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1 – Inngangur 

Ástand malbikaðra gatna á Akureyri hefur hrakað síðastliðinn áratug eða svo. Í góðærinu 
var miklum peningum varið í nýbyggingar gatna og litlu varið í viðhald eldri gatna. Eftir 
hrunið hefur niðurskurðurinn svo bitnað á báðum þáttum. Árið 2008 var gerð úttekt á ástandi 
gatna bæjarins og gerður listi yfir 50 verstu göturnar og byggðist sú vinna á sjónrænu mati. 
Með þessari ritgerð er tekinn annar vinkill á vandanum, þ.e. að meta hvenær þurfi að fara í 
meiriháttar viðhald á götum bæjarins út frá reynslunni. Með þessu móti ætti að verða til 
gagnagrunnur með aðgengilegum upplýsingum um aldur einstakra hluta gatnakerfisins og 
hver þörfin er nokkur ár fram í tímann.  

Samhliða hitaveituframkvæmdum bæjarins á áttunda áratug síðustu aldar var farið í 
gríðarlega miklar malbikunarframkvæmdir og er hægt að segja að stór hluti bæjarins hafi 
verið malbikaður á 5 ára tímabili þ.e.a.s. frá 1979 til 1983. 

 Til að átta sig á umfangi vandans er ætlunin með þessu verkefni að taka saman yfirlit yfir 
malbikun gatnakerfisisins í gegnum árin og skrá í gagnagrunn nýlagnir, yfirbræðslur, 
hjólfarafyllingar og stærri viðgerðir. Einnig að safna saman öðrum nauðsynlegum 
upplýsingum s.s. umferðarmagni, nagladekkjanotkun og fjölda þungra bíla.  Að skráningu 
lokinni er ætlunin að nýta gögnin til að finna samspilið milli umferðarþunga og endingar 
malbiksins.  

Markmið verkefnisins er að skrá malbikssögu Akureyrar, búa til reynslulíkan sem hægt 
verður að nota til að finna hvaða götukafla þarf að malbika næstu árin og gróflega áætla 
kostnaðinn. 

 

Nokkrar orðaskýringar: 

Asfalt – Bindiefni unnin úr hrá hráolíu, blandað saman við steinefni og úr verður malbik 
ÁDU – Árs Dags Umferð, meðalumferð á einum degi í ákveðnu sniði götu á ársgrundvelli 
BUSL – Samstarf um rannsókna- og þróunarverkefni í vega- og gatnagerð 
Götukafli – Hluti götu sem nær frá einum gatnamótum til þeirrar næstu 
Kvarnatala – Mæling á hörku steinefna 
Hrærudagbók – Dagbók stöðvarstjóra malbikunarstöðvar þar sem skráð er dagsetning, magn, 

tegund og í hvaða verk malbikið er framleitt fyrir  
Malbikunardagbók – Nákvæm skráning á einstakri malbikunarframkvæmd 
Malbikssíló – Stór upphitaður tankur til geymslu á asfalti 
Nýlögn – Fyrsta malbik sem lagt er á götu 
Steinefni – Fyllingarefni í malbik oftast unnið úr harðri klöpp í þá kornastærð sem krafist er 
Tjara – Hér notað sem samheiti fyrir asfalt/bitumen/stungubik 
Y8, Y12, Y16 – Mismunandi malbiksgerðir, Y (yfirlag) og stærsta kornastærð steinefna 
Yfirbræðsla – Yfirlögn, nýtt malbik lagt ofan á eldra 
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2 – Saga malbikunar á Akureyri 

2.1 – Fyrstu malbikanir 

Fyrir 85 árum voru fyrstu göturnar á Akureyri malbikaðar, en það var sumarið 1927 sem 
hluti Kaupvangsstrætis var malbikaður (frá Torfunefi og upp að Hafnarstræti) og 
Hafnarstrætið frá Torfunefslæk og út að Söluturninum (frá Kaupvangsstræti og norður að 
Ráðhústorgi) („Úr bæ og byggð“, 1927, bls. 4). Tveimur árum síðar hafði ekkert gerst og voru 
þá einungis 350 yardar (320m) malbikaðir, sem er vegalengdin frá Torfunefi að Ráðhústorgi 
(Jón J. Sigurðsson, 1929, bls. 5).  

Heimskreppan, seinni heimstyrjöldin, dýrar vélar og vöruskömmtun („Akureyri neitað um 
leyfi fyrir malbikunarefni“, 1949, bls. 1) tafði malbikun gatna næstu áratugina (1930-1960). 
Engar upplýsingar fundust um fyrstu malbikunarvélarnar en þó er vitað að undir lok seinni 
heimstyrjaldarinnar fékk Akureyrarbær malbikunarvélina sem setuliðið átti og var það malbik 
allt handlagt á göturnar. Í greinargerð bæjarverkfræðings árið 1958 er dregin upp frekar svört 
mynd af ástandi malbikunarmála í bænum og lagt til að engar götur verði malbikaðar árið 
1959. Gæði útlagða malbiksins var ekki betra en svo að oft á tíðum voru komnar skemmdir ár 
eftir útlögn. Ástæðurnar voru margar en helstar léleg tæki, steinefnin og malbikið lítið 
rannsakað og síðast en ekki síst var erfitt að tryggja góða útlögn með handlögn („Tillögur 
bæjarverkfræðings um malbikun og vélakaup“, 1958, bls. 8).  

 

Mynd 2.1.1 – Loftmynd af svæði malbikunarstöðvarinnar árið 2012 (mynd: Jónas Valdimarsson) 

Umræðan um að kaupa malbikunarstöð stóð allan sjötta áratuginn en það var dýrt að kaupa 
nýja stöð og útlagningarvél. Því ákváðu 9 sveitarfélög (Akureyri, Ísafjörður, Ólafsfjörður, 
Neskaupsstaður, Hafnarfjörður, Akranes, Kópavogur, Sauðárkrókur og Húsavík) að stofna 
félagið Malbik sem átti að kaupa og reka færanlega malbikunarstöð („Nýtt félag til að flýta 
gatnagerð“, 1959, bls. 8.). Hinsvegar varð aldrei neitt af kaupum félagsins á færanlegri stöð 
og er höfundi ekki kunnugt um ástæður þess að ekkert varð úr því. Í staðinn ákveður 
Akureyrarbær að kaupa malbikunarstöð (gömlu stöðina) nokkrum árum seinna og tók hún til 
starfa árið 1965 („Nýja malbikunarstöðin er tilbúin“, 1965, bls. 8). Sökum fjárskorts var þó 
stöðin keypt í áföngum. Nýr þurrkari var keyptur árið 1963, tjörupottur árið 1964 og svo loks 
hrærivélasamstæðan árið 1965 („Fullkomin malbikunartæki til Akureyrar“, 1964, bls. 6). 
Aftur er svo keyptur þurrkari árið 1966 og sá gamli seldur til Húsavíkur 
(„Heildarskipulagning Akureyrar er aðkallandi“, 1966, bls. 8). 
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Ári áður en gamla stöðin er tekin í notkun segir Stefán Stefánsson bæjarverkfræðingur í 
blaðaviðtali að götur bæjarins séu um 35km langar og einungis 4km séu malbikaðir eða um 
11% gatnakerfisins („Litlar framkvæmdir hjá bænum“, 1964, bls. 7). Með tilkomu gömlu 
malbikunarstöðvarinnar varð bylting í gæðum og framleitt magn jókst til muna. Framleiðsla á 
malbiki í gömlu stöðinni, krafðist mikils mannafla og var vandaverk og þurfti að hafa fyrir því 
að tryggja rétt hlutföll steinefnanna en malbikið var gott. Gæði steinefnanna var hinsvegar 
stöðugt vandamál. Notað var efni úr Glerárnámum sem reyndist ekki nægilega vel vegna of 
mikils líparíts innihald, það var ekki nægilega slitsterkt og frekar frostnæmt. Leitin að betri 
steinefnum gekk illa og um tíma var efni úr Þverárnámu líklegt til árangurs. Þá fannst gott 
steinefni með mikla hörku innan bæjarmarkanna, þ.e. úr Krossanesnámunni  sem hefur reynst 
mjög vel (Guðmundur Guðlaugsson, bæjarverkfræðingur, Akureyrarbæ, munnleg heimild, 
viðtal, 15. Nóvember 2012) og er notað enn þann dag í dag. Fyrsta skráða notkun á 
Krossanesefninu í hrærudagbókum var árið 1989. Næstu kaflaskil urðu þegar Borgarbrautin 
var malbikuð árið 2000 og var þá notað í fyrsta sinn malbik með durasplitt á Akureyri sem er 
innflutt steinefni frá Noregi, ljóst á lit og svokallað kvars diorite. Durasplitt hefur síðastliðinn 
áratug verið notað á umferðarmestu götum bæjarins enda slitsterkt efni. 

Hitaveita Akureyrar var stofnuð 1977 og byrjaði af krafti með áætlun um að hitaveituvæða 
bæinn. Því var allri malbikun haldið í lágmarki 1976 og enn minna 1977. Næstu ár jókst 
malbikunin hinsvegar gríðarlega, í kjölfar hitaveituframkvæmdanna, uns hún náði hámarki 
árið 1981, mynd 2.1.1.  (Hitaveitan „Norðurorka“, 2012)  

 

Mynd 2.1.2 – Malbikunarframleiðsla malbikunarstöðvar Akureyrarbæjar frá 1973 – 2012 (vantar 
1975) 

Ný malbikunarstöð var keypt árið 1980 enda gamla malbikunarstöðin ekki fær um að 
framleiða það magn sem fyrirhugað var að framleiða á næstu árum (1980-1982). Nýja stöðin 
var mikil bylting, mun sjálfvirkari á allan hátt og tryggði þannig að rétt magn steinefna og 
asfalts færi í hverja malbikshræru. Vandamál beggja stöðvanna var að á meðan á framleiðslu 
stóð þurfti alltaf að vera vörubíll undir til að taka jafn óðum við hverri malbikshræru. Úr því 
var leyst árið 2009 þegar sett voru upp malbikssíló. Með tilkomu sílóanna var hægt að hefja 
framleiðslu snemma dags og eiga tilbúið malbik til afhendingar þegar þörf var á, án biðar. 
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Breyttar kröfur til umhverfismála malbikunarstöðva kröfðust svo þess að tekið yrði á 
málum gagnvart rykmengun stöðvarinnar. Um tíma leit út fyrir að ný stöð yrði keypt, en af 
því varð ekki og í staðinn keyptur rykhreinsibúnaður („Líklegt að ný umhverfisvæn stöð verði 
keypt“, 1995, bls. 16). Rykhreinsibúnaðurinn var tekinn í notkun 1996 og var alger bylting í 
umhverfi stöðvarinnar og náðist rykmagnið í útblæstrinum niður fyrir leyfilegt hámark (100 
mg/Nm3). Auk þess að ná að minnka rykmengun í nágrenni stöðvarinnar, var líka hægt að 
minnka asfaltnotkun stöðvarinnar með því að skila rykinu aftur inn í stöðina þar sem því var 
blandað saman við malbikið. Þannig tókst að lækka asfaltinnihald malbiksins úr 7,0% í 6,3% 
(Þorsteinn Jóhannsson, 2007, bls 87-88). 

2.2 – Malbikunarstöðvar, asfalttankur og síló 

Ein af fyrstu malbikunarstöðvum bæjarins fékkst frá setuliðinu undir lok seinni 
heimstyrjaldarinnar og átti bærinn hlut í henni (Jón Hjaltason, 2009, bls. 111). Það var 
hrærivél sem blandaði saman asfalti og steinefnum og úr varð nokkurskonar olíumöl. 
Malbikunarstöðin (malbikunarvélin) var staðsett „úti á klöppum“, í gömlu grjótnámunni sem 
var nyrst í Hamarskotsklöppunum (neðan og norðan núverandi Byggðavegs), mynd 2.2.1. Um 
tíma mun vélin þó hafa verið staðsett við áhaldahús bæjarins við Glerárgötu, því í Degi árið 
1959 er frétt um að kviknað hefði í vélinni við áhaldahúsið („Kviknaði í malbikunarvél“, 
1959, bls. 1). Malbik úr hverri malbikshræru féll niður á vörubíl, því ekið á staðinn og efninu 
síðan sturtað á stálplötu og handlagt. Malbikinu var mokað af plötunni sem dregin var áfram 
(oftast með vörubíl) og undir lok dags var valtað yfir þegar búið var að handleggja og jafna út 
nokkuð stórt svæði.  

 

Mynd 2.2.1 – Setuliðsstöðin sést hér ógreinilega og ber við Baldushaga (Gunnar Rúnar Ólafsson 
/Minjasafnið á Akureyri, Saga Akureyrar V. Bls. 111) 

Steinefni til malbiksgerðar komu fyrst um sinn úr Hamarskotsklöppum. Síðar úr 
Glerárnámum og því var eðlilegt að finna staðsetningu fyrir fyrstu alvöru malbikunarstöðina 
sem næst Glerárnámunni. Sjónarhóll varð fyrir valinu, enda nálægt námunum og þar að auki 
var staðsetningin hagstæð gagnvart ríkjandi vindáttum, þ.e. norðan- og sunnanáttum og því 
minni líkur á að rykið legðist yfir byggð, mynd 2.2.2. 
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Mynd 2.2.2 – Staðsetning malbikunarstöðvarinnar við Sjónarhól 

Að frátaldri malbikunarvél setuliðsins hafa tvær aðrar malbikunarstöðvar verið í eigu 
Akureyrarbæjar frá upphafi. Sú fyrri (gamla stöðin) hét Parker og kom ný frá Englandi, reist 
sumarið 1965. Framleiðslugeta stöðvarinnar var 20-25 tonn á klukkustund og réðst þyngd 
hverrar hræru af asfaltinnihaldinu, því alltaf fór hálft tonn af steinefnum í blönduna. Því gátu 
hrærustærðirnar verið svolítið breytilegar frá ári til árs, allt eftir breytingum á blöndunni, en á 
tímabilinu 1975-1980 var meðal Y16 hræran um 543kg. Fyrsti framleiðsludagur var 30. ágúst, 
1965 og fór malbikið í Þingvallastrætið skv. hrærudagbókum. Jafnframt var þurrkari fyrir 
steinefni, sem hafði verið keyptur fyrir setuliðsstöðina árið 1954, fluttur upp á Sjónarhól. 

 

 

Mynd 2.2.3 – Uppsetning gömlu malbikunarstöðvarinnar, sumarið 1965 („Ný malbikunarstöð á 
Akureyri“, 1965, bls. 16) 



6 
 

Allt asfalt til malbiksgerðarinnar kom í tunnum. Lokið var skorið af tunnunni, þeim velt 
við og hengdar upp. Síðan voru þær hitaðar uns innihaldið féll niður í heitan pottinn. 
Galdurinn var að hlaupa í burtu á réttum tíma þ.e.a.s. rétt áður enn innihaldið féll niður í 
pottinn (Gunnþór Hákonarson, yfirverkstjóri Akureyrarbæ, munnleg heimild, viðtal, 1. júlí 
2006). Því var það mikil bylting þegar smíðaður var 1.450 tonna asfaltgeymir við höfnina, 
austan Slippstöðvarinnar, og tekinn í notkun haustið 1975 og tunnuvesenið úr sögunni, sjá 
mynd 2.2.4. 

 

Mynd 2.2.4 – Asfaltgeymirinn við Slippstöðina ásamt litlum tanki fyrir úrgangs lýsi (sem notað er í 
klæðingar Vegagerðarinnar) (mynd: Jónas Valdimarsson) 

Næst kaupir bærinn malbikunarstöð árið 1980 (nýja stöðin) og er hún enn í notkun í dag, 
árið 2012. Hún er dönsk af tegundinni Via Nova og getur framleitt 40-60 tonn á klukkustund, 
hrærustærðir hennar eru alltaf 800kg óháðar magni asfalts. Fyrsta malbik úr henni var 
framleitt 23.6.1980 (skv. hrærudagbók 1980) og fór í Gránufélagsgötuna. Báðar stöðvarnar 
(gamla og nýja) keyrðu svo samhliða um sumarið en 8.11.1980  var síðasti framleiðsludagur 
gömlu stöðvarinnar (skv. hrærudagbók 1980) og var hún svo tekin í sundur og seld austur á 
land til Norðfjarðar. Hluti gömlu stöðvarinnar var þó eftir m.a. þurrkarinn, mynd 2.2.5. 
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Mynd 2.2.5 – Á geymslusvæði núverandi malbikunarstöðvar, árið 2012, er enn að finna þurrkara 
úr gömlu Parker malbikunarstöðinni (mynd: Jónas Valdimarsson) 

Svartolíukerfi var sett upp í júní 1982 til að þurrka steinefnin við malbiksgerðina í stað 
olíukerfis sem fyrir var („Spara 2-300 þúsund á ári“, 1982, bls. 8). Hefur sú ráðstöfun sparað 
mikinn pening við þurrkun steinefnanna. 

Eins og kom fram hér fyrir ofan, var lengi vel nauðsynlegt að hafa vörubíl undir stöðinni til 
að taka við hverri malbikshræru jafnóðum. Þegar malbikunarstöðin Höfði í Reykjavík 
endurnýjaði sín síló fékk Akureyrarbær gömlu sílóin og flutti norður. Veturinn 2008-2009 
voru sílóin endurgerð og tekin í notkun í júní 2009, mynd 2.2.6.  

 

Mynd 2.2.6 – Unnið að uppsetningu sílóanna vorið 2009 (mynd: Jónas Valdimarsson) 
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2.3 – Útlagningsvélar 

Samhliða kaupum á gömlu malbikunarstöðinni árið 1965 var keypt ný útlagningarvél, 
mynd 2.3.2. Vélin var þýsk og kom Þjóðverji til landsins til að kenna starfsmönnum á hana. 
Þótti vélin mikil bylting, því fram að þeim tíma var allt malbik handlagt, mynd 2.3.1.  

Útlagningarvélin entist í mörg ár og var úr sér gengin þegar keypt var ný ABG Titan vél 
árið 1983. Eins og með fyrri útlagningarvél kom Þjóðverji til landsins að kenna starfsmönnum 
á hana, mynd 2.3.3.  

 

 
Mynd 2.3.1 – Aðalstræti malbikað 1964, 
handlagt („Fokdreifar“, 1964, bls. 5) 

 
Mynd 2.3.2 – ABG árgerð 1965. 
Flugvöllurinn malbikaður um 1967 (mynd: 
Framkvæmdadeild Akureyrar) 

 
Mynd 2.3.3 – ABG Titan, árgerð 1983. 
Eyrarlandsvegur malbikaður 2009 (mynd: 
Jónas Valdimarsson) 

 
Mynd 2.3.4 – ABG Titan, árgerð 2007. 
Gata að FSA malbikuð 2012 (mynd: Jónas 
Valdimarsson) 

 
 

Haustið 2012 var svo keypt notuð útlagningarvél frá ABG (Volvo) Titan, af árgerð 2007, 

mynd 2.3.4. Vélin er tölvustýrð og getur m.a. viðhaldið þverhalla, malbiksþykkt og langhalla 
(með laser) sjálfvirkt. 

 
 

  



9 
 

2.4 – Valtarar 

Margir valtarar hafa verið notaðir í gegnum tíðina, oftast í eigu bæjarins en einnig leigðir 
af verktökum í einstök verk. Elstu valtararnir voru ekki með víbrara og náðu fyrir vikið ekki 
jafn góðri þjöppun á malbikinu og nýrri valtarar.  

 

 
Mynd 2.4.1 – Fyrsti valtarinn, keyptur all 
nokkru fyrir seinni heimstyrjöld, 8 tonn og  
án víbrunar (Mynd og texti: Jón Hjaltason, 
Hernámsárin á Akureyri og nágrenni, bls. 8) 

 
Mynd 2.4.2 – Wallis & Steevens Ltd 
„Gilitrutt“ líklega keyptur 1956-1958. 
þriggja hjóla og án víbrunar (Mynd: Jónas 
Valdimarsson) 

 
Mynd 2.4.3 – ABG W125 „Miðlungur“ 
keyptur 1965, 4,6 tonn með víbrara að aftan  
(Mynd: Jónas Valdimarsson) 

 
 
 
 
 

Mynd fannst ekki 
 
 

 
 
 

ABG „Folaldið“ keyptur 1967, 1 tonn, lítill 
tveggja hjóla 
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Mynd 2.4.4 – ABG  Alexander,  líklega tekinn 
í notkun um 1974, 8 tonn með víbrara að 
aftan (mynd: úr safni tæknideildar) 

 
Mynd 2.4.5 – Hamm DV 40, árgerð 1986, 
4tonn með víbrara að framan og aftan  
(mynd: Jónas Valdimarsson) 

 
Mynd 2.4.6 – Hamm DV 70, árgerð 2007, 
7tonn með víbrara að framan og aftan 
(mynd: Tómas Björn Hauksson) 
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3 – Gagnaöflun 

Fljótlega kom í ljós að mikið magn af gögnum væri nauðsynleg til að finna samspilið milli 
endingar malbiksins og umferðarþunga. Vandamálin lágu í að finna gögnin og koma þeim á 
nothæft form.  

3.1 – Malbikanir 

Til að finna hvenær, hvar, hvað og hvernig götur bæjarins voru malbikaðar voru ýmsir 
möguleikar í stöðunni. Besta heimildin var malbikunardabókin sem Guðmundur Guðlaugsson 
á tæknideild Akureyrarbæjar hélt utan um frá 1972 – 1989. Nákvæmar lýsingar á hvernig 
staðið var að viðkomandi malbikun, hvaða svæði var malbikað, magn malbiks sem þurfti og 
síðast en ekki síðst var veðurlýsing á meðan að útlögn stóð. Það mátti telja á fingrum annarrar 
handar þær malbikanir sem gleymdust að skrá á þessu tímabili.  

Eftir stóðu tímabilin fyrir 1972 og eftir 1989. Til að fylla upp í þær eyður voru notaðar 
hrærudagbækur, loftmyndir, dagblöð, ársreikningar Akureyrarbæjar, ársskýrslur 
Akureyrarbæjar, ljósmyndasöfn og viðtöl við fjölda starfsmanna bæjarins í gegnum árin. 

Stöðvarstjóri malbikunarstöðvarinnar skráir allt malbik sem fer í hvert verk hverju sinni í 
svokallaðar hrærudagbækur. Fundust hrærudagbækur frá 1973 til 2012, að frádegnu árinu 
1975 sem virðist horfið. Í dagbækurnar er einungis skráð; dagsetning, magn, malbikstegund, 
kaupandi og í hvaða verk malbikið fór. Dæmi: 14.6.1974 – Glerárgata, venjuleg blanda – 175 
hrærur. Með hrærudagbókunum var oft á tíðum hægt að finna hvenær ákveðnar götur voru 
malbikaðar. Vandamálin voru hinsvegar yfirbræðslurnar, því í dæminu hér að ofan er ekkert 
sem segir hvort um sé að ræða nýlögn götu eða yfirbræðslu. Með malbikunardagbók 
Guðmundar Guðlaugssonar kemur í ljós að um yfirbræðslu var að ræða og hvaða götukafli 
yfirbræddur. Aðrar malbikanir sem ekki var að finna í malbikunardagbók Guðmundar 
kröfðust meiri yfirlegu svo unnt væri að staðsetja þær. 

Glerárgata er dæmi götu með margar malbikanir og á svo til hverju ári skv. 
hrærudagbókunum. Til að átta sig á hvað var gert voru loftmyndir  í eigu Akureyrarbæjar 
góðar heimildir, en því miður eru yfirbræðslur oft gerðar á haustin og loftmyndir eru 
venjulega teknar um mánaðamótin júlí-ágúst. Þá komu aðrar ljósmyndir sem Akureyrarbær 
átti að góðum notum. Myndir sem fundust í hillum og skúffum tæknideildarinnar sem m.a. 
Ólafur H. Baldvinsson verkefnastjóri gatna og fráveitu hafði tekið. 

Ársskýrslur bæjarins voru oft með góðum texta um hvað var malbikað og mátti ráða út frá 
því (og magni malbiksins skv. hrærudagbókum) nokkuð nákvæmlega götukaflana. Í 
ársreikningum bæjarins komu líka fram upplýsingar sem nýttust vel en þar var mun meiri 
óvissa, sem dæmi má nefna úr ársreikingi ársins 1963, Grófargil, malbik og endurbygging 
götunnar.  

Dagblöðin voru líka öflug í að fylgjast með fyrirhuguðum malbikunum. Nánast á hverju 
vori mátti finna frétt um hvaða götur stóð til að malbika. Sérstaklega átti það við um tímabilið 
1965-1983.  

Til að halda utan um allar þessar upplýsingar var útbúinn gagnagrunnur í Microsoft 
Access. Þar voru skráðar allar færslur úr hrærudagbókunum, 9.200 færslur, og þær tengdar 
götuheitum (til að auðvelda leit síðar meir). Þegar mynd komst á malbikun ákveðinnar götu 
var hún skráð og tengd götukaflagagnagrunni (G-númer), mynd 3.1.1. Öllum götum bæjarins 
er skipt í götukafla, frá einum gatnamótum til þeirra næstu, og úthlutað svokallað G-númer 
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(850 talsins), sjá yfirlitskort í viðauka III. Það var eina kerfið sem ekki þurfti að búa til frá 
grunni, því það hefur verið nýtt til að halda utan um slysaskráningar Umferðastofu í gegnum 
árin. Einungis þurfti að aðlaga það lítilsháttar að þessu verkefni og bæta við upplýsingum um 
flatarmál hvers götukafla. 

 

Mynd 3.1.1 – Skjáskot af skráningarviðmóti á malbikunargagnagrunninum 

Niðurstöður allra þessara gagna eru í lista með 985 færslum sem finna má í viðauka IV. 
Þær verða nýttar til að finna árafjöldann sem líður á milli yfirbræðslna á ákveðnum götukafla. 
Teikni-/hönnunarforritið MicroStation var notað samhliða færslunum 985 og teiknaðir flákar 
á þeim svæðum sem malbikaðir voru, til að veita myndræna framsetningu, sjá viðauka V. 

3.2 – Umferðartölur 

Umferðatalningar hafa verið gerðar á Akureyri frá 8. áratugnum. Ýmsar aðferðir hafa verið 
nýttar en helstar eru þær: 

− Handtalningar (starfsmaður telur fjölda bifreiða sem aka hjá og skráir hvert þeir 
fara) 

− Slaufutalningar (slaufur undir malbiki senda boð þegar ekið er yfir og skráist í tölvu 
jafnóðum) 

− Hraðamælingar (radarmælingar skrá fjölda og hraða bifreiða sem aka hjá og skrá 
jafnóðum) 

Þessar upplýsingar um fjölda og hvert bifreiðarnar aka eru svo settar í módel (handreiknað 
eða tölvuforrit) og út frá því búin til kort með umferðarþunga á mismunandi stöðum 
gatnakerfisins, svokallað ÁDU (ár-dags-umferð). Í viðauka Ia má sjá áætlaða umferð fyrir 
Akureyri árið 1983, í viðauka Ib hvernig umferðin var árið 1991 (ásamt 1999) og í viðauka Ic 
hvernig umferðin var árið 2008. 

Upplýsingar um ÁDU voru ekki einungis fengnar út frá tilbúnum kortum sem unnin hafa 
verið í gegnum tíðina. Handtalningar á ýmsum stöðum sem höfðu verið umreiknaðar yfir í 
ÁDU voru einnig nýttar og sama gildir um hraðamælingarnar. 
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Allar þessar upplýsignar voru einnig skráðar í gagnagrunninn og á sama hátt og 
malbikanirnar, þá voru þær tengdar viðkomandi götukafla (G-númeri) til að auðvelda 
samkeyrslu síðar meir. 

3.3 – Nagladekk 

Talningar á fjölda þeirra bifreiða sem aka á nagladekkjum hafa verið gerðar á Akureyri frá 
árinu 1975, mynd 3.3.1. Gögnin voru öll til á tölvutæku formi og þurfti aðeins að safna þeim 
saman. Fyrst um sinn byggðust talningarnar einungis á sjónrænu mati, þ.e. ekið var um 
stærstu bílastæði bæjarins og taldir bílarnar sem voru á nöglum eða ekki á nöglum. Um 
síðustu aldamót var hlustun bætt við, þ.e.a.s. hlustað var þegar bifreið ók framhjá og 
niðurstöðurnar skráðar. Í flestum tilfellum bar hlutfallinum saman, skeikaði oftast einungis 
um 1-2 prósentustigum.  

 
 

Mynd 3.3.1 – Hlutfall bíla sem óku á nagladekkjum á mismunandi tímum ársins. Frá u.þ.b. febrúar 
til um miðjan júní árin 1975-2012 

Niðurstöður talninganna eru greinilegar, hlutfall bifreiða á nöglum yfir vetrarmánuðina féll 
úr 90% og niður í um 65%. Þar að auki virtust skiptin yfir á sumardekk hafa færst fram um 
1,5 viku (hlýnandi veðurfar?) 

 

3.4 – Þungir bílar 

Handtalningar á fjölda og hlutfalli þungra bifreiða fundust fyrir árin 1996-2012. Voru þau 
gögn gerð samhliða almennum umferðatalningum. Niðurstöðurnar fundust hvergi og því 
gríðarleg vinna að reikna út hlutfall þungra bifreiða. Hefði það krafist nokkurra mánaða 
yfirlegu og var sá tími ekki til staðar við gerð þessa verkefnis. Sjálfvirkur hraðamælir bæjarins 
flokkar einnig bifreiðirnar eftir stærð en hann var keyptur 2008 og því ekki úr miklu að moða. 
Einnig fundust góðar talningar frá árinu 2007 sem gerðar voru á helstu gatnamótum 
Hörgárbrautar-Glerárgötu-Drottningarbrautar samhliða gerð umferðarlíkans fyrir bæinn. Eftir 
stendur tímabilið 1965-1996 án nokkurra gagna, þau munu vera til en eins og kom fram hér að 
ofan, hafa þau ekki fundist.  
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4 – Niðurstöður  

Úrvinnsla gagna úr gagnagrunninum fór að mestu fram í Microsoft Excel 2010 og reyndust 
pivot töflur gríðarlega vel. Gögn úr Access voru tengd saman með „queries“ og síðan unnið frekar 
úr þeim í Excel.  

4.1 – Reynslulíkan 

Sett var upp tafla með öllum götuköflum bæjarins ásamt árafjöldanum sem leið á milli 
malbikana og umferðartölum. Þegar upp var staðið reyndust aðeins 176 færslur vera nothæfar, 
sjá vikauka VII, af ýmsum ástæðum voru ekki fleiri færslur nothæfar. Ástæðurnar voru m.a. 
skortur á nothæfum umferðartölum (ÁDU), upplýsingar um malbikanir á götum í eigu 
Vegagerðarinnar var erfitt að nálgast, nær allar húsagötur í bænum eru „ungar“ og því aldrei 
verið yfirbræddar og svo mætti lengi halda áfram.  

Þegar allt gékk upp og allar nauðsynlegar upplýsingar lágu fyrir var pivot tafla í Excel látin 
reikna út árafjöldann milli yfirbræðslna. Dæmi um útreikning á einum götukafla (Smárahlíð) 
má finna hér fyrir neðan: 

Smárahlíð – fyrst malbikuð 13.7.1979 – Yfirbrædd 1.7.1992 – mismunur 13 ár. 

Með því að nota ÁDU úr gagnagrunninum og tengja við götukaflana var hægt að finna 
samhengið milli endingar og umferðar, sjá mynd 4.1.1. Fyrir hvern götukafla var reynt að 
finna meðal ÁDU fyrir viðkomandi tímabil. Dæmi um útreikning á ÁDU fyrir sama götukafla 
í Smárahlíð má finna hér fyrir neðan: 

Smárahlíð – 1983 ÁDU 2.000 (skv. viðauka Ia) og 1991 ÁDU 2.500 (skv. viðauka Ib). 
ÁDU fyrir tímabilið 1979-1992 reiknast þá 2.200.  

 
Mynd 4.1.1 – Árafjöldi milli malbikana á ýmsum götuköflum sem fall af umferð viðkomandi 

götukafla 

Besta (líklegasta) jafnan sem lýsir samhenginu á milli endingar og umferðar er lógaritmískt 
fall með R2=0,74. 

 
 � = −7,53 ∗ ln�� + 73,26  Jafna 1.1 
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Til að átta sig betur á samhenginu er endingin teiknuð upp á grafi sem fall af ln(ÁDU). Þá 

fæst nokkuð línulegt samband.  

 

Mynd 4.1.2 – Ending malbiks í árum sem fall af ln(ÁDU) 

Með því að teikna upp frávikin frá reynslulíkaninu og raunveruleikanum má sjá að í 
„versta falli“ mun líkanið spá vitlaust um endinguna sem nemur ± 5-6 árum.  

 

Mynd 4.1.3 – Frávik reynslulíkansins m.t.t. raunveruleikans sem fall af ln(ÁDU)  
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Þegar líkanið er látið reikna endingu malbikaðra gatna fyrir ÁDU frá 1.000 og upp í ÁDU 
10.000 má sjá að því ber gróflega saman við endingu gatna skv. BUSL-slitlagsnefnd skýrslu 
S-11 (Valgeir Valgeirsson, 2003, viðauki I). Hafa ber þó í huga að samanburðurinn er kannski 
ekki alveg sanngjarn því endingin skv. BUSL er miðuð við umferðarhraðann 60km/klst, sjá 
töflu 4.1.1. Valið var að bera líkanið saman við Y16 malbik með kvarnatöluna 15, því 
Krossanesefnið er með kvarnatöluna 17 (Pétur Pétursson, 2008, bls. 14). 

 

Tafla 4.1.1 – Nokkur reiknuð gildi fyrir endingu malbiks m.t.t. umferðar (ÁDU) og samanburður 
við BUSL (Y16 malbik, með kvarnatöluna 15 og 60km/klst) 

Umferð 
Ending skv. 

reynslulíkaninu 
BUSL 

20mm hjólför 
BUSL 

25mm hjólför 

ÁDU [ár] [ár] [ár] 

1.000 21,2   

2.000 16,0 18 24 

3.000 13,0   

4.000 10,8 9 12 

5.000 9,1   

6.000 7,8 6 8 

7.000 6,6   

8.000 5,6 5 6 

9.000 4,7   

10.000 3,9 4 5 

 
 

Vandamálið er hinsvegar að þegar mynd 4.1.1 er skoðað, sést að frá 0 ÁDU og upp í u.þ.b. 
2.000 ÁDU eru fáir punktar á grafinu. Það kemur ekki á óvart með hið gríðarlega mikla 
malbiksátak sem hófst 1978 í huga og lítið sem ekkert verið brætt yfir þær götur. Húsagötur 
bæjarins eru einmitt með umferð undir 2.000 ÁDU. Jafna bestu línu hefur því ekki úr mikla 
að moða á þessum kafla.  

 
Í skýrslu BUSL – slitlaganefnd segir :  

 
Ef umferð á bundnum slitlögum er meiri en 2.000 ÁDU ráða hjólförin endingu að 
öðru jöfnu .... [og seinna í textanum] ... Ef umferðin er lítil, undir 2.000 ÁDU, 
verður hjólfaradýptin sjaldnast afgerandi fyrir endingu slitlagsins (Valgeir 
Valgeirsson, 2003, bls. 73) 

 
Ennfremur segir í sömu skýrslu : 

 
... Í spánum er gert ráð fyrir að hámarksending malbiks sé 25 ár. Þá er reiknað 
með að öldrun (hörðnun bindiefnis) takmarki frekari endingu. (Valgeir 
Valgeirsson, 2003, bls. 73) 

 
Því er nauðsynlegt að draga mörkin í kringum 2.000 ÁDU og ákveða hversu lengi götur 

með minni umferð en 2.000 ÁDU muni endast. Til að ákveða endingu húsagatna verður horft 
á nokkur dæmi um húsagötur sem voru yfirbræddar á sínum tíma, tafla 4.1.2. 
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Tafla 4.1.2 – Dæmi um húsagötur sem hafa verið yfirbræddar 

Gata Ending  

Fjólugatan (malbikuð 1966, endurgerð 2009) 43 ár (endurgerð vegna lélegra lagna) 

Hamarstígur (malbikuð 1972, yfirbrædd 1994) 
22 ár (líklega meiri umferð en 2.000 
ÁDU, amk um tíma) 

Akurgerði (malbikuð 1972, stór viðgerð 2006) 35 ár (aðallega vegna sigs) 

Hrísalundur (malbikuð 1979, stór viðgerð 2007) 
28 ár (líklega meiri umferð en 2.000 
ÁDU og óvenju hátt hlutfall þungra bíla) 

Bjarkarstígur (malbikuð 1979, stór viðgerð 2012) 33 ár  

Byggðavegur (malbikuð 1970, endurgerð 1999) 29 ár (líklega vegna sigs) 
 

Þegar horft er á núverandi ástand húsagatna er endingin meiri en 25 ár (BUSL miðar við 
umferðarhraðann 60km/klst þegar þeir miða við 25 ár). Líklega liggur meðalendingin á bilinu 
30-45 ár og því verða 40 ár notuð í þeim útreikningum sem á eftir koma. 
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4.2 – Framtíðarspá 

Allir götukaflar bæjarins voru reiknaðir út frá fyrrgreindum forsendum að frádregnum 
götum í eigu Vegagerðarinnar, sjá mynd 4.2.1. Útreikningarnir gengu út frá nýjustu skráðri 
malbikun sem fannst á hvern götukafla. 

 

Mynd 4.2.1 – Vegir í eigu Akureyrarbæjar merktir með grænu, vegir Vegagerðarinnar merktir með 
rauðu 

Niðurstöður magnreikninganna má sjá á eftirfarandi mynd: 

 

Mynd 4.2.2 – Áætlað flatarmál þess svæðis sem þarf að bræða yfir á næstu árum, skipt eftir 
húsagötum og aðrar götur (tengibrautir og safngötur) 

Þegar mynd 4.2.2 er skoðað sést að það er uppsafnaður vandi til staðar. Um 70 þúsund 
fermetrar sem „hefði átt“ að vera búið að malbika, sjá reiti merkta með rauðu í viðauka VI. Til 
að átta sig betur á ástæðunni voru gögnin skoðuð nánar. Flest öll tilvikin eiga sínar „eðlilegu“ 
skýringar, sjá töflu 4.2.1. 
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Tafla 4.2.1 – Uppsöfnuð vandamál samkvæmt reiknimódelinu 

Nafn götu 
Áætlað 

malbikunarár Ástæða 

Borgarbraut, ofan Hlíðarbrautar 2009 Yfirbræðslum frestað með hjólfarafyllingum 

Byggðavegur 2009-2011 Mikið um stærri viðgerðir á síðustu árum 

Eyrarlandsvegur, við Útilegumann 2002 Mikið um viðgerðir á síðustu árum 

Fosshlíð 2010 Líklega ofmat á ÁDU 

Geislagata 2008 Alveg að detta á tíma, komin á válista 

Grenivellir 2010 Alveg að detta á tíma, komin á válista 

Hlíðarbraut, við brú 2009 Hluti malbikaður 2012 

Hrafnagilsstræti 1999-2005 Mikið um viðgerðir á síðustu árum 

Höfðahlíð, efst 2005 Yfirbræðslum frestað með hjólfarafyllingum 

Kaupvangsstræti 2011 Alveg að detta á tíma, þunnt malbik eftir 

Kiðagil 
2010 

Líklega ofmat á ÁDU, er mikið sigin og þarfnast 
lagfæringar 

Kjarnagata 2011 Líklega ofmat á ÁDU 

Laugargata 2007 Slæmt ástand 

Merkigil, norðan Vesturgils 2011 Komið á tíma, malbikað að þessum kafla 2012 

Mýrarvegur, norðan 
Þingvallastrætis 2003-2005 Alveg að detta á tíma, undirlag lélegt 

Mýrarvegur, frá Jörvabyggð að 
Mímisbraut 2000 Yfirbræðslum frestað með hjólfarafyllingum 

Möðruvallastræti 2011 Slæmt ástand 

Óseyri, norðan Rarik 2003 Miklar viðgerðir, þarfnast yfirbræðslu 

Reynivellir 2010 Alveg að detta á tíma, komin á válista 

Skarðshlíð, milli Höfðahlíðar og 
Borgarhlíðar 2007-2008 Yfirbræðslum frestað með hjólfarafyllingum 

Skarðshlíð, milli Sunnuhlíðar og 
austur fyrir Bogann 2006-2007 

Alveg að detta á tíma, þunnt malbik eftir, 
nokkuð um hjólfarafyllingar 

Skipagata 2010 Alveg að detta á tíma, þunnt malbik eftir 

Skólastígur 2011 Slæmt ástand 

Smárahlíð ofan Skarðshlíðar 2007 Alveg að detta á tíma, þunnt malbik eftir 

Sólvellir 2010 Slæmt ástand 

Strandgata 2007 Yfirbræðslum frestað með hjólfarafyllingum 

Suðurbrú 2009 Líklega ofmat á ÁDU 

Undirhlíð 2006 Mikið hjólfarafyllt 

Víðivellir 2010 Slæmt ástand 

Þingvallastræti ofan Mýrarvegar 2002-2011 Yfirbræðslum frestað með hjólfarafyllingum 

Þórunnarstræti, norðan 
Þingvallastrætis 2009 Hluti malbikaður 2011, restin hjólfarafyllt 

Þverholt 1997 Líklega ofmat á ÁDU 

 

Þegar þessar niðurstöður eru skoðaðar og bornar saman við sjónmat á staðnum virðist sem 
líkanið sé nokkuð rétt. Helst til virðist það vanmeta þörfina á húsagötunum en einnig öðrum 
götum með ÁDU í kringum 1.000-2.000. Dæmi um götur sem ættu að vera á listanum eru: 
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Austurbrú, Hlíðarbraut (líkanið spáir 2013), Krossanesbraut (líkanið spáir 2016), Grenilundur 
(líkanið spáir 2020), Langamýri (líkanið spáir 2018) og Einholt (líkanið spáir 2020). 

4.3 – Kostnaðarlíkan 

Með þessu líkani er hægt að áætla kostnaðinn gróflega næstu árin ef valið yrði að yfirbræða 
götukaflana. Til þess þarf að meta kostnað á núvirði við að malbika einn fermetra þarf að vita 
hversu margir fermetrar nást úr tonninu. Augljósasta leiðin er að nýta gögnin sem skráð voru í 
gagnagrunninn og finna samhengið milli flatarmáls malbikunar og magn malbiks sem til þurfti. Í 
eftirfarandi gröfum eru einungis nýttar þær færslur sem flatarmál svæðisins sem var malbikað og 
lá nokkuð örugglega fyrir.   

 

Mynd 4.3.1 – Samhengi flatarmáls yfirbræðslna og magn malbiks 

 

Mynd 4.3.2 – Samhengi flatarmáls nýlagnar og magn malbiks 

Þegar graf 4.3.1 er skoðað sést að hvert tonn af malbiki dugar á 9,6m2. Til samanburðar 
voru nýlagnirnar líka reiknaðar og kom í ljós að tonnið dugir á 6,8m2, mynd 4.3.2.  

Kostnaður við að yfirbræða götu er gróflega áætlaður 1/5 hluti vinna (og tæki) og 4/5 hlutar 
malbiksverð og þegar skoðaðar eru verðskrár nokkurra malbikunarstöðva á landinu má finna 
meðaltalið 19.600 kr/tonnið. 

  

y = 9,6203x
R² = 0,8786

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

0 200 400 600 800 1.000 1.200

Fl
at

ar
m

ál
 [

m
2 ]

Magn [tonn]

Flatarmál yfirbræðslna sem fall af magni malbiks

y = 6,825x
R² = 0,9779

0

5.000

10.000

15.000

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600

Fl
at

ar
m

ál
 [

m
2 ]

Magn [tonn]

Flatarmál nýlagna sem fall af magni malbiks



21 
 

Tafla 4.3.1 – Samanburður á verðskrám malbikunarstöðva þann 30/11/2012 

Malbikunarstöð Verð [kr/tonn] 

Malbikunarstöðin Höfði (Y 16) 18.210 

Norðurbik (Y 16) 18.655 

Hlaðbær-Colas (SL 16) 20.200 

Akureyrarbær (Y 16) 21.383 

Meðaltal 19.612 

 

Ef tonnið dugir á 9,6m2 og 4/5 hlutar kostnaðarins eru malbikskostnaður má finna 
verðmiðann u.þ.b. 2.600kr/m2. Með ófyrirséðum kostnaði upp á u.þ.b. 20% gæti verðið verið 
um  3.000kr/m2. Áætlaður kostnaður við yfirbræðslur gatna á Akureyri næstu árin (á núvirði) 
verður því: 

 

Mynd 4.3.3 – Áætlaður árlegur kostnaður (á núvirði) við yfirbræðslur næstu 10 ára 

 Gömlu syndirnar, þ.e.a.s. þær götur sem hefði átt að vera búið að malbika, væri hægt að 
taka með átaki næstu 5 árin. Slíkt átak gæti verið breytilegt á hverju ári (10-65 milljónir), 
þannig að árlegur heildarkostnaður yrði ávalt í kringum 115 milljónir næstu 5 árin, mynd 
4.3.4. 

 

Mynd 4.3.4 – Áætlaður árlegur kostnaður ef farið yrði í malbikunarátak og gömlu syndirnar 
tæklaðar  
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5 – Umræða og túlkun 

Líkanið sem búið var til er líklega frekar bjartsýnt á stöðu mála, því margar húsagötur eru 
alveg við það að falla á tíma. Þegar horft er á þær götur sem hefði átt að vera búið að malbika 
samkvæmt líkaninu, tafla 4.2.1, þá eru einungis 3-4 götur sem ekki eiga erindi á þennan lista 
(líklega vegna ofmats á ÁDU). Það sem verra er, er að það eru í fljótu bragði a.m.k. 10 götur 
sem hefðu átt að vera á listanum. Kannski hefði verið hægt að búa til betra líkan ef ending 
malbiksins hefði verið leiðrétt m.t.t. hlutfalls bifreiða sem aka á nagladekkjum og hlutfalli 
þungra bíla. Af því varð ekki sökum skorts á gögnum. 

Mun betra líkan hefði án efa orðið til ef skráningar síðastliðin 23 árin hefðu verið betri, því 
skráningum var hætt árið 1989. Bæta þarf þann þátt og skrá einnig niðurstöður malbikssýna 
sem eru nú þegar gerðar, veðurfar á meðan á malbikun stóð, gæði steinefna o.s.frv. 
Niðurstöðurnar geta ekki verið betri en forsendurnar en hafa ber í huga að reynt var að grisja 
út áberandi vitlausar færslur. Sama gildir um matið á umferðarmagninu (ÁDU), handtalningar 
pössuðu stundum engan vegin við umferðarlíkönin (gott dæmi er Kaupvangsstrætið). 

Reynslulíkanið sem búið var til gerir engan greinarmun á ástæðum þess að gata var 
yfirbrædd. Ýmsar ástæður kunna að liggja að baki og ekki einungis dýpt hjólfara látin ráða 
(þótt það sé algengasta ástæðan), aðrar ástæður kunna að vera: 

- Burðarlög léleg (vitað er að sums staðar voru notuð ófullnægjandi efni) 
- Miklir þungaflutningar um tíma (dæmi; Þórunnarstræti og Skarðshlíð) 
- Sig (dæmi; Vestursíða, Kjarnagata og Akurgerði) 
- Ýmis slys, s.s. vatn skolar undan malbikinu (dæmi; gatnamótin Smárahlíð/Skarðshlíð) 
- Mistök við malbiksgerð, útlögn o.s.frv. (dæmi; Grænagata) 
- Breyttar aðferðir við útlagnir (dæmi; fyrir og eftir árið 1965) 
- Óhagstætt veður við útlögn (of kalt eða rigning) 
- Rangt val á malbiki fyrir tiltekna götu 

Athuga þyrfti betur hvort mörkin í reynslulíkaninu hafi verið rétt, þ.e.a.s. að ákveða 40 ára 
endingu allra gatna með minni umferð en 2.000 ÁDU. Skoða þyrfti aðrar forsendur, t.d. prófa 
1.000 ÁDU og 35 ár og bera svo saman við raunveruleikann.  

Þegar sögulegur bakgrunnur er skoðaður sést að tækin og aðferðir hafa breyst mikið og 
fyrir vikið er mikill munur á malbiksgæðunum. Fyrir 1966 var malbikið handlagt og valtað 
yfir þegar malbikið var „orðið kalt“. Ekki er lengra síðan en sumarið 2003 að síðasta 
handlagða gatan var endurgerð.  

Með allar þessar forsendur í huga er kanski ekki skrýtið að reynslulíkanið sé með 
ónákvæmni upp á ± 5-6 ár sé einungis horft á mynd 4.1.3. 

Kostnaðarútreikningarnir byggjast á þeirri einföldun að yfirbræða alla götuna með 4-5cm 
Y16, sem er mikil einföldun. Skoða mætti aðrar leiðir, þynnri yfibræðslur (Y8 eða Y12), 
ralumac (á húsagötur) og fylgjast vel með þróun nýrri slitlagsgerða. Einnig er það stór 
spurning hvort réttlætanlegt sé að fara í einhverskonar yfirlögn sem muni endast í önnur 40 ár. 
Sérstaklega þegar haft er í huga að ending steinröra fráveitulagna er ekki eilíf. Skoðanir 
Orkuveitu Reykjavíkur á fráveitukerfi Reykjavíkur hafa leitt í ljós að einfalt fráveitukerfi 
endist í um 50 ár (stundum lengur) en tvöfalt kerfi í um 70 ár (stundum lengur) skv. 
fráveituhandbók Samorku (Gunnar Svavarsson, 2012, bls. 10). Meirihluti þeirra gatna sem er 
að falla á tíma eru frá 1970-1980 og einmitt með einföldu kerfi. 
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Loks skal samandregið það sem höfundur telur að beri að leggja áherslu á til að lagfæra 
líkanið : 

- Vinna upp skráningu malbikaðra gatna þar sem frá var horfið 1989 
- Skrá hjólfarafyllingar og stærri viðgerðir 
- Skrá hvar undirlag er að gefa sig 
- Skrá rannsóknarniðurstöður s.s. holrýmd, asfaltprósentu osfrv. (þessar rannsóknir 

eru hvort eð er gerðar í dag á öllum stærri malbikunum) 
- Skrá tækjanotkun hverju sinni 
- Skrá kostnað við stærri malbikanir 

6 – Samantekt 

Upphafleg markmið verkefnisins náðust að hluta til, þ.e.a.s. það tókst að safna saman 
nægum upplýsingum til að skrá stóran hluta af malbikssögu Akureyrar, reynslulíkanið varð 
ekki alveg jafn gott og vonir stóðu til í upphafi en gefur góða mynd af fyrirsjáanlegum 
viðhaldstoppi í kringum árið 2017 (nokkur ár til eða frá) og að sama skapi áætluðum 
malbikunarkostnaði.   

Reynslulíkan fyrir yfirbræðslur malbikaðra gatna leiðir í ljós að innan fárra ára (4-5ár) 
muni margar götur í gatnakerfi Akureyrar þarfnast mikils viðhalds. Kostnaðurinn gæti numið 
að meðaltali 115 milljónum á ári hverju. Líkanið byggir á sögunni, þ.e.a.s. umferðarþunga og 
árafjölda sem leið á milli malbikana. Einhver óvissa er í líkaninu en það gefur vísbendingar 
um viðhaldsþörfina og ætti að skila sér í betri meðferð fjármuna og betri vinnu við 
áætlunargerð. 
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