
33.112 Losun fyllingarefnis (ekki berg) 147 kr/m3 1700            250.000 kr.  
24.41 Nothæft efni flutt á losunarstað utan vegar 1km 673 kr/m3 1.580          1.064.000 kr.  
24.31 Ónothæfu efni ekið á losunarstað 1km 711 kr/m3 120              86.000 kr.  
77. Frágangur og græðsla 152 kr/m2 700            107.000 kr.  
77.1 Frágangur fláa 102 kr/m2 150              16.000 kr.  

    
Samtals          1.788.000 kr.  

  Viðbætt álag 45%                  805.000 kr.  

    
Samtals       2.593.000 kr.  
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11.14.3 Útflatning fláa vinstra megin 

Forgangur 2.A 

Fletja vegfláa í 1:6 á 320m kafla frá stöð 33850 til 33980. Tilgangurinn með þessu er að 
gera vegþversniðið meira straumlínulagað til að minnka lýkur á snjósöfnun á vegi. Vindur 
er að koma úr NV upp brekkuna og snjór skellur á veg. 
 

Efnisþörf á 320 m kafla 
Viðbótarflái 550 m3 

 
Efnið kemur úr verkliðunum tveimur hér á undan, þurfi meira efni er það tekið úr nothæfa 
efninu. 
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12 Niðurstöður 
Versti vegkafli leiðarinnar er austan í Hófaskarði og niður meðfram fjallshlíðinni og út frá 
myndum úr vefmyndavél má sjá að snjósöfnun er mest á veginum. Fjallshlíðin hefur í 
upphafi verið snjólétt en vegurinn gerir það að verkum í dag að snjósöfnun er mest á og við 
veginn. Mikilvægast er því að gera úrbætur á þessum vegkafla. Næstu staðir eru helst 
bergskeringar sem þarf að sprengja meiri fláa á og breikka jafnvel vegskurð. 
 
Veðurfarið á svæðinu getur verið breytilegt milli ára en öllu jöfnu eru NV-áttir tíðastar. Í 
fjallshlíðinni ætti veðurfar að fylgja mælingum á Hálsum að mestu leiti en við skarðið 
beinast vindstraumarnir eftir legu þess. Betra væri að hafa meiri reynslu af veðurmælingum 
í Hófaskarði en byggjast útreikningar á því að vindafar sé nokkuð svipað á svæðinu. 
 
Öllum tillögum hefur verið skipt upp í forgangsröð og heildarkostnaði, það má sjá það í 
viðauka. Allra mikilvægustu atriðin eru eftirfarandi: 
 
Forgangur Tillaga Lýsing Heildarkostnaður 
1.A 11.7.3 Akfær skurður h.m. frá stöð 24400          8.905.000 kr.  
1.C 11.7.4 Breikkun vegaxlar h.m. Frá stöð 24500        42.862.000 kr.  
2.A 11.5.1 Sneiðing í bergskeringu h.m. við stöð 23700        18.082.000 kr.  
2.A 11.9.1 Sneiðing í skeringu h.m. við stöð 26100             868.000 kr.  
2.A 11.13.1 Sneiðing af gilbrún og skeringu við stöð 33400             804.000 kr.  
2.A 11.14.1 Opna skeringu h.m. við stöð 33950          1.265.000 kr.  
2.B 11.8.3 Sneiðing í skeringu v.m. við stöð 25740          1.577.000 kr.  
2.B 11.14.2 Sneiða af skeringu v.m.við stöð 34000          2.593.000 kr.  
3.A 11.2.1 Mokstursrein h.m. frá stöð 22260          2.296.000 kr.  
3.A 11.10.1 Útflatning vegfláa beggja megin við hryggi        18.276.000 kr.  
3.A 11.12.1 Fjarlægja áningastað við stöð 32250          6.366.000 kr.  
3.A 11.3.2 Akfær skurður v.m. frá stöð 23140          7.812.000 kr.  
3.A 11.10.6 Sneiðing í skeringu í hrygg II v.m. st 27450             663.000 kr.  
3.A 11.10.7 Sneiðing í bergskeringar h.m. Í öllum hryggjum        25.391.000 kr.  

   
   137.760.000 kr.  

 
 
Ódýrasta aðgerðin á kaflanum austan Hófaskarðs væri að hafa akfæran skurð, tillaga 
11.7.3, án burðarlagsefnis ef mögulegt er og er það mikilvægasta framkvæmdin. Í upphafi 
er hægt að gera styttri tilraunakafla þar sem hægt væri að sýna fram á mikilvægi þeirra. 
Mikilvægt er að gera arðsemismat miðað við snjómoksturskostnað áður en farið verður í 
ákvörðun framkvæmda sem og efnisrannsóknir á nýtanlegu efni úr skeringum til að meta 
þörf á burðarlagsefnum. 
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13 Lokaorð 
Við gerð þessa verkefnis kom fljótlega í ljós að niðurstöður um vindafar á svæðinu yrðu 
ekki afgerandi. Við þessar aðstæður sem þarna eru má búast við vind úr mörgum 
vindáttum og eru tillögur að úrbótum miðaðar við að fleiri en ein vindátt getur skapað 
vandamál. Þess vegna verður að vanda til verks við þær framkvæmdir sem fyrirhugaðar 
eru. 

Fylgdarakstur gæti verið mjög sniðugur kostur á fjallvegum sem erfitt er að halda opnum. 
Sennilegt er að eitthvað þurfi að fínpússa útfærslu á þeirri framkvæmd. Mikilvægi þessarar 
framkvæmdar byggist á fjármagnsskorti sem nú hrjáir Vegagerðina. Helsta vandamálið er 
sú hugarfarsbreyting sem þarf að eiga sér stað hjá almenningi. Þessi hugarfarsbreyting 
felur m.a. í sér að það er ekki sjálfgefið að komast hvert sem er, hvenær sem er í hvaða 
veðri sem er. 

Lokaðar snjógrindur eru ekki þekkt fyrirbæri hérlendis en gæti verið gagnlegt á mörgum 
stöðum. Uppi var hugmynd að notast við snjógrindur eins og eru á Klettshálsi á 
Vestfjörðum. Þessar snjógrindur hafa gefið góða raun við þær aðstæður sem þær eru 
staðsettar í hlíðinni. Ástæða þess að hugmyndin var felld er að vindáttir á Hófaskarðsleið 
eru mjög mismunandi þannig að þær valda sennilega meira vandamáli heldur en óbreytt 
ástand. Lokaða snjógrindin mun því henta betur við þessar aðstæður og er spennandi að 
fara í hönnun og kostnaðargreiningu á þeim. 

Við vangaveltur á úrbótum þarf að huga að fjármögnun þeirra. Í dag er venjan að 
nýframkvæmdir vega séu settar á samgönguáætlun og fjármögnun þeirra samþykkt á 
alþingi. Þegar laga þarf nýlega vegi er fjármagn af skornum skammti og þarf oft að leita 
þess í öðrum sjóðum en rekstrarfé þjónustustöðvar. Snjómokstur er síðan greiddur út úr allt 
öðrum sjóð. Við endurskoðun þessara mála væri gott að til væri sjóður sem veitir fjármagn 
í úrbætur á nýlegum vegum m.t.t. snjósöfnunar o.fl. eða að öllum nýframkvæmdum, 
sérstaklega fjallvegum, fylgi fjármagn sem tryggir úrbætur fyrstu rekstrarár vegarins. Þetta 
væri einfalt að finna út með að taka saman kostnað við úrbætur á nýlegum vegum, bera það 
saman hlutfallslega við núvirði vegarins, þannig að ákveðið hlutfall af heildarfé 
nýframkvæmda færi í úrbætur fyrstu rekstrarárin. 

Þetta lokaverkefni er umfangsmikið til að geta náð valdi á fræðum og setja fram lausnir á 
vegkaflanum sem tilgreindur var í upphafi verkefnis. Snjóhönnun vega hefur síðustu ár 
verið að færast í aukanna síðustu ár og er það ljóst að þetta eru fræði sem muni nýtast 
íslendingum vel til framtíðar  
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Viðauki II

Forgangur Tillaga Lýsing Lengd [m] Kostnaður/m Heildarkostnaður
1.A 11.7.3 Akfær skurður h.m. frá stöð 24400 1000 8.905 kr.         8.905.000 kr.            
1.B 11.7.1 Mokstursrein h.m. frá stöð 24400 1000 8.747 kr.         8.747.000 kr.            
1.C 11.7.4 Breikkun vegaxlar h.m. Frá stöð 24500 900 47.624 kr.       42.862.000 kr.          
1.E 11.7.2 Mokstursrein v.m. frá stöð 24500 900 83.318 kr.       74.986.000 kr.          
2.A 11.5.1 Sneiðing í bergskeringu h.m. við stöð 23700 180 100.456 kr.     18.082.000 kr.          
2.A 11.9.1 Sneiðing í skeringu h.m. við stöð 26100 100 8.680 kr.         868.000 kr.               
2.A 11.13.1 Sneiðing af gilbrún og skeringu við stöð 33400 80 10.050 kr.       804.000 kr.               
2.A 11.14.1 Opna skeringu h.m. við stöð 33950 80 15.813 kr.       1.265.000 kr.            
2.B 11.5.3 Akfær skurður h.m. frá stöð 23640 300 5.820 kr.         1.746.000 kr.            
2.B 11.8.3 Sneiðing í skeringu v.m. við stöð 25740 90 17.522 kr.       1.577.000 kr.            
2.B 11.13.4 Lokaðar snjógrindur við stöð 33360 100 75.000 kr.       7.500.000 kr.            
2.B 11.14.2 Sneiða af skeringu v.m.við stöð 34000 140 18.521 kr.       2.593.000 kr.            
2.C 11.5.2 Mokstursrein h.m. frá stöð 23640 300 11.767 kr.       3.530.000 kr.            
2.C 11.8.2 Mokstursrein h.m. frá stöð 25660 180 10.078 kr.       1.814.000 kr.            
3.A 11.2.1 Mokstursrein h.m. frá stöð 22260 320 7.175 kr.         2.296.000 kr.            
3.A 11.3.2 Akfær skurður v.m. frá stöð 23140 470 16.621 kr.       7.812.000 kr.            
3.A 11.10.1 Útflatning vegfláa beggja megin við hryggi 840 21.757 kr.       18.276.000 kr.          
3.A 11.10.6 Sneiðing í skeringu í hrygg II v.m. st 27450 100 6.630 kr.         663.000 kr.               
3.A 11.10.7 Sneiðing í bergskeringar h.m. Í öllum hryggjum 280 90.682 kr.       25.391.000 kr.          
3.A 11.12.1 Fjarlægja áningastað og fletja út fláa v.m. Við stöð 32250 500 12.732 kr.       6.366.000 kr.            
3.B 11.2.2 Akfær skurður h.m. frá stöð 22260 320 6.363 kr.         2.036.000 kr.            
3.B 11.3.1 Mokstursrein v.m. frá stöð 22900 730 55.075 kr.       40.205.000 kr.          
3.B 11.10.4 Akfær skurður h.m. frá stöð 27040 140 5.386 kr.         754.000 kr.               
3.B 11.10.4 Akfær skurður h.m. frá stöð 27360 200 5.025 kr.         1.005.000 kr.            
3.B 11.10.4 Akfær skurður h.m. frá stöð 27700 200 5.025 kr.         1.005.000 kr.            
3.C 11.10.2 Mokstursrein h.m. frá stöð 27040 140 13.829 kr.       1.936.000 kr.            
3.C 11.10.2 Mokstursrein h.m. frá stöð 27360 200 14.040 kr.       2.808.000 kr.            
3.C 11.10.2 Mokstursrein h.m. frá stöð 27700 200 14.155 kr.       2.831.000 kr.            
3.E 11.10.3 Mokstursrein v.m. frá stöð 27060 100 7.530 kr.         753.000 kr.               
3.E 11.10.3 Mokstursrein v.m. frá stöð 27400 100 7.430 kr.         743.000 kr.               
3.E 11.10.3 Mokstursrein v.m. frá stöð 27720 80 19.725 kr.       1.578.000 kr.            
3.E 11.10.5 Akfær skurður v.m. frá stöð 27060 100 6.070 kr.         607.000 kr.               
3.E 11.10.5 Akfær skurður v.m. frá stöð 27400 100 6.070 kr.         607.000 kr.               
3.E 11.10.5 Akfær skurður v.m. frá stöð 27720 80 6.700 kr.         536.000 kr.               
E.A 11.1.1 Sneiðing í skeringu h.m. við stöð 22100 160 7.581 kr.         1.213.000 kr.            
E.A 11.4.2 Breikkun vegaxlar h.m. frá stöð 22900 740 78.499 kr.       58.089.000 kr.          
E.A 11.6.1 Sneiðing í skeringu h.m. við stöð 24100 60 12.817 kr.       769.000 kr.               
E.A 11.11.1 Sneiðing í gilbrún v.m. við stöð 28020 100 7.040 kr.         704.000 kr.               
E.B 11.11.2 Breikkun vegaxlar v.m. frá stöð 27900 180 35.011 kr.       6.302.000 kr.            
E.E 11.4.1 Mokstursrein h.m. frá stöð 22900 740 142.677 kr.     105.581.000 kr.        

Raðað eftir Forgangsröð og stöðvanúmerum
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Forgangur Tillaga Lýsing Lengd [m] Kostnaður/m Heildarkostnaður
3.E 11.10.5 Akfær skurður v.m. frá stöð 27720 80 6.700 kr.         536.000 kr.               
3.E 11.10.5 Akfær skurður v.m. frá stöð 27060 100 6.070 kr.         607.000 kr.               
3.E 11.10.5 Akfær skurður v.m. frá stöð 27400 100 6.070 kr.         607.000 kr.               
3.A 11.10.6 Sneiðing í skeringu í hrygg II v.m. st 27450 100 6.630 kr.         663.000 kr.               
E.A 11.11.1 Sneiðing í gilbrún v.m. við stöð 28020 100 7.040 kr.         704.000 kr.               
3.E 11.10.3 Mokstursrein v.m. frá stöð 27400 100 7.430 kr.         743.000 kr.               
3.E 11.10.3 Mokstursrein v.m. frá stöð 27060 100 7.530 kr.         753.000 kr.               
3.B 11.10.4 Akfær skurður h.m. frá stöð 27040 140 5.386 kr.         754.000 kr.               
E.A 11.6.1 Sneiðing í skeringu h.m. við stöð 24100 60 12.817 kr.       769.000 kr.               
2.A 11.13.1 Sneiðing af gilbrún og skeringu við stöð 33400 80 10.050 kr.       804.000 kr.               
2.A 11.9.1 Sneiðing í skeringu h.m. við stöð 26100 100 8.680 kr.         868.000 kr.               
3.B 11.10.4 Akfær skurður h.m. frá stöð 27360 200 5.025 kr.         1.005.000 kr.            
3.B 11.10.4 Akfær skurður h.m. frá stöð 27700 200 5.025 kr.         1.005.000 kr.            
E.A 11.1.1 Sneiðing í skeringu h.m. við stöð 22100 160 7.581 kr.         1.213.000 kr.            
2.A 11.14.1 Opna skeringu h.m. við stöð 33950 80 15.813 kr.       1.265.000 kr.            
2.B 11.8.3 Sneiðing í skeringu v.m. við stöð 25740 90 17.522 kr.       1.577.000 kr.            
3.E 11.10.3 Mokstursrein v.m. frá stöð 27720 80 19.725 kr.       1.578.000 kr.            
2.B 11.5.3 Akfær skurður h.m. frá stöð 23640 300 5.820 kr.         1.746.000 kr.            
2.C 11.8.2 Mokstursrein h.m. frá stöð 25660 180 10.078 kr.       1.814.000 kr.            
3.C 11.10.2 Mokstursrein h.m. frá stöð 27040 140 13.829 kr.       1.936.000 kr.            
3.B 11.2.2 Akfær skurður h.m. frá stöð 22260 320 6.363 kr.         2.036.000 kr.            
3.A 11.2.1 Mokstursrein h.m. frá stöð 22260 320 7.175 kr.         2.296.000 kr.            
2.B 11.14.2 Sneiða af skeringu v.m.við stöð 34000 140 18.521 kr.       2.593.000 kr.            
3.C 11.10.2 Mokstursrein h.m. frá stöð 27360 200 14.040 kr.       2.808.000 kr.            
3.C 11.10.2 Mokstursrein h.m. frá stöð 27700 200 14.155 kr.       2.831.000 kr.            
2.C 11.5.2 Mokstursrein h.m. frá stöð 23640 300 11.767 kr.       3.530.000 kr.            
E.B 11.11.2 Breikkun vegaxlar v.m. frá stöð 27900 180 35.011 kr.       6.302.000 kr.            
3.A 11.12.1 Fjarlægja áningastað og fletja út fláa v.m. Við stöð 32250 500 12.732 kr.       6.366.000 kr.            
2.B 11.13.4 Lokaðar snjógrindur við stöð 33360 100 75.000 kr.       7.500.000 kr.            
3.A 11.3.2 Akfær skurður v.m. frá stöð 23140 470 16.621 kr.       7.812.000 kr.            
1.B 11.7.1 Mokstursrein h.m. frá stöð 24400 1000 8.747 kr.         8.747.000 kr.            
1.A 11.7.3 Akfær skurður h.m. frá stöð 24400 1000 8.905 kr.         8.905.000 kr.            
2.A 11.5.1 Sneiðing í bergskeringu h.m. við stöð 23700 180 100.456 kr.     18.082.000 kr.          
3.A 11.10.1 Útflatning vegfláa beggja megin við hryggi 840 21.757 kr.       18.276.000 kr.          
3.A 11.10.7 Sneiðing í bergskeringar h.m. Í öllum hryggjum 280 90.682 kr.       25.391.000 kr.          
3.B 11.3.1 Mokstursrein v.m. frá stöð 22900 730 55.075 kr.       40.205.000 kr.          
1.C 11.7.4 Breikkun vegaxlar h.m. Frá stöð 24500 900 47.624 kr.       42.862.000 kr.          
E.A 11.4.2 Breikkun vegaxlar h.m. frá stöð 22900 740 78.499 kr.       58.089.000 kr.          
1.E 11.7.2 Mokstursrein v.m. frá stöð 24500 900 83.318 kr.       74.986.000 kr.          
E.E 11.4.1 Mokstursrein h.m. frá stöð 22900 740 142.677 kr.     105.581.000 kr.        

Raðað eftir heildarkostnaði
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Forgangur Tillaga Lýsing Lengd [m] Kostnaður/m Heildarkostnaður
3.B 11.10.4 Akfær skurður h.m. frá stöð 27360 200 5.025 kr.         1.005.000 kr.            
3.B 11.10.4 Akfær skurður h.m. frá stöð 27700 200 5.025 kr.         1.005.000 kr.            
3.B 11.10.4 Akfær skurður h.m. frá stöð 27040 140 5.386 kr.         754.000 kr.               
2.B 11.5.3 Akfær skurður h.m. frá stöð 23640 300 5.820 kr.         1.746.000 kr.            
3.E 11.10.5 Akfær skurður v.m. frá stöð 27060 100 6.070 kr.         607.000 kr.               
3.E 11.10.5 Akfær skurður v.m. frá stöð 27400 100 6.070 kr.         607.000 kr.               
3.B 11.2.2 Akfær skurður h.m. frá stöð 22260 320 6.363 kr.         2.036.000 kr.            
3.A 11.10.6 Sneiðing í skeringu í hrygg II v.m. st 27450 100 6.630 kr.         663.000 kr.               
3.E 11.10.5 Akfær skurður v.m. frá stöð 27720 80 6.700 kr.         536.000 kr.               
E.A 11.11.1 Sneiðing í gilbrún v.m. við stöð 28020 100 7.040 kr.         704.000 kr.               
3.A 11.2.1 Mokstursrein h.m. frá stöð 22260 320 7.175 kr.         2.296.000 kr.            
3.E 11.10.3 Mokstursrein v.m. frá stöð 27400 100 7.430 kr.         743.000 kr.               
3.E 11.10.3 Mokstursrein v.m. frá stöð 27060 100 7.530 kr.         753.000 kr.               
E.A 11.1.1 Sneiðing í skeringu h.m. við stöð 22100 160 7.581 kr.         1.213.000 kr.            
2.A 11.9.1 Sneiðing í skeringu h.m. við stöð 26100 100 8.680 kr.         868.000 kr.               
1.B 11.7.1 Mokstursrein h.m. frá stöð 24400 1000 8.747 kr.         8.747.000 kr.            
1.A 11.7.3 Akfær skurður h.m. frá stöð 24400 1000 8.905 kr.         8.905.000 kr.            
2.A 11.13.1 Sneiðing af gilbrún og skeringu við stöð 33400 80 10.050 kr.       804.000 kr.               
2.C 11.8.2 Mokstursrein h.m. frá stöð 25660 180 10.078 kr.       1.814.000 kr.            
2.C 11.5.2 Mokstursrein h.m. frá stöð 23640 300 11.767 kr.       3.530.000 kr.            
3.A 11.12.1 Fjarlægja áningastað og fletja út fláa v.m. Við stöð 32250 500 12.732 kr.       6.366.000 kr.            
E.A 11.6.1 Sneiðing í skeringu h.m. við stöð 24100 60 12.817 kr.       769.000 kr.               
3.C 11.10.2 Mokstursrein h.m. frá stöð 27040 140 13.829 kr.       1.936.000 kr.            
3.C 11.10.2 Mokstursrein h.m. frá stöð 27360 200 14.040 kr.       2.808.000 kr.            
3.C 11.10.2 Mokstursrein h.m. frá stöð 27700 200 14.155 kr.       2.831.000 kr.            
2.A 11.14.1 Opna skeringu h.m. við stöð 33950 80 15.813 kr.       1.265.000 kr.            
3.A 11.3.2 Akfær skurður v.m. frá stöð 23140 470 16.621 kr.       7.812.000 kr.            
2.B 11.8.3 Sneiðing í skeringu v.m. við stöð 25740 90 17.522 kr.       1.577.000 kr.            
2.B 11.14.2 Sneiða af skeringu v.m.við stöð 34000 140 18.521 kr.       2.593.000 kr.            
3.E 11.10.3 Mokstursrein v.m. frá stöð 27720 80 19.725 kr.       1.578.000 kr.            
3.A 11.10.1 Útflatning vegfláa beggja megin við hryggi 840 21.757 kr.       18.276.000 kr.          
E.B 11.11.2 Breikkun vegaxlar v.m. frá stöð 27900 180 35.011 kr.       6.302.000 kr.            
1.C 11.7.4 Breikkun vegaxlar h.m. Frá stöð 24500 900 47.624 kr.       42.862.000 kr.          
3.B 11.3.1 Mokstursrein v.m. frá stöð 22900 730 55.075 kr.       40.205.000 kr.          
2.B 11.13.4 Lokaðar snjógrindur við stöð 33360 100 75.000 kr.       7.500.000 kr.            
E.A 11.4.2 Breikkun vegaxlar h.m. frá stöð 22900 740 78.499 kr.       58.089.000 kr.          
1.E 11.7.2 Mokstursrein v.m. frá stöð 24500 900 83.318 kr.       74.986.000 kr.          
3.A 11.10.7 Sneiðing í bergskeringar h.m. Í öllum hryggjum 280 90.682 kr.       25.391.000 kr.          
2.A 11.5.1 Sneiðing í bergskeringu h.m. við stöð 23700 180 100.456 kr.     18.082.000 kr.          
E.E 11.4.1 Mokstursrein h.m. frá stöð 22900 740 142.677 kr.     105.581.000 kr.        

Raðað eftir kostnaði pr. meter
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Forgangur Tillaga Lýsing Lengd [m] Kostnaður/m Heildarkostnaður
1.A 11.7.3 Akfær skurður h.m. frá stöð 24400 1000 8.905 kr.         8.905.000 kr.            
1.C 11.7.4 Breikkun vegaxlar h.m. Frá stöð 24500 900 47.624 kr.       42.862.000 kr.          
2.A 11.5.1 Sneiðing í bergskeringu h.m. við stöð 23700 180 100.456 kr.     18.082.000 kr.          
2.A 11.9.1 Sneiðing í skeringu h.m. við stöð 26100 100 8.680 kr.         868.000 kr.               
2.A 11.13.1 Sneiðing af gilbrún og skeringu við stöð 33400 80 10.050 kr.       804.000 kr.               
2.A 11.14.1 Opna skeringu h.m. við stöð 33950 80 15.813 kr.       1.265.000 kr.            
2.B 11.8.3 Sneiðing í skeringu v.m. við stöð 25740 90 17.522 kr.       1.577.000 kr.            
2.B 11.14.2 Sneiða af skeringu v.m.við stöð 34000 140 18.521 kr.       2.593.000 kr.            
3.A 11.2.1 Mokstursrein h.m. frá stöð 22260 320 7.175 kr.         2.296.000 kr.            
3.A 11.10.1 Útflatning vegfláa beggja megin við hryggi 840 21.757 kr.       18.276.000 kr.          
3.A 11.12.1 Fjarlægja áningastað og fletja út fláa v.m. Við stöð 32250 500 12.732 kr.       6.366.000 kr.            
3.A 11.3.2 Akfær skurður v.m. frá stöð 23140 470 16.621 kr.       7.812.000 kr.            
3.A 11.10.6 Sneiðing í skeringu í hrygg II v.m. st 27450 100 6.630 kr.         663.000 kr.               
3.A 11.10.7 Sneiðing í bergskeringar h.m. Í öllum hryggjum 280 90.682 kr.       25.391.000 kr.          

Summa 137.760.000 kr.       
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