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Formáli  

Nokkrir ólíkir þættir höfðu áhrif á að þetta tiltekna verkefni varð fyrir valinu hjá mér. Það sem 

dró athygli mína fyrst að ástandi gatna var að árið 2010 eignaðist ég breyttan jeppa, nánar 

tiltekið á 38 tommu dekkjum en fram að því hafði ég aldrei keyrt annað en hefðbundinn 

framhjóladrifinn fólksbíl sem lét alltaf vel að stjórn. Fljótlega tók ég eftir því hversu illa svona 

stórt ökutæki, sem var þar að auki afturhjóladrifið, lét að stjórn. Malbikið virtist sleipt og þegar 

ekið var ofan í hjólför gripu þau dekkin þannig að erfitt var að halda beinni stefnu. Árið 2013 

flutti ég síðan úr miðbænum og daglegur akstur hjá mér u.þ.b. tvöfaldaðist. Þar sem sú aukning 

var nær öll á Vesturlandveginum þar sem umferðarhraðinn er mikill þá jókst meðvitund mín 

um ástand gatna enn frekar. Að lokum var það umfjöllunin sem gatnakerfið fékk eftir veturinn 

2014-2015. Tilfinningin sem ég fékk eftir fjölmiðlaumfjöllunina var að viðhaldsmál væru í 

besta falli verulega undirfjármögnuð og umræðan gaf það í skyn að almennt væri illa haldið 

utan um þessi mál. Samvinna væri lítil milli veghaldara og viðhald snérist um það að lappa upp 

á löngu úr sér gengna vegi með sem minnstum tilkostnaði til að losna við nöldrið í almenningi. 

Því var það að þegar Haraldur Sigþórsson stakk upp á að gera verkefni sem gengi út á það að 

kanna viðhaldsþörf á vegum höfuðborgarsvæðisins stökk ég á það þar sem þetta var mál sem 

hafði verið mér hugleikið lengi. Fyrir utan að hafa þá persónulegu skoðun að vegir eigi almennt 

að vera í því ástandi að þægilegt sé að aka eftir þeim þá hefur reynslan mín úr byggingariðnaði 

sýnt aftur og aftur að í flestum tilvikum er mun óhagkvæmara til lengri tíma að fresta viðhaldi 

mannvirkja og mig grunar að vegir séu þar engin undantekning. Fyrir utan þann viðbótar 

kostnað sem veghaldarar verða að bera vegna lélegs viðhalds þá skerðast lífsgæði þeirra sem 

nota vegakerfið.  Lélegir vegir geta reynst hættulegir og dýrir fyrir ökumenn, því rekja má aukna 

slysatíðni til slæms ástand vega og skemmdir á ökutækjum kosta sitt fyrir eigendur og 

tryggingafélög.  Þeir einu sem hugsanlega hagnast á lélegum vegum eru bíla- og 

dekkjainnflytjendur ásamt þjónustuaðilar s.s. bifreiðaverkstæði. Það er því nokkuð ljóst að 

stefna sem gengur út á að bíða þar til allt er komið í óefni þ.e. eins og strúturinn sem stingur 

hausnum í sandinn og heldur að vandinn hverfi, er illa réttlætanleg. 

 Áður en lengra er haldið vil ég þakka öllum sem aðstoðuðu mig við vinnslu verkefnisins 

og gáfu sér tíma til að svara þeim spurningum sem vöknuðu hjá mér um viðhald slitlaga. 

Sérstaklega vill ég þakka leiðbeinandanum mínum Haraldi Sigþórssyni sem að var alltaf til taks 

þegar á þurfti að halda og svo Kristni Jón Eysteinssyni hjá RVK sem hjálpaði mikið til við 

gagnaöflun fyrir verkefnið.  
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Inngangur 

Í þessu verkefni verður fjallað um viðhald og endurnýjun á slitlögum í gatnakerfi Reykjarvíkur 

og nágrennis. Markmið verkefnisins er: að kanna hvernig staðið er að viðhaldsmálum á 

slitlögum á höfuðborgarsvæðinu, hvort raunhæft sé að gera áætlun varðandi kostnað vegna slíks 

viðhalds og ef svo er að setja fram drög að slíkri áætlun. Verkefninu er skipt í eftirfarandi hluta: 

Almennt um uppbyggingu vega. Stutt lýsing á því hvernig vegir eru byggðir upp. 

Almennt um malbik. Hér er stutt lýsing á því hvernig malbik er framleitt og lagt út. Einnig er 

komið inn á mismunandi tegundir malbiks. 

Þættir sem valda niðurbroti í malbiki. Í þessum kafla verður fyrst farið yfir helstu þætti sem 

hafa áhrif á endingu malbiks og hvernig tegundir skemmda koma fram í slitlögum.  

Úttekt á því hvernig er staðið að viðhaldsmálum hjá veghöldurum á höfuðborgarsvæðinu. Í 

þessum kafla er byrjað á því að fara yfir þær aðferðir sem notaðar eru við mat á ástandi vega. 

Síðan er athugað á hvað stýrir ákvarðanatöku varðandi hvort og þá hvaða aðgerðir á að fara í 

ásamt forgangsröðun verkefna. Að lokum er komið inn á hvaða þætti mætti bæta hvað þetta 

varðar. 

Þörf á viðhaldi slitlaga á milli yfirlagna. Hér er skoðað hvernig staðið er að því viðhaldi sem 

slitlög þurfa á milli þess sem þau eru yfirlögð ásamt því að áætla gróflega hversu háum 

upphæðum er varið í slíkt viðhald á höfuðborgarsvæðinu. 

Þörf á endurnýjun slitlaga. Í lokakaflanum er svo reynt að meta, út frá:  magni slitlaga í 

mismunandi álagsflokkum hver árleg viðhaldsþörf er og hvort og þá hversu mikill uppsafnaður 

vandi er til staðar í kerfinu. 
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Almennt um uppbyggingu vega 

Í grunnin miðast öll hönnun á uppbyggingu vega við það að ná fram nokkrum megin 

markmiðum. Til að byrja með þarf að tryggja að vegurinn geti annað allri þeirri umferð sem 

áætlað er að fari um hann. Þegar búið er að tryggja næga flutningsgetu þarf að burðarþols hanna 

veginn þannig að hann flytji allt álag frá umferð í gegnum vegbygginguna niður í vegsætið án 

þess að það verði forbreytingar á veginum. Tryggja þarf að vatni sé veitt af yfirborði vegsins til 

að auðvelda akstur eftir veginum. Að lokum þarf að ganga úr skugga um að vegurinn þoli annað 

utanaðkomandi álag og áreiti t.d vatn og frost án þess að verða fyrir verulegum skemmdum. 

Í hefðbundinni veguppbyggingu eru nokkur mismunandi lög af jarðefni í veginum. 

Efnið í þessum lögum er misgott og burðarmeiri lögin eru höfð nær yfirborði vegsins. Með 

þessu móti dreifist álagið frá hjólbörðum ökutækjanna alltaf á stærri og stærri flöt eftir því sem 

það flyst neðar í veginn. Ef að álagið í hverju lagi er hvergi meira en burðarþol viðkomandi lags 

þá er vegurinn nægjanlega burðarmikill til að þola það umferðarálag sem á hann er 

lagt.(Vegagerðin, 2015) 

 Til að koma í veg fyrir að vatn safnist fyrir á veginum er hafður þverhalli á yfirborði 

vegsins. Hversu mikill þessi halli er og í hvaða átt vegurinn hallar ræðst af legu vegsins og 

leyfilegum hámarkshraða á veginum. Vegir eiga almennt að hafa einhliða þverhalla inn að 

innribrún í beygjum en  eru með  þverhalla frá vegmiðju út að vegöxl á beinum köflum. 

(Vegagerðin, 2010, bls. 16–23) 

 Helstu ástæður fyrir því að vegir skemmast að völdum náttúruafla eru: rof vegna 

vatnsstreymis, frostlyftingar og tímabundið tap á burðarþoli vegs vegna vatnsuppsöfnunar í 

burðarlögum. Til að koma í veg fyrir frostlyftingu þá er mikilvægt að burðarlög vegsins séu úr 

frostþolnu efni og að vatni sé veitt af og svo frá veginum eftir fremsta megni. Til að koma í veg 

fyrir skerðingu burðarþols vegna vatnsuppsöfnunar í burðarlögum vegsins er mikilvægt að 

burðarlagið sé úr efni sem að ræsir sig vel. Ef að vatn safnast fyrir tímabundið í burðarlögum 

vegsins vegna þess að frost í neðri lögum kemur í veg fyrir eðlilega ræsingu er mikilvægt að 

takmarka öxulþunga á meðan það ástand varir og að lokum þarf að koma í veg fyrir rof vegna 

vatnsstreymis í gegnum eða meðfram veginum með því að veita vatni frá undirbyggingu 

vegsins með vegrásum og ræsum.(Vegagerðin, 1995) 
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Mynd 1. Þversnið í veg.(Vegagerðin, 2015, k. 2) 

     

Almennt um malbik 

Malbik er það efni sem er hvað mest notað í bundin slitlög á íslandi.  Malbikið er sett saman úr 

þremur þáttum. Fylliefni malbiks eru steinefni. Þessi steinefni eru u.þ.b 92% - 96% af þyngd 

fullunnins malbiks. Gerðar eru miklar kröfur til fylliefna og má þar helst nefna:kröfur um 

tilteknar kornakúrfur, kröfur um hámark lífrænna efna í fylliefninu, kröfur um slitþol 

fylliefnanna gagnvart negldum hjólbörðum, kröfur um viðloðun milli fylliefna og biks, kröfur 

um veðrunarþol og að lokum kröfur um styrk fylliefnisins.(Vegagerðin, 2015, k. 6) 

Bindiefnið í malbikinu er svo bikið sjálft. Það er unnið úr jarðolíu og er framleitt úr 

afgöngum sem verða til þegar jarðolían er eimuð. Bikið er u.þ.b 5% - 6% af heildarþyngd 

fullunnins malbiks. Bikið er hægt að fá í mörgum mismunandi stífleikum sem henta framleiðslu 

á mismunandi tegundum malbiks. Á Íslandi er mest notast við frekar mjúkt bik en það hefur 

stungudýpt á bilinu 160-220.(Vegagerðin, 2015, k. 6) 

Íaukar af ýmsum tegundum eru notaðir í malbik til að hafa áhrif á einstaka eiginleika 

þess. Meðal helstu íauka eru t.d: viðloðunarefni til að auka bindingu milli biks og fylliefna, 

trefjar til að draga úr hættu á aðskilnaði í malbiksblöndunni við flutning og útlögn, vaxkennd 

efni til að hægt sé að vinna og þjappa malbikið við lægra hitastig, fjölliður eru notaðar til að 

draga úr breytingum sem verða á stífni malbiksins vegna breytinga á umhverfishita þ.e.a.s að 

draga úr skriði á malbikinu á sumrin og svo að minka hættur á sprungumyndun á 

veturna.(Vegagerðin, 2015, k. 6) 
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Framleiðslan á malbikinu fer þannig fram að fylliefni sem staðist hefur allar kröfur sem 

gerðar eru til þeirrar malbikstegundar sem verið er að framleiða er hitað upp í c.a. 150-160ºC 

til að þurrka það og síðan er heitt þunnfljótandi bik hrært saman við það ásamt þeim íaukum, 

ef einhverjir eru, sem eiga að vera í viðkomandi blöndu.(Vegagerðin, 2015, k. 6) 

Helstu malbikstegundir sem eru notaðar hér á landi eru: U-16, Y-8, Y-12, Y-16 og 

SMA-16. Bókstafirnir U, Y og SMA tákna undirlag, yfirlag og svo (Stone Mastik Asphalt) 

steinríkt trefjastyrkt malbik. Tölustafurinn segir svo til um hámarks stærð fylliefna í malbikinu 

Þessar tegundir hafa allar mismunandi eiginleika og henta því á mismunandi vegkafla. U-16 er 

notað í undirlag og þá eru ekki gerðar miklar kröfur til fylliefnisins. En þar sem hér á landi 

tíðkast að keyra á undirlaginu, oft í 1-2 áður en að yfirlagið er lagt þá þarf í þeim tilfellum að 

gera sömu kröfur til fylliefnisins í undirlaginu og gerðar eru til yfirlagsins. Y-8 hentar vel til 

viðgerða og holufyllinga ásamt því að henta ágætlega sem yfirlag á svæðum þar sem er mjög 

lítið umferðarálag < 2000 ÁDU. Y-12 er malbikstegund sem er notuð á mjög margar  tegundir 

yfirborðs hér á landi hún hentar vel á allt frá göngustígum upp að götum með ÁDU < 12000. 

Y-16 er mikið notað þar sem ÁDU > 12000. SMA-16 er slitsterkast af þeim malbikstegundum 

sem eru í notkun hér á landi og er einnig mikið notað þar sem ÁDU > 12000.(Ásbjörn 

Jóhannesson, Sigursteinn Hjartarson, Theodór Guðfinnsson og Valgeir Valgeirsson, 2003) 

Þegar malbik er lagt út þarf að huga að mörgum atriðum. Hvert einasta skref í 

útlagningunni þarf að vera vel gert ef slitlagið á að hafa þá eiginleika sem lagt var upp með að 

það hefði. Fyrsta skrefið í útlögninni er flutningur efnisins á verkstað, það þarf að tryggja að 

malbikið kólni ekki um of né skilji sig á leið sinni frá verksmiðjuna á verkstað. Veðurskilyrði 

spila stóran þátt í því hvernig útlögnin tekst til og þess vegna má ekki leggja malbik í miklum 

kulda eða þegar von er á úrkomu. Þegar malbikið hefur verið lagt þarf að þjappa það mjög 

vandlega því of lítil þjöppun hefur það í för með sér að ending malbiksins verður mun minni en 

ella. Sem dæmi má taka þjöppunarkröfur sem eru gerðar til verktaka sem vinna við malbikun 

fyrir RVK. Ef þjöppun er undir 96% af Mashal rúmþyngd þá lækkar einingaverð til verktakans 

og þegar þjöppun er komin undir 93% er malbikið talið ónothæft með öllu og það þarf að 

fjarlægja það og leggja nýtt lag.(Vegagerðin, 2015)  
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Almennt um niðurbrot slitlaga 

Helstu ástæður fyrir niðurbroti slitlaga 

Til þess að þeir aðilar sem koma að ákvarðanatöku sem snýr að viðhaldi og endurnýjun slitlaga 

geti tekið góðar og vel ígrundaðar ákvarðanir er nauðsynlegt að þeir hafi þekkingu á því hvaða 

þættir það eru sem valda því að slitlagið skemmist. Ýmsir þættir valda sliti, niðurbroti og 

formbreytingum á malbiki. Þessir þættir eru oftar en ekki samverkandi og þá getur verið erfitt 

að greina nákvæmlega hvað áhrif hvers þáttar eru mikil og hversu mikil samverkunaráhrif 

mismunandi þátta er í hverju tilviki. Hér á eftir er gert grein fyrir helstu áhrifavöldunum án þess 

þó að kafa of djúpt í hvern og einn eða möguleg samverkunaráhrif þeirra.  

Umferðarálag (þyngd ökutækja, fjöldi, og hraði þeirra) ræður mestu um hversu hratt 

vegir slitna. Þótt að vegur geti brotnað niður á löngum tíma eingöngu fyrir tilstilli náttúruaflanna 

er það umferðin sem veldur mestu niðurbroti á vegum sem eru í mikilli notkun. Þar sem vegirnir 

á höfuðborgarsvæðinu falla flestir í þennan flokk þá er eðlilegast að fjalla fyrst um slit vegna 

umferðar. Þeir þættir umferðar sem hafa mestu áhrif á endingu slitlagsins eru: fjöldi bíla, þyngd 

þeirra, umferðarhraðinn og hlutfall bifreiða á negldum dekkjum. Samband umferðahraða og 

endingu slitlaga er þannig háttað að eftir því sem umferðarhraði eykst þeim mun meira sliti 

veldur hver og einn bíll. Eftir því sem að umferðarmagn eykst brotna vegir hraðar niður. Þegar 

sambandið milli fjölda bíla og endingar vegsins er skoðað þá þarf að hafa í huga að þung 

ökutæki valda mun meiri álagi á veginn en hefðbundnir bílar. Sambandið milli þyngdar 

ökutækja og álagsins sem það veldur á veginn er oft sett fram sem samband öxulþunga , 

(mældum í tonnum) í fjórða veldi. Þ.e.a.s. að hefðbundin bíll með öxulþunga upp að einu tonni 

telst sem einn bíll. En bíll með tíu tonna öxulþunga reiknast sem 10.000 bílar. (Vegagerðin, 

2015, k. 2) 

Notkun nagladekkja er útbreidd á Íslandi og þau eiga stóran þátt í að flýta fyrir sliti á 

malbikuðum flötum. Þetta aukna slit á sér stað með tvennum hætti. Annars vegar þegar 

naglarnir kvarna úr stórum steinefnisögnum sem standa upp úr slitlaginu og hins vegar þegar 

naglarnir rífa upp bindiefnið í slitlaginu. Slit af völdum nagladekkja kemur fram sem aukin 

hjólfaramyndun og áhrif nagladekkjanna magnast upp með auknum umferðarhraða. Því sjást 

ummerkin eftir þá best á þeim götum þar sem er mikil og hröð umferð.(Birkir Hrafn 

Jóakimsson, 2014) 

  



9 

 

Frá náttúrunnar hendi er vatn sá þáttur sem hefur mest að segja um niðurbrot vega. Eitt 

af aðalatriðum í veghönnun er að vegurinn sé þannig úr garði gerður að vatn liggi ekki á honum 

né að undirbyggingu hans. Reynt er eftir fremsta megni að byggja vegi upp á þann hátt að það 

vatn sem á þá fellur renni af þeim og að það vatn, ásamt því vatni sem berst að undirbyggingunni 

sé veitt jafnóðum burt. Þegar veghönnun er ábótavant eða þegar vegurinn er orðin illa farin geta 

orðið misbrestir á þessu. Til að byrja með þá safnast vatn fyrir í holum, hjólförum og sprungum 

í slitlaginu. Þetta vatn smýgur síðan inn í malbikið og veldur frostskemmdum sem aftur flýta 

fyrir niðurbroti slitlagsins. Þegar vatnið kemst í burðarlag vegsins þá veldur það því að 

þrýstingur frá hjólbörðum flyst ekki allur niður í neðri lög vegbyggingarinnar. Í staðin flytur 

vatnið hluta af þrýstingnum til hliðar og upp aftur sem veldur miklu álagi á malbikið og getur 

valdið hraðri sprungumyndun.(Vegagerðin, 2009) 

Notkun salts til að draga úr hálkumyndun er oft nefnt sem einn af þeim þáttum sem flýti 

fyrir niðurbroti malbiks. Reglulega heyrast raddir sem krefjast þess að látið verði af þeirri iðju 

að dreifa salti um götur borgarinnar og að í staðinn verði borin sandur á göturnar til að auka 

veggrip yfir vetrarmánuðina. Þrátt fyrir þessa lífsseigu umræðu virðast niðurstöður rannsókna 

á þessu sviði ekki styðja þessa tilgátu nema að takmörkuðu leiti. Sænsk rannsókn á þessu sýndi 

að malbik með mikla holrýmd missti styrk eftir að hafa verið geymt í saltvatnslausn í langan 

tíma. Hins vegar jafnaði það sig að stórum hluta aftur eftir að hafa þornað á ný. Íslensk rannsókn 

sem setur samansem merki milli þreytuþols efnis og þeirrar áraunar sem það verður fyrir vegna 

umferðar kannaði einnig áhrif saltvatns á malbik. Niðurstöður hennar gefa til kynna að malbik 

þoli saltvatns áraun vel í 20-40 vikur án þess að missa styrk. (Arnþór Óli Arason, Ásbjörn 

Jóhannesson, Hafsteinn Hilmarsson og Oddur Þórðarson, 2011) 

Fyrir þær götur þar sem umferð er takmörkuð, til dæmis húsagötur í hverfum þar sem 

er mikið um einbýli eða minni fjölbýlishús, þá er það öldrun malbiks sem hefur úrslita áhrif á 

það hvenær slitlagið fer að eyðileggjast. Öldrunin lýsir sér með þeim hætti að bindiefnið í 

malbikinu stirðnar með tímanum. Þegar þetta gerist fer að verða vart við steintap sem síðan 

leiðir til holumyndana. Holunum fylgir vatnssöfnun og  ef ekkert er að gert þá kemst það vatn 

að lokum í undirbyggingu vegsins með tilheyrandi tapi á burðargetu hans.(Northwest Pavement 

Management Association, e.d.) 
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Helstu tegundir skemmda í malbiki 

Niðurbrot og slit á malbiki lýsir sér með ýmsum hætti. Til að geta tekið góðar ákvarðanir um 

hvenær sé hagkvæmast að grípa inní þurfa þeir sem að þessum málum koma að hafa 

nauðsynlega þekking á því hvers konar skemmdir koma fram og hverjar afleiðingar og orsakir 

þeirra eru. Það að þeir aðilar sem taka endanlegar ákvarðanir um hvaða framkvæmdir skuli 

ráðast í geri sér t.d ekki grein fyrir afleiðingum þeirra skemmda sem nú þegar eru til staðar, 

getur leitt til þess að ódýrum en áhrifaríkum aðgerðum er slegið á frest þangað til að vandinn 

er orðin það alvarlegur að grípa þarf til mun óhagkvæmari tegund viðhalds. Sama á við þegar 

lítill skilningur er á því hverjar hinar raunverulegu ástæður fyrir skemmdunum eru. Þetta getur 

leitt til þess að þær framkvæmdir sem lagt er upp með leysi í raun ekki vandamálið heldur feli 

það aðeins um hríð. Í þessum hluta er fjallað um helstu tegundir skemmda og reynt að skýra í 

stuttu máli frá orsökum og afleiðingum þeirra. Allar upplýsingar um þær skemmdir sem nefndar 

eru í þessum kafla eru fengnar úr eftirfarandi ritum.  (Ásbjörn Jóhannesson o.fl., 2003; 

Northwest Pavement Management Association, e.d.; Opus International Consultants, 2012) 

Hjólfaramyndun er sú tegund slits sem verður þegar lægðir myndast í slitlaginu samsíða 

akstursstefnu vegsins. Hjólför myndast vegna þriggja samverkandi þátta. Samþjöppun 

malbiksins í botni hjólfaranna. Skriði á malbiki þ.e.a.s. malbikið ýtist til hliðar vegna álags frá 

dekkjum ökutækjanna og safnast upp á þeim stöðum þar sem dekk ökutækjanna snerta sjaldnast 

veginn. Slit á malbiki sem verður vegna núnings milli dekkja og malbiks. Þar sem að 

hjólfarmyndunin verður á þeim stöðum í slitlaginu þar sem dekk ökutækjanna eru oftast í 

snertingu við veginn þá hefur aukin vegbreidd þau áhrif að draga úr myndun hjólfara. Þetta er 

vegna þess að á mjórri vegum halda ökumenn sig á mjög þröngu bili í þversniði vegsins. Eftir 

því sem vegurinn breikkar þá nýta vegfarendur meira af breidd akreinarinnar og 

hjólfaramyndunin verður hægari. Um leið og hjólför hafa myndast draga þau úr gæðum vegsins. 

Þau valda því að vatn sem annars rynni af veginum safnast í þau. Þetta vatn flýtir síðan fyrir 

frekari niðurbroti vegsins. Þegar hjólförin verða nógu djúp getur safnast það mikið vatn í þau 

að hjólbarðar ökutækis sem ekið er á miklum hraða ná ekki að ryðja vatninu undan sér nægilega 

hratt. Þegar það gerist þá myndast vatnslag á milli hjólbarða og yfirborðs vegsins sem gerir það 

að verkum að veggripið verður nánast ekkert og ökumenn missa stjórn á ökutækjunum. Að 

lokum ber að nefna að djúp hjólför valda því að ökutæki leitast við að fara ofan í þau. Hröð 

stefnubreyting af þessu tagi, þó hún sé ekki mikil, getur valdið því að ökumenn fipist. 
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 Sprungur í hjólförum samsíða akstursstefnu koma til vegna of þungrar umferðar á þeim 

tíma sem frost er að fara úr jörðu. Á þessu tímabili er undirbygging vegsins veikari en ella og 

gefur undan, (hreyfist) við álag sem hún ber undir eðlilegum kringumstæðum. Þessi færsla 

gerist á tiltölulega skömmum tíma og þegar undirbyggingin færist til fylgir slitlagið jafnharðan 

á eftir.  Þessi skyndilega formbreyting veldur því að slitlagið rifnar eftir þeirri línu þar sem 

mesta streituálagið er, sem er oftast nær í miðjum hjólförunum. Þessi tegund af skemmd opnar 

yfirborð vegsins og vatn á þá greiða leið að undirbyggingu hans sem flýtir síðan fyrir frekari 

niðurbroti vegsins 

Önnur tegund af sprungum sem liggja samsíða veginum og gera stundum vart við sig er 

þegar sprunga myndast á samskeytum slitlaga eða eftir miðjum veginum. Þetta fyrirbæri á sér 

tvær megin skýringar. Í mörgum tilvikum er einfaldlega hægt að kenna slæmum frágangi við 

samskeyti malbiksins um þar sem bindingin milli útlagna stenst ekki nauðsynlegt álag. Stundum 

eru það mismiklar frostlyftingar sitthvoru megin við miðju vegsins sem valda þessari tegund af 

sprungumyndun og getur það stafað af mismun í vatnsinnihaldi undirbyggingarinnar. Eins og 

með aðrar tegundir sprungna þá flýtir þetta fyrir frekari niðurbroti vegsins.   

Sprungur í malbiki við vegkanta gera sjaldan vart við sig á götum inn í miðjum borgum 

þar sem gangstéttir, bílastæði  eða einhver önnur stöðug mannvirki umliggja malbikið þétt. 

Hinsvegar er hætta á svona sprungumyndun  til staðar á vegum þar sem malbikið endar í vegöxl 

eða flágafleyg. Þessar sprungur geta komið fram þar sem uppbygging vegaxla og frágangur 

flágafleiga er ófullnægjandi hvort sem átt er við of lítinn burð eða slæma vatnsræsingu. Einnig 

er hætta á þessari tegund skemmdar ef vegurinn er of mjór og umferðin neyðist til að aka of 

nálægt malbiksbrúninni. Eins og með aðrar tegundir sprungna þá flýtir þetta fyrir frekari 

niðurbroti vegsins. 

Sprungur þvert á veg. Þessi tegund sprungna getur orðið til þegar malbikið kólnar mjög 

mikið. Þá vinna tveir þættir, sem báðir stafa af lágu hitastigi, saman. Annarsvegar mikil 

formbreyting, rýrnun og hinsvegar aukin stífni malbiksins. Í sumum tilvikum geta frostlyftingar 

einnig framkallað þessa tegund sprungna. Eins og með aðrar tegundir sprungna þá flýtir þetta 

fyrir frekari niðurbroti vegsins. 
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Sprungunet (crocodile cracking) kemur venjulega fyrir á þeim svæðum þar sem mikil 

þyngd leggst endurtekið á malbikið. Sprungunetið kemur fram sem stóra sprungur samsíða 

aksturs stefnunni sem tengjast með minni sprungum þvert á akstursstefnuna. Helstu skýringar 

fyrir þessari tegund skemmdar eru ónógur burður í undirbyggingu vegsins hvort sem það stafar 

af lélegu efni eða vatnssöfnun í burðarlaginu vegna ófullnægjandi vatnsræsingar. Einnig getur 

það komið fyrir í miklum kulda að malbikið verði of stökkt til að þola þær formbreytingar sem 

það verður fyrir vegna umferðarálags. Stöku sinnum getur sprungunet komið fram þvert á 

akstursstefnu. Helstu ástæðurnar fyrir því er lítil styrkur í takmörkuðum hluta burðarlags sem 

liggur þvert á vegin t.d eftir að fyllt er í skurð sem þverar vegin. Eða vegna frostlyftingar á hluta 

vegsins. Ef ekkert er að gert losna einstaka flekar það mikið að þeir hverfa úr slitlaginu og skilja 

eftir sig holur og eins og með aðrar tegundir sprungna þá flýtir þetta fyrir frekari niðurbroti 

vegsins. 

Blæði kemur fram sem dökkir blettir á malbikinu sem eru oftast staðsettir þar sem mesta 

álagið er á slitlagið eins og t.d í hjólförum. Þessir blettir stafa af því að hlutfalli biks í 

malbiksblöndunni er of hátt. Umfram bikið þrýstist upp á yfirborðið þegar álag frá umferð 

þjappar malbikslaginu saman. Blæðing kemur helst  fram þegar malbikið er heitt þar sem að 

stífni biksins minnkar og það á auðveldara með a smjúga upp ú slitlaginu. Á þeim svæðum þar 

sem blæðing gerir vart við sig verður yfirborð slitlagsins mjög slétt og viðnám vegsins getur 

farið langt niður fyrir ásættanleg mörk. Þetta veldur aukinni slysahættu þar sem 

hemlunarvegalengdir aukast til muna ásamt því að ökutækið lætur almennt verr að stjórn. Í 

mjög slæmum tilfellum getur umfram bikið klessts fast við dekk ökutækja og hlaðist þar upp. 

Steinlos er tegund niðurbrots sem kemur fram þegar fylliefni losna úr malbiksefjunni 

við yfirborð slitlagsins. Þessi tegund skemmda lýsa sér sem blettir í malbikinu sem hafa hrjúfara 

yfirborð en malbikið í kring. Þessi aukna hrífi veldur því að yfirborð malbiksins verður 

viðkvæmara fyrir veðrun og umferðarálagi sem eykur líkur á frekari skemmdum. Ástæður fyrir 

steinlosi geta verið nokkrar þ.á.m.: léleg binding milli fylliefnis og malbiks vegna slæms ástand 

fylliefnis við blöndun, ónóg þjöppun við útlögn malbiksins, aðskilnaður fylliefna í malbikinu 

við flutning eða í útlögn, minnkandi samloðun vegna öldrunar bindiefnisins.  
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Holur er sú tegund af skemmd sem ökumenn verða einna fyrst varir við. Þær eru vel 

sýnilegar og það fer ekki á milli mála þegar ekið er yfir holur sem eru orðnar ákveðið stórar. 

Þegar holur eru orðnar nógu djúpar geta þær valdið skemmdum á hjólabúnaði bifreiða með 

tilheyrandi slysahættu og kostnaði fyrir ökumenn. Að auki safnast vatn í þær sem veldur örari 

niðurbroti á veginum í heild. 

Þvottabretti eru formbreyting sem lýsir sér sem fjöldi lítilla mishæða þvert á 

akstursstefnu vegsins. Þegar ekið er yfir þvottabrettin titrar bíllin óþægilega mikið og því fylgir 

mikill hávaði. Þvottabretti byrja að myndast þegar ökutæki ýtir örlitlum hluta malbiksins á 

undan sér eða aftur fyrir sig, með þeim afleiðingum að það verður til lítill hóll í slitlaginu. Þegar 

næsta ökutæki ekur yfir hólinn verða til (dynamyskir) kraftar vegna lóðréttra hreyfingu þess. 

Þessir kraftar valda því að meira malbik ýtist til hliðar og stuðla þannig að en frekari 

hólamyndun. Að lokum er komin röð hóla sem lýtur helst út eins og þvottabretti. Þessi tegund 

af forbreytingu kemur oftast fram þar sem ökutæki eru að stoppa og taka af stað eða í bröttum 

brekkum með mikilli þungaumferð. Helstu orsökin fyrir þessu vandamáli eru: of mjúkt malbik, 

malbik sem er laust frá undirlaginu eða burðarlítið undirlag. 

Mishæðir er hugtak sem notað er um formbreytingar sem verða á veginum sem falla 

ekki undir myndun hjólfara eða þvottabretta. Mishæðirnar koma fram sem staðbundnir hólar 

eða dalir á yfirborði vegsins. Þessar formbreytingar flýta fyrir frekari niðurbroti vegsins þar 

sem dekkjaálag frá bílum flyst ekki með eðlilegum hætti gegnum slitlagið í burðarlög. Þar að 

auki eru auknar líkur á vatnssöfnun í dalbotnum og sprungumyndun efst á hólunum. Mishæðir 

valda aukinni slysahættu því veggrip ökutækis minnkar þegar ekið er yfir þær. Þetta á við bæði 

þegar ökutækið fer í genum poll í dalbotni, þar sem veggrip minnkar vegna bleytu og einnig 

þegar því er ekið yfir hæð þar sem skyndileg lóðrétt stefnubreyting veldur því að á augnablikinu 

þegar komið er yfir hólinn minkar lóðrétti krafturinn vegna eiginþunga ökutækisins með þeim 

afleiðingum að núningur milli dekkjanna og yfirborð vegsins minnkar. Ástæðurnar sem liggja 

fyrir því að þessar mishæðir myndast eru: mismiklar frostlyftingar í veginum, mismikið sig í 

jarðveginum sem notaður er í undirbyggingu vegsins eða rof í jarðveginum í  vegkantinum. 
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Úttekt á því hvernig er staðið að viðhaldsmálum hjá veghöldurum á 

höfuðborgarsvæðinu 

Þegar lagt var af stað með verkefnið lá það í augum uppi að til þess að geta gert einhverja áætlun 

um viðhaldsþörf þyrfti að hafa góða hugmynd um það hvernig veghaldarar á 

höfuðborgarsvæðinu stæðu að þessum málum. Til þess að fá einhverja innsýn inn í það var 

ákveðið að hafa samband við hvern og einn veghaldara, taka viðtal við þá og leggja fram 

spurningalista um það hvernig þeir höguðu ýmsum þáttum sem snéru að viðhaldi slitlaga. Þeir 

aðilar sem ræt var við voru: Vegagerðin, Reykjarvíkurborg, Seltjarnarnesbær, Kópavogur, 

Garðabær, Hafnarfjörður, Mosfellsbær og Faxaflóahafnir. Fyrir utan spurningalistann voru 

viðtölin frekar óformleg þó að umræðuefnið hafi alltaf verið viðhald vegakerfa. Spurningarnar 

sem lagðar voru fyrir þessa aðila voru eftirfarandi. 

 Hver sér um ástandsskoðun á þeim vegum sem eru í ykkar umsjá? 

 Hvernig fer sú skoðun fram? 

 Hvernig eru ákvarðanir teknar, um það hvort og þá hverskonar framkvæmdir 

skuli fara í? 

 Hvaða aðferðum er beitt við forgangsröðun verkefna? 

 Hversu miklum fjármunum er varið í viðhald slitlaga á ársgrundvelli? 

 Eru einhverjir aðrir punktar sem vert er að nefna í sambandi við þetta efni? 

Öll svörin við þessum spurningum má sjá í viðauka en þau eru sett upp í töfluform svo að 

auðvelt sé að bera saman mismunandi veghaldara og fá einhverja heildarmynd á þetta. Í þessum 

kafla verða dregnar fram helstu niðurstöðurnar úr spurningalistunum og fjallað um þær ásamt 

því að velta því upp hvernig hægt sé að gera en betur þegar kemur að viðhaldi slitlaga. 

 

Ástandsskoðanir 

Á Íslandi virðist eingöngu notast við sjónskoðun til að meta ástand slitlags með tilliti til þess 

hvort tími sé komin á að fara í einhverjar viðhaldsaðgerðir. Þó að þetta sé þ.a.l eina matsaðferðin 

sem verður farið eitthvað nánar yfir hér er rétt að nefna nokkrar aðra tegundir mælinga sem eru 

gerðar hér á landi til að afla upplýsinga um ýmsa þætti sem snúa að ástandi vega. Í sumum 

tilfellum er ástæða til að kanna hvort skemmdir í undirbyggingu vegsins sé ástæðan fyrir lélegu 

ásigkomulagi slitlagsins. Þegar grunur um slíkt vaknar er notast við mælingar með falllóði til 

að kanna styrk neðri laga vegsins og í einstaka tilfellum eru grafnir tilraunaskurðir til að skoða 

þversnið vegsins nánar. Hemlunar viðnám slitlags er mælt ef ástæða þykir til að áætla að það 
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standist ekki lágmarkskröfur. Tekin eru borsýni úr slitlögum í rannsóknarskyni til að kanna 

ástand mismunandi malbikstegunda við hinar ýmsu aðstæður með það að leiðarljósi að gera sér 

betur grein fyrir hvernig malbik henti best á hvaða stað.(Ásbjörn Jóhannesson o.fl., 2003, bls. 

31–34) 

Sjónskoðun eins og nafnið gefur til kynna er framkvæmd þannig að skoðunaraðili ekur 

eftir vegi og skráir niður ástand slitlagsins eftir bestu getu. Gert er grein fyrir: sprungum, 

steinlosi, holumyndun, mishæðum, blæðingu og hjólförum ásamt öðru sem skoðunaraðilinn 

telur að geti haft áhrif á gæði vegsins. Vegna þess hve sjónskoðun er tímafrek þarf að reyna að 

meta umfang þessara skemmda: fjöldi hola, umfang sprungunets, dýpt hjólfara o.s.frv. án þess 

að það komi til nákvæmar mælingar á hverjum stað. Þessi tegund af skoðun er því alltaf að 

hluta til huglægt mat á ástandinu og þ.a.l er engin trygging fyrir því að mat tveggja aðila á sama 

vegnum sé eins. Af þessum sökum er mikilvægt að ekki séu margir aðilar sem komi að þessum 

skoðunum því að mögulegt ósamræmi á milli skoðunaraðila getur haft áhrif á hvaða vegkaflar 

verða fyrir valinu þegar kemur að ákvörðunartöku um forgangsröðun viðhaldsverkefna.  

Í þeim löndum sem Ísland vill gjarna bera sig saman við er í auknu mæli notast við svo 

kallaðan vegskanna til ástandsskoðunar á vegum. Búnaðurinn sem um ræðir samanstendur af 

nokkrum mælum sem vinna saman og gefa þannig mjög nákvæmar upplýsingar um ástand 

vegsins í heild. GPS staðsetningarbúnaður er notaður til að staðsetja mælibílinn nákvæmlega, 

sem þýðir að hægt er að bera saman mælingar og sjá með mikilli nákvæmni hvernig ástandið 

hefur breyst t.d. á milli ára. Tvívíður laser skanni sem komið er fyrir aftan á mælingarbílnum 

skannar inn yfirborðshæð vegsins og út frá þeim mælingum má skoða hjólfaradýpt og 

holumyndun mjög nákvæmlega. Einnig er mögulegt að sjá hvort hæðarmunur eða vindingur í 

veginum er það mikill að stærri ökutækjum stafi hætta af. Hröðunarmælir við afturöxul bílsins 

mælir yfirborðsáhrif slitlagsins og út frá því er hægt að áætla hvort hemlunarviðnám sé 

viðunandi. Til að skoða veginn að innan þ.e.a.s. það sem er neðanjarðar er notaður þar til gerður 

radar. Þessi búnaður aflar gagna um ástand jarðvegslaga í veginum. Hægt er að fá upplýsingar 

t.d. um þykkt, þéttleika og rakastig jarðvegslaganna. Þannig er auðvelt að greina vegkafla eða 

einstaka staði þar sem ástæðan fyrir slæmu ástandi á yfirborði vegsins er skemmt burðarlag og 

þar sem slíkt er raunin getur þurft að fara í umfangsmeiri vegaframkvæmdir heldur en 

yfirborðsviðhald ef tilætlaður árangur á að nást. Myndavélum er beint að báðum vegköntum og 

að yfirborði vegsins. Þannig að hægt er að skoða raunverulegt ástand samhliða öllum þeim 

mæligögnum sem aflað hefur verið á hverjum stað. Því geta skoðunarmenn lagt áherslu á að 

meta viðhaldsþörf vegkafla sem uppfylla ákveðin mælingarskilyrði án þess þó að þurfa að 
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treysta í blindni á þau gögn sem mælarnir veita. Kostir þessarar tegundar ástandsskoðunar 

umfram hefðbundna sjónskoðun eru töluverðir. Tíminn sem fer í að skoða vegina minnkar til 

muna þar sem hægt er að skanna inn vegi á eðlilegum umferðarhraða í stað þess að sjónskoða 

á  um það bil 25-50 km/klst. Þar að auki skiptir ekki lengur máli hver það er sem framkvæmir 

skoðunina svo lengi sem viðkomandi kann á búnaðinn. Nákvæmni gagnanna geri það að 

verkum að hægt er að greina skemmdir sem og ástæður þeirra mun fyrr en með sjónskoðun. 

Þetta þýðir að í mörgum tilvikum er hægt að bregðast við með fyrirbyggjandi aðferðum sem 

oftar en ekki eru mun ódýrari en viðgerðir sem ráðast þarf í eftir að skemmdir hafa myndast. 

Þessi búnaður gerir eftirlitsaðilum þar að auki mögulegt að fylgjast mjög nákvæmlega með 

þróun vegakerfisins. Þegar nægilegt gagnamagn er fyrir hendi er unnt að meta hversu vel 

mismunandi tegundir veguppbygginga og slitlaga endast við  mismunandi aðstæður. Að auki 

auðvelda gögnin kortlagningu staða og vegkafla sem þurfa sérstaka meðhöndlun.(„Products & 

Services“, e.d.) 

Ákvarðanataka um það hvort og þá hverskonar framkvæmdir skuli fara í 

Ástand vega er afstætt, það að einhver fáfarinn sveitvegur sé í góðu ástandi þíðir ekki að hann 

uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til gatna þar sem umferðin er bæði mikil og hröð. Til að 

hægt sé að gera einhverjar marktækar áætlanir um viðhaldþörf er nauðsynlegt að hafa skýr 

viðmið þegar kemur að því að meta hvort vegurinn sé  í þannig ástandi að bregðast þurfi við 

með einhverjum viðhaldsaðgerðum. Svo virðist sem ekki sé til neinn íslenskur staðall eða aðrar 

opinberar leiðbeiningar sem fjalli um það í hvernig ástandi slitlag má vera áður en nauðsynlegt 

er að gera við það. Í samskiptum mínum við veghaldara kom fram að þessar stofnanir hefðu sín 

eigin viðmið um það hvað væri ásættanlegt ástand vega. Þessi þolmörk væru teygjanleg og þeim 

væri hnikað til eftir því hver fjárhagstaða veghaldara væri hverju sinni. Það að þetta séu viðmið 

og þar að auki ekki opinber virðist henta vel hér á landi, því reglur og staðlar sem ekki er hægt 

að framfylgja vegna fjárskorts gera ekkert gagn og eru jafnvel frekar til trafala. 

 

Hvað varðar það að ákveða hvernig framkvæmdir eigi að ráðast í á hverjum stað þá er 

það oft huglægt mat reynslumikilla aðila sem ræður því hvernig viðhaldsaðgerðir eigi helst við. 

Síðan eru það oft fjárheimildir viðkomandi veghaldari, eða skortur á þeim sem hafa úrslitaáhrif 

á hvernig framkvæmd er valin. Oftast er reynt að meta saman hver kostnaður við viðgerðina sé 

og hvort gæði hennar séu af þeim toga að hún endist þann tíma sem gert er ráð fyrir að slitlagið 

eigi eftir að vera í notkun. Í mörgum tilvikum eru gerðar ódýrar en óhagkvæmar, bráðabyrgða 

viðgerðir sem gera það mögulegt að fresta dýrara viðhaldi. Þessi frestun gerir veghöldurunum 
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kleift að gera tvo hluti. Annarsvegar að safna upp viðgerðum í einhvern tíma, bjóða svo út stærri 

pakka í einu og vonandi fá betra einingarverð út á stærðarhagkvæmni. Eða einfaldlega að fresta 

nauðsynlegu viðhaldi fram á næsta tímabil vegna fjárskorts.  

Forgangsröðun verkefna 

Þar sem að allir veghaldarar á höfuðborgarsvæðinu segjast glíma við það vandamál að 

fjárveitingar til viðhalds séu undir nauðsynlegu lágmarki, þá standa þeir iðulega frammi fyrir 

því að þurfa að velja hvaða vegir það eru sem fá nauðsynlegt viðhald hverju sinni og hvaða 

vegir fá einungis bráðabirgðar viðgerðir til að fleyta þeim fram á næstu fjárlög Þrátt fyrir að 

þetta sé í mörgum tilvikum óhagkvæmt til lengri tíma litið.  

Tveir stærstu veghaldarar á svæðinu, Vegagerðin og Reykjarvíkurborg nota forrit sem 

nefnist RoSy (road managment system). Þetta forrit heldur utan um gögn tengd vegakerfinu,  

gerir eftirlit með því skilvirkara ásamt því að koma með tillögur að viðhaldi sem miða að því 

að nýta það fjármagn sem er fyrir hendi sem best. RoSy byggir á því að gögn um vegina: tegund, 

umferðarmagn, hraði, núverandi ástand o.s.frv. eru skráð inn, ásamt lágmarkskröfum um ástand 

vega fyrir endurnýjun. Einnig þarf að setja inn hver kostnaður við hverja tegund af 

viðhaldsaðgerð er ásamt því fjármagni sem áætlað er að setja í viðhaldsaðgerðir á hverja 

tímabili. RoSy vinnur úr þessum gögnum og kemur með tvennskonar tillögur. Í fyrsta lagi segir 

það til um hvaða götur þurfi að ástandsskoða næst til að hægt sé að setja fram viðhaldstillögur 

fyrir þær með einhverri nákvæmni. Í öðru lagi leggur RoSy svo til hvaða götur þurfi á viðhaldi 

að halda á þessum tímapunkti og skilar af sér lista þar sem verkefnum er forgangsraðað miðað 

við þær forsendur sem settar hafa verið inn, ástand og fjármagn. Þar sem að RoSy spáir aðeins 

til um það hvernig ástand gatnanna breytist með tímanum þarf alltaf að sjónskoða þær götur 

sem lagt er til að gert verði við hverju sinni. Að skoðun lokinni eru gögnin í RoSy uppfærð til 

samræmis við raunveruleikan og við það getur sú forgangsröðun verkefna sem forritið leggur 

til breyst talsvert. Til gamans má geta að í samtölum mínum við starfsmenn vegagerðarinnar 

kom fram að þegar fjárupphæðirnar sem áætlaðar væru í viðhald á komandi árum væru settar 

inn í RoSy þá legði forriti það til að ákveðnum vegum yrði leyft að eyðileggjast þar sem þær 

upphæðir sem settar væru í viðhald dygðu engan vegin fyrir hagkvæmu  lágmarksviðhaldi á 

vegakerfinu. Til að komast hjá þessu hvimleiða vandamáli þyrftu þeir  sem vinna við RoSy að 

blekkja forritið með því að setja aðeins inn raunverulega fjárhæð fyrir næsta viðhaldstímabil og 

ljúga því síðan að RoSy að á komandi tímabilum væri til ótakmarkað fjármagn til að sinna 

viðhaldi. Með Þessu móti væri hægt að fá forritið til að samþykkja að halda öllum vegum í 

notkun. 



18 

 

Hjá minni veghöldurunum er verkefnum sem snúa að viðhaldi gatna almennt 

forgangsraðað eftir huglægu mati á mikilvægi þeirra. Þeir sem sjá um þetta mat eru 

reynslumiklir aðilar sem annað hvort starfa hjá eða í nánu samstarfi við viðkomandi veghaldara. 

Hvernig aðferðum væri best að beita 

Til að tryggja að að viðhald sé sem hagkvæmast þá þarf að huga að því á hvaða tímapunkti það 

skilar mestum árangri. Almennt er talið að þegar veggæði eru komin niður í 60% - 70% af 

upprunalegum veggæðum sé nauðsynlegt að ráðast í viðhald til að fá sem mest heildarveggæði 

miðað við viðhaldskostnað yfir heildarlíftíma vegsins. Ef að nauðsynlegu viðhaldi er frestað 

um of eða þangað til vegurinn er komin niður í u.þ.b 40% af upprunalegum veggæðum er talið 

hagkvæmara til langs tíma að leyfa veginum að eyðileggjast án þess að fara í frekara viðhald 

og byggja síðan veginn upp frá grunni eftir að líftími hans er á þrotum. (Abaza, 2002; 

„Eignastýring þjóðvegakerfisins greining áhrifa og ávinnings“, 2014) 

Að mínu mat væri eðlilegast að byrja á því að fá alla veghaldarar á svæðinu til að koma 

sér saman um einhverjar lágmarkskröfur þegar kemur að því ástandi sem vegir mega vera í áður 

en til viðhalds kemur. Í framhaldi af því mætti skoða að allir veghaldarar taki sig saman um að 

velja eitt kerfi til að forgangsraða og samræma aðgerðir þegar kemur að viðhaldsverkefnum. 

Það eru ekki góð vinnubrögð að vegur sem skiptist á milli tveggja veghaldara á einhverjum 

ákveðnu punkti sé ekki tekin sem ein heild þegar að kemur að ákvörðunartöku um viðhald. 

Fyrir utan þann kost að geta náð niður viðhaldskostnaði með því að bjóða út stærri svæði í einu 

til endurnýjunar þá getur ósamræmi, skyndileg lækkun í gæðum slitlagsins haft í för með sér 

aukna slysahættu. Tökum sem dæmi vegakaflann þar sem Norðurströnd sem er í eigu 

Seltjarnarnesbæjar tekur við af Eiðisgranda sem er í eigu Vegagerðarinnar. Þessar götur eru 

mjög svipaðar í uppbyggingu, hraða og umferðarmagni og í raun er ekkert sem gefur til kynna 

að þetta sé ekki einn og sami vegurinn. Ef gæði slitlagsins snarminnka þegar komið er út á 

Norðurströnd skapar það slyshættu fyrir þá ökumenn sem eru að koma inn á þann veg af 

Eiðisgranda. Þessir ökumenn eru að aka á þeim hraða sem þeim finnst eðlilegur miðað við 

aðstæður á Eiðisgranda og gæti hann verið töluvert meiri en sá hraði sem þeir ráða við í 

aðstæðunum sem eru fyrir hendi á Norðurströnd. 
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Þörf á viðhaldi slitlaga á milli yfirlagna   

Svo til öll slitlög þurfa eitthvað viðhald á milli þess sem þau eru yfirlögð. Umfang þessara 

viðhaldsaðgerða ræðst af mörgum mismunandi þáttum svo sem: ÁDU, gildandi kröfur um 

ástand slitlagsins, tíma milli áætlaðra yfirlagna, fjárheimildum veghaldara hverju sinni og svo 

mismunandi tíðarfari milli ára. 

 Samkvæmt þeim aðilum sem rætt var við fyrir hönd veghaldara á höfuðborgarsvæðinu 

er ekki óalgengt að takmarkanir á fjármagni geri það að verkum að ekki er mögulegt að 

yfirleggja götur sem eru komnar á tíma. Þrátt fyrir þetta þá þurfa veghaldara samt að halda 

slitlaginu í ökuhæfu ástandi og til að ná því sé oft gripið til óhagkvæmra skammtímalausna. 

Miðað við þessa lýsingu þá má ætla að hægt sé að draga úr kostnaði við viðhald á milli yfirlagna 

með því að setja nægjanlegt fé í yfirlagnirnar sjálfar. 

 Til að meta hvort og þá hvaða viðhaldsaðgerðir eigi að ráðast í hverju sinni þarf að taka 

tillit til þess hversu lengi til viðbótar áætlað er að slitlagið verði í notkun. Þessum líftíma getur 

verið stjórnað af fleiri þáttum en áætlaðri ending á slitlaginu og mikilvægt er að taka þá með í 

reikninginn. Þessir þættir eru t.d:  Að vegurinn í heild sinni getur verið að komast á aldur. 

Fyrirsjáanlegar breytingar á skipulagi gera það að verkum að veginum verður breytt. 

Fyrirsjáanlegar framkvæmdir við lagnir undir yfirborði slitlagsins. 

 Þegar búið er að áætla hversu langan tíma til viðbótar slitlagið verður í notkun er loksins 

hægt að bera saman: gæði, endingu og kostnað við mismunandi viðhaldsaðgerðir og velja þær 

sem eru hagkvæmastar til langs tíma litið. Til að meta þann kostnað sem hlýst af þessari tegund 

viðhalds á höfuðborgarsvæðinu öllu voru tölur frá RVK og Kópavogi skoðaðar.  Hjá RVK og 

Kópavogi var upphæðin sem fór í viðhald milli yfirlagna u.þ.b. einn þriðji af upphæðinni sem 

sett var í yfirlagnir. Ef gengið er út frá því að þetta hlutfall sé svipað hjá hinum veghöldurunum, 

að Vegagerðinni undanskilinni, þá má áætla að kostnaður við það nemi á bilinu 230.000.000kr 

– 270.000.000kr á ári. Þegar meta á þennan kostnað fyrir Vegagerðina þarf að hafa í huga að 

þær götur sem Vegagerðin hefur umsjón með á höfuðborgarsvæðinu eru allmennt með frekar 

stuttan tíma á milli yfirlagna. Þetta þýðir að kostnaður við svona viðhald verður hlutfallslega 

lægri en hjá hinum veghöldurunum. Þau gögn sem fengust hjá Vegagerðinni buðu ekki upp á 

að skoða kostnað við viðhald slitlaga á einstaka vegköflum, en skv. þeim nam heildarkostnaður 

viðhalds á öllu suðursvæði u.þ.b 63.000.000 á árunum 2013 – 2015 eða um 21.000.000 á ári. 

Þegar litið er á stærð suðursvæðis er óhætt að draga þá ályktun að einungis hluti þessa kostnaðar 

sé komin til vegna þeirra vegkafla sem eru til skoðunar. Þegar litið er á, hversu lítill 
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heildarkostnaður þetta er við hliðina á upphæðinni sem fer í yfirlagnir og ekki er alveg ljóst 

hversu stór hluti er til komin vegna gatna á höfuðborgasvæðinu er eðlilegast að taka hann ekki 

með að svo búnu. 

 

Þörf á endurnýjun slitlaga 

Þegar komið var að því að meta hver þörfin á yfirlögnum væri fyrir höfuðborgarsvæðið þá var 

nauðsynlegt að velja sér einhverjar forsendur til að vinna út frá. Byrjað var að skoða hvaða gögn 

voru aðgengileg sem gætu gefið upplýsingar um gatnakerfið hjá Reykjarvík og svo þá vegi sem 

Vegagerðin hefði umsjón með innan höfuðborgarsvæðisins, þar sem að þessir tveir aðilar eru 

stærstu veghaldarar á því svæði sem var til skoðunar. Ekki var hægt að fá aðgang að RoSy og 

því var ákveðið að fara þá  leið að meta þörf á yfirlögnum út frá spám um endingu mismunandi 

malbikstegunda við mis mikla ÁDU. 

 BUSL slitlaganefndin gaf út skýrslu árið 2003 sem inniheldur töflur þar sem ending 

helstu malbikstegunda er gefin upp miðað við mismunandi hjólfaradýpt, umferðarhraða og 

ÁDU og fast hlutfall negldra hjólbarða. Endingartölurnar sem BUSL gefur upp miða við að 

hjólfaramyndun sé ráðandi þáttur hvað varðar endingu slitlaga með ÁDU > 2000 og jafnframt 

að orsök hjólfaramyndunar sé 75% vegna nagladekkjanotkunar og 25% vegna formbreytinga í 

malbikinu.(Ásbjörn Jóhannesson o.fl., 2003) Þar sem hægt var að nálgast upplýsingar um alla 

þessa þætti fyrir alla veghaldarana sem voru til skoðunar þá var ákveðið að notast við þessar 

töflur sem grunn að reiknilíkani til að áætla árlegan kostnað við yfirlagnir.  

Gögnin sem hægt var nálgast voru hluti af landupplýsingakerfi hjá Reykjavíkurborg en 

þar sem skrárnar voru á gis formi þurfti að hafa töluvert fyrir að koma þeim í það form að hægt 

væri að nota excel til að vinna frekar úr þeim. Gallinn var sá að í landupplýsingakerfinu er 

hverri götu skipt upp í marga fláka eða reiti. Reynt var eftir fremsta megni að finna leið til að 

tengja saman upplýsingar um flatarmál hvers fláka við ákveðið götunafn en það reyndist ekki 

vera hægt. Hinsvegar var hægt að tengja upplýsingar um miðlínur og umferðarmagn við 

ákveðin götunöfn. Niðurstaðan var sú að skrárnar tvær sem notast var við innihéldu í grunninn 

upplýsingar um lengdir og hámarkshraða hvers fláka annarsvegar og umferðarþunga skv. 

umferðarspá hinsvegar. Umferðarspáin (Gatnanet_Sc1/TOT_FLOW_4) sem tölurnar eru 

fengnar úr var unnin af Vsó fyrir RVK árið 2012. Spáin gerir ráð fyrir að á gildistíma hennar 

verði ekki teljandi breytingar á ferðavenjum borgarbúa og að nýframkvæmdir þ.e.a.s. breytingar 

samsetningu byggðar verði sem minnstar. Spáin er ekki alveg nákvæm og skilar af sér töluvert 
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af götum sem út af einhverjum ástæðum fá enga umferð á sig. Þær götur sem fá enga umferð á 

sig skv. spánni eru settar í flokk með götum undir 2000 ÁDU í reiknilíkaninu. Unnið var úr 

þessu með þeim hætti að fundin var vegin meðal umferðarþungi á hverri götu út frá 

umferðarþunga og lengd hvers fláka. Í framhaldi af því var heildarlengd götunar fundin með 

því að leggja saman lengdir miðlína hvers götukafla í viðkomandi götu. Til að geta svo reiknað 

flatarmál hverrar götu var notast við mælingar á breidd gatna á Borgarvefsjá. Þessi handvirka 

yfirferð á öllum götum höfuðborgarsvæðisins skilaði einnig því að hægt var að flokka götur 

eftir veghöldurum og að hægt var að tína út ýmsa stíga og slóða sem ekkert bundið slitlag er 

á.(„Borgarvefsjá“, e.d.) 

Í framhaldi af þessari gagnavinnslu þurfti að ákveða hver leyfileg hjólfaradýpt ætti að 

vera á mismunandi götum. Ljóst var að ekki væri raunhæft að fara fram á óverulega hjólfaradýpt 

á öllum götum þótt að það væri án efa mjög þægilegt að aka eftir þannig vegakerfi. Það var því 

leitast við að finna eitthvað kerfi sem hægt væri að notast við til að ákvarða leyfilega 

hjólfaradýpt. Í þessu samhengi var skoðað hvernig sambandinu milli hjólfaradýptar og 

akstursöryggis væri háttað. Ekki virðist vera möguleiki á að greina sérstaklega hversu stóran 

þátt hjólför eiga almennt í umferðarslysum, þar sem að slysin eru oftast samspil margra 

þátta.(Fwa, Pasindu og Ong, 2011) Það er hinsvegar hægt að sýna fram á samband milli 

aukinnar dýptar hjólfara og aukinnar hættu á að ökutæki fljóti (Aquaplanning). Meðfylgjandi 

tafla sýnir við hvaða hjólfaradýpt ökutæki á tilteknum hraða á það á hættu að fljóta. 

  

Tafla 1. Hámarks dýpt hjólfara við vissan hraða m.t.t. hættu á floti.(Fwa o.fl., 2011, bls. 426) 

 

Þessi tafla er þó aðeins grunnurinn að því hvernig staðið var að vali á hámarks hjólfaradýpt á 

götum í reiknilíkaninu. Til þess að mat á hámarks hjólfaradýpt endurspegli raunveruleikan var 

nauðsynlegt að taka aðra þætti með í reikninginn. 

  

Hraði km/klst Dýpt hjólfara mm

91 5

87 10

83 15

76 20

72 25
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Raunverulegur umferðarhraði er oft á tíðum töluvert hærri en leyfður hámarkshraði. 

Skv. gögnum frá vegagerðinni og umhverfissviði Kópavogsbæjar er meðalhraði og 85% hraði 

oft vel yfir leyfilegum hámarkshraða. Þótt ekki hafi farið fram nákvæm greining á því hversu 

stórt hlutfall ökumanna aka yfir löglegum hraða á öllum þeim götum sem eru til skoðunar í 

þessu verkefni er óhætt að halda því fram að nægjanlega stór hópur aki það hratt að bæta þyrfti 

10-15km/klst. við leifðan hámarkshraða þegar kemur að því að setja viðmið um hámarksdýpt 

hjólfara. (Skúli Þórðarson, 2010; Umhverfissvið Kópavogsbæjar, 2011) 

Aksturslag þ.m.t hraði ökutækja breytist (hraðinn minnkar) við slæm veðurskilyrði. Skv. 

rannsókn á hegðun ökumanna við slæm veðurskilyrði, þá hægja ökumenn almennt á sér í mikilli 

rigningu og þeir ökumenn sem aka hvað hraðast hægja mest á sér. Þetta þýðir að við þau skilyrði 

þar sem hætta er á því að bílar fljóti í hjólförum er hraðakstur ekki jafn mikill og gengur og 

gerist. (Billot, El Faouzi og De Vuyst, 2009) 

Þegar kom að því að að ákveða endanlega við hvaða hraða ætti að miða á götum 

borgarinnar var tekið tillit til þessara tveggja þátta hér að ofan. Niðurstaðan var sú að 

hraðaaukning upp á 10km/klst. frá leyfðum hámarkshraða væri hentugt viðmið. Þar sem að hún 

tæki tillit til stórs hluta umferðarinnar, án þess þó að gera þær kröfur til vegakerfisins að það 

væri hannað til að mæta þörf ökumanna sem engan veginn færu eftir gildandi 

hraðatakmörkunum né aka eftir aðstæðum. 

Það að ætla veghöldurum að halda hjólförum undir 20mm að jafnaði virðist vera 

óraunhæf krafa m.v upplýsingar um dýpt hjólfara fyrir yfirlögn í RVK. Þar kemur fram að á 

árunum 1998-2006 er meðal hjólfaradýpt fyrir yfirlögn 27,4mm og á þessu tímabili fer meðal 

hjólfaradýpt fyrir yfirlögn aldrei undir 23,2mm.(Elín Ríta Sveinbjörnsdóttir, 2013) Þetta passar 

ágætlega við þær töflur sem BUSL gaf út þar sem ekki er tilgreind ending á slitlögum ef miða 

á við grynnri hjólför en 20mm. (Ásbjörn Jóhannesson o.fl., 2003) Ennfremur var ákveðið að 

hámarksdýpt hjólfara ætti í engum tilfellum að fara yfir 30mm sem passar ágætlega við þau 

mörk sem eru gefin sem viðmiðun fyrir djúp hjólför.(Fwa o.fl., 2011, bls. 424) 
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Þegar tekið var saman hver áætlaður hraði á götum væri og hve djúp hjólförin mættu vera í 

hverju tilviki varð niðurstaðan eins og sést í Töflu 2.  

Tafla 2. Viðmiðunardýpt hjólfara m.v. löglegan hámarkshraða. 

 

 

Til að geta spáð fyrir um endingu mismunandi slitlaga út frá hjólfaradýpt og ÁDU þurfti 

að hafa upplýsingar um hvernig slitlag væri á hverri götu. Upplýsingar um hvernig slitlagsgerð 

væri á hverri götu eða hverjum fláka voru ekki nægjanlega aðgengilegar til að það rúmaðist 

innan þessa verkefnis að taka þær saman. Í staðin var miðað við leiðbeiningar BUSL og kröfur 

RVK um malbikstegundir og kvarnatölu fylliefna. Skv. BUSL þá er Y-12 hentugt á allar götur 

með ÁDU < 12000 og fyrir götur með ÁDU > 12000 var mælt með SMA-16. Í útboðsgögnum 

frá RVK er kveðið á um að kvarnatala fylliefna á götum þar sem ÁDU < 8000 skuli vera undir 

14 og að þar sem ÁDU > 8000 sé hún undir 10. Öllum götum í reiknilíkaninu var úthlutað 

slitlagstegund annað hvort Y-12  kvarnatala 10. eða SMA-16 kvarnatala 7. Skv. þessum 

forsendum. (Ásbjörn Jóhannesson o.fl., 2003; Umhverfis og skipulagssvið Reykjavíkurborgar, 

2014) 

Til að geta notast við þær BUSL töflur sem við áttu þurfti að athuga hvort að taka þyrfti 

tillit til breytinga á notkun nagladekkja hér á landi á síðust árum, en hlutfall negldra hjólbarða 

hefur lækkað töluvert eða um 33% á árunum 2000-2012.(Elín Ríta Sveinbjörnsdóttir, 2013, bls. 

34)  Til að finna hlutfall bifreiða á negldum hjólbörðum yfir allt árið var tekið vegið meðaltal 

af hlutfalli bifreiða á negldum hjólborðum. Gert var ráð fyrir að hlutfallið breyttist línulega milli 

mælingadaga og jafnframt var gert ráð fyrir að engir bílar væru á negldum hjólbörðum milli 23. 

og 40. viku. Heildar hlutfall bifreiða á negldum hjólbörðum fyrir árið 2013-2014 var 17% (sjá 

viðauka 2) og var því hægt að auka töluvert á endingu slitlagana, eða um 32% (sjá viðauka 2) 

frá því sem gefið er upp í töflunum þar sem þær miða við 25% hlutfall negldra bifreiða.  

  

Hámarkshraði km/klst
Viðmiðunar hraði 

km/klst

Viðmiðunardýpt 

hjólfara mm

90 100 20

80 90 20

70 80 20

60 70 25

30-50 40-60 30
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Fyrir götur sem eru með ÁDU < 2000 þá er, skv. BUSL hjólfaramyndunin ekki sá þáttur 

sem ræður endingu slitlagsins. Í þessum tilfellum er það öldrun malbiksins sem ræður því hver 

endingartíminn er. Skv. BUSL er miðað við að hámarksending slitlaga sé 25 ár, en það virðist 

ekki koma heim og saman við reynslu manna af endingu gatna með svona lítinn umferðarþunga. 

Ýmsir aðilar sem hafa reynslu af viðhaldi gatnakerfa gátu bent á dæmi um götur sem voru 

töluvert eldri en 25 ára og enn í þokkalegu ásigkomulagi. Rannsókn á endingu slitlaga á 

Akureyri leiddi í ljós að nær væri að miða við 30-45 ára endingu á þessar tegundir gatna.(Jónas 

Valdimarsson, 2012, bls. 17) Ákveðið var að halda sig við 40 ára endingu á þessum götum líkt 

og Jónas Valdimarsson leggur til í rannsókn sinni. 

Kostnaður við yfirlögn var áætlaður út frá verði á Y-11 og SMA-16 malbiki. Verð á 

þessum vörum voru könnuð hjá Malbikunarstöðinni  Höfða og Hlaðbæ colas. Malbikunarstöðin 

Höfði reyndist ódýrari í báðum flokkum og eru verðin sem notuð eru í reiknilíkaninu tekin úr 

verðskránni þeirra. Til að finna kostnað við hvern fermeter af útlögðu malbiki var gert ráð fyrir 

eftirfarandi. 

 Rúmþyngd malbiks er u.þ.b. 2550kg/m3.(Arnþór Óli Arason og Pétur Pétursson, 

2009) 

 Lagþykkt SMA-16 = 4,5cm. og lagþykkt Y-12 = 4cm.(Jónas Valdimarsson, 2012) 

 Kostnaður við malbik er u.þ.b. 80% af heildarkostnaði við útlögn og ófyrirséður 

aukakostnaður u.þ.b.20% ofan á heildarkostnað þ.e.a.s. malbik og vinna.(Jónas 

Valdimarsson, 2012) 

Þegar þessir þættir eru eru lagðir til grundvalla þá er verð á útlögðu malbiki u.þ.b. 3600kr/m2 

fyrir SMA-16 og 2500kr/m2 fyrir Y-12. 
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Niðurstöður úr reiknilíkani 

 Reiknilíkanið fer í gegnum eftirfarandi skref til að finna hver kostnaðurinn er á 

ársgrundvelli við hverja götu í götuskránni. 

1. Skráning upplýsinga um allar götur sem voru í miðlínuskránni sem fékkst hjá 

Reykjarvíkurborg. 

 Nafn götu skráð í götuskrá viðkomandi veghaldara. 

 Flatarmál götunar skráð. 

 Áætluð ÁDU götunar skv. umferðarspá skráð. 

 Leyfilegur hámarkshraði götunar skráður. 

2. Leyfileg hámarksdýpt hjólfara er ákvörðuð út frá leyfilegum hámarkshraða skv.    Töflu 

2. 

3. Malbikstegund götunar valin skv. upplýsingum um ÁDU. 

 ÁDU > 12000 gefur malbikstegund SMA – 16.  

 Annars malbikstegundin Y – 12. 

4. Áætluð ending fundin út frá ÁDU og malbikstegund viðkomandi götu. 

 Ef ÁDU < 2001 þá er áætluð ending 40ár. 

 Annars er áætluð ending lesin úr viðkomandi töflu, Töflur 5 – 7, út frá 

upplýsingum um: malbikstegund, umferðarhraða og hámarksdýpt hjólfara. 

5. Áætlaður kostnaður við yfirlögn fundin. 

 Fermetraverð fundið út frá malbikstegund,SMA – 16 eða Y – 12. 

 Heildarkostnaður við yfirlögn fundin út frá fermetraverði og flatarmáli götunar. 

 Kostnaður á ársgrundvelli fundin út frá heildarkostnaði og áætlaðri endingu 

slitlagsins. 

 Heildar kostnaður hvers veghaldara, á ársgrundvelli tekin saman og færður inn 

í Töflu 3. 
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Þegar reiknilíkanið er keyrt á þeim forsendum sem settar hafa verið fram hér að ofan koma fram 

eftirfarandi kostnaðartölur. 

Tafla 3. Heildarkostnaður veghaldara vegna yfirlagna Spá 1. 

 

 Til að meta sannleikgildi reiknilíkansins var ákveðið að bera það saman við 

raunverulegan kostnað veghaldara vegna yfirlagna á tímabilinu 2000 – 2015. Leitað var eftir 

tölum hjá veghöldurum vegna bæði kostnaðar og reglubundins viðhalds og svo kostnaðar vegna 

yfirlagna.  

 Hjá RVK fengust upplýsingar um báða liði frá árinu 2011.  

 Hjá Mosfellsbæ fengust upplýsingar um yfirlagnir frá  árinu 2012.  

 Hjá Hafnafyrði fengust upplýsingar um yfirlagnir frá árinu 2000.  

 Hjá vegagerðinni fengust upplýsingar um kostnað vegna yfirlagna frá árinu 2005.  

 Hjá Garðabæ fengust upplýsingar um kostnað við báða liði frá árinu 2012. Tölur um 

kostnað vegna yfirlagna reyndust ekki réttar þar sem kostnaður við nýframkvæmdir var 

innifalin í þeim. Í staðin var stuðst við skýrslu Eflu um endurnýjun gatna í Garðabæ. 

Þar kemur fram að yfirlagnir undanfarin ár hafi verið um 8000 – 12000m2 en að þörfin 

sé nær 22000m2. Miðað við þessar tölur og útreiknað fermetraverð á malbiki þá er 

kostnaður undanfarin ár allt að 43.000.000kr en þörfin allt að 80.000.000kr.  

 Hjá Kópavogi fengust þær upplýsingar að  80 – 100.000.000kr væri varið í yfirlagnir á 

hverju ári.  

 Hjá Seltjarnarnesi reyndust tölur um þessa liði ekki vera aðgengilegar án töluverðrar 

fyrirhafnar og var ákveðið að notast við gróft mat frá starfsmönnum bæjarins. 

 Hjá Faxaflóahöfnum fengust upplýsingar um yfirlagnir frá árinu 2008. 

Nafn veghaldara. Kostnaður.

Mosfellsbær 30.000.000 kr.

Seltjarnarnes 14.000.000 kr.

Reykjavík 364.000.000 kr.

Garðabær 85.000.000 kr.

Hafnafjörður 101.000.000 kr.

Kópavogur 101.000.000 kr.

Faxaflóahafnir 16.000.000 kr.

Vegagerðin 694.000.000 kr.

Samtals 1.405.000.000 kr.

Verð kr/m2 Y-12 2500kr SMA-16 3600kr

Heildarkostnaður á ársgrunvelli vegna yfirlagna. 

Leyfð hjólfaradýpt 20-30mm
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Tölur um kostnað vegna yfirlagna voru núvirtar skv. byggingarvísitölu og meðaltalskostnaður 

fundinn fyrir þau ár sem upplýsingar voru til um. Niðurstöðurnar eru í töflu 4 hér að neðan.  

Tafla 4. Raunverulegur kostnaður veghaldara vegna yfirlagna. 

 

Þegar borinn er saman áætlaður kostnaður og raunverulegu kostnaður við yfirlagnir sést 

að fyrir RVK, Kópavog og Mosfellsbæ passa spárnar vel við raunveruleikann. 

Þegar litið er á tölur frá Garðabæ sést að raunverulegur kostnaður hjá þeim er u.þ.b 50% 

lægri en áætlaður kostnaður. Sé hinsvegar litið á skýrslu Eflu sést að skv. henni er þörfin all að 

80.000.000kr sem passar nokkuð vel við spána. 

 Þegar tölur frá Hafnarfirði eru bornar saman við spána sést að raunverulegur kostnaður 

við viðhald er ekki nema 52% af þeirri upphæð sem spálíkanið segir til um. Skýringin á þessu 

mikla fráviki er skv. minnisblaði frá Hafnarfjarðarbæ veruleg undirfjármögnun á viðhaldi á 

tímabilunum 2001 – 2006 og 2009 – 2015. Einnig ber að nefna að hluti af skýringarinnar gæti 

verið að stór hluti gatnakerfisins: Ásland, Vellirnir og Helluhraunið er nýlegur og líklega er 

ekki komið að viðhaldi á stærstum hluta þessara gatna. Skv. bæjaryfirvöldum í Hafnarfirði er 

nauðsynlegt fjármagn til yfirlagna u.þ.b. 129.000.000kr á ári sem að er mun nær því sem að 

reiknilíkanið segir til um. 

 Þegar tölur frá Vegagerðinni eru bornar saman við spána sést að raunverulegur 

kostnaður við viðhald er ekki nema 62% af þeirri upphæð sem spálíkanið segir til um. 

Hugsanlegar skýringar á þessu eru: að langstærsti hluti þeirra gatna sem Vegagerðin á eru götur 

sem eru með mjög mikla ÁDU og að ending þeirra sé eitthvað vanmetin og eða leyfð 

hjólfaradýpt sé meiri í raun og veru en líkanið gerir ráð fyrir eða einfaldlega veruleg 

undirfjármögnun á viðhaldi. Þessi skýring gæti átt vel við því að skv. Vegagerðinni eru 

fjárframlögin aðeins um 70% af nauðsynlegri upphæð. 

Nafn veghaldara. Kostnaður.

Mosfellsbær 33.252.371 kr.

Seltjarnarnes 20.000.000 kr.

Reykjavík 357.409.480 kr.

Garðabær 43.000.000 kr.

Hafnafjörður 52.806.250 kr.

Kópavogur 90.000.000 kr.

Faxaflóahafnir 26.715.935 kr.

Vegagerðin 433.812.746 kr.

Samtals 1.036.996.782 kr.

Heildarkostnaður á ársgrunvelli vegna yfirlagna. 

Núvirvirtar tölur frá árunum 2000 - 2015
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Þegar litið er á Faxaflóahafnir sést að reiknilíkanið vanáætlar þörfina á yfirlögnum 

talsvert. Hugsanleg skýring á þessu er óvenjulega hátt hlutfall þungra bíla á götum 

Faxaflóahafna. 

Tölurnar fyrir raunverulegan kostnað á Seltjarnarnesi eru ekki alveg marktækar og því 

er ekki hægt að bera þær saman við reiknilíkanið með neinni vissu.  

 Til að skoða hvernig spáin breyttist við mismunandi forsendur voru skoðuð fjögur ný 

tilvik. Fyrsta tilvikið (Spá 2) var að draga úr endingu gatna með ÁDU < 2000 nýja gildið á 

hámarksendingu var sett í 35 ár. Í tilviki tvö, (Spá 3) var hámarksdýpt hjólfara undir 30mm 

aukin um 5mm. Í tilviki þrjú (Spá 4) var hámarksdýpt allra hjólfara aukin í 30mm. Í loka 

tilvikinu (Spá 5) voru kröfur um hámarkshjólfardýpt síðan hertar aftur, hjólfaradýpt við 50 – 

60km/klst. var minnkuð um 5mm úr, 25 og 30mm niður í 20 og 25mm. Samanburðurinn er 

sýndur í tveimur töflum ,sjá mynd 2 og 3, til að auðvelda aflestur. 

 

 

Mynd 2. Samanburður á spám 1-5 fyrir Vegagerðina og RVK. 

 

Samanburður á hinum ýmsu tilvikum sem sett voru inn í reiknilíkanið sýnir að í tilfelli 

RVK þá skiptir svo til engu máli að slaka enn frekar á kröfum um hjólfaradýpt enda eru allar 

götur  borgarinnar nema ein í þeim flokk að leyfileg hjólfaradýpt er nú þegar 30mm. Aftur á 
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móti sést að ef kröfur um hámarks hjólfardýpt eru auknar eins og í spá 5 þá hefur það töluverð 

áhrif á kostnaðinn. Þetta stafar af því að stór hópur gatna fer úr 30mm hámarki niður í 25mm 

hámark. Þegar líftími gatna með ÁDU<2000 er styttur um 5 ár u.þ.b 9% verður 

kostnaðaraukning upp á u.þ.b 4,5% eða  tæpar 16.000.000 kr. 

Ef litið er á Vegagerðina sést að breyting á líftíma gatna með ÁDU < 2000 hefur engin áhrif á 

kostnaðinn sem reiknilíkanið spáir til um. Þetta er vegna þess að svo til allir vegir 

Vegagerðarinnar eru með ÁDU > 2000. Allar breytingar á hjólfardýpt hafa aftur á móti mikið 

að segja um hver kostnaður Vegagerðarinnar verður. 

 

  

Mynd 3. Samanburður á spám 1 - 5 fyrir aðra veghaldara. 

 

Þegar minni veghaldararnir eru skoðaðir sést að breytingarnar á forsendum 

reiknilíkansins hafa svipuð áhrif á Garðabæ, Hafnarfjörð og Kópavog. Þetta skýrist af því að 

hlutfall gatna í mismunandi flokkum er svipað á milli þessara veghaldara. Þó ber að nefna að 

kostnaður lækkar meira hjá Garðabæ en hjá hinum þegar litið er á spá 3. Skýringin á því er sú 

að Álftanesvegur er eini vegurinn með leyfilegan hámarkshraða 70km/klst. og þar af leiðandi 
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með hámarks hjólfaradýpt sem fer úr 20mm í 25mm. Hjá Mosfellsbæ og Seltjarnarnesi eru fár 

götur með hámarkshraða 50 km/klst. og aðeins Suðurströndin að golfklúbbnum er með hærri 

hámarkshraða eða 60km/klst. Þetta skýrir hversvegna breytingar á hjólfaradýpt (spár 3 – 5) hafa 

svona lítil áhrif á áætlaðan kostnað.  Hjá Faxaflóahöfnum er hlutfall gatna með hámarkshraða 

50km/klst. hærri en hjá Mosfellsbæ og Seltjarnarnesi og því hafa forsendurnar í spá 5 

hlutfallslega meiri áhrif þar. 

Þegar tölur frá veghöldurunum sjálfum um það hversu mikið fjármagn þeir telja sig 

þurfa til yfirlagna eru bornar saman við reiknilíkanið sést að líkanið vanmetur í flestum tilvikum 

þörfina m.v. fyrstu spá. Að öllum líkindum eru einhver atriði sem mætti laga í spánni. En áður 

en að það yrði gert þyrfti að afla nákvæmari gagna um það hvaða forsendur einstaka veghaldarar 

gefa sér þegar þeir áætla fjárþörf sína. Hvað varðar uppsafnaðann vanda í vegakerfinu þá virðist 

hann greinilega vera til staðar. Reiknilíkanið gefur næstum alltaf hærri upphæð en þá sem sett 

er í yfirlagnir og þar að auki sést að fjárþörfin skv. veghöldurum er mun meiri en sú upphæð 

sem þeir fá  úthlutað til yfirlagna. Miðað við þær forsendur sem lagðar voru til grundvalla fyrir 

fyrstu spána þá gæti þessi uppsafnaði vandi hlaupið á miljörðum og verið að aukast um allt að 

350.000.000kr á ári. 

Lokaorð 

 Allt í allt gekk verkefnið í heild sinni vel og það var ánægjulegt hversu reiðubúnir 

starfsmenn sveitarfélaganna, Vegagerðarinnar og Faxaflóahafna voru að hjálpa til við 

gagnaöflun og að svara spurningum. Það hefði verið áhugavert að fá aðgang að RoSy til að geta 

borið saman tölur úr því við niðurstöður reiknilíkansins og hver veit nema að það verði næsta 

skref. Sá árangur sem hefur náðst úr ekki flóknara reiknilíkani hefur samfært mig að með aðeins 

nákvæmari gögnum og fleiri breytum mætti gera reiknilíkan, sem gæti spáð fyrir um, með 

töluverðri nákvæmni, bæði árlega þörf á endurnýjun og sveiflur í þörfinni milli ára. 
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Viðauki 1. Útfylltir spurningalistar frá veghöldurum 

 

 

Mynd 4. Spurningalisti Mosfellsbær. 

 

 

 

Mynd 5. Spurningalisti Seltjarnarnes. 

Hver sér um ástandsskoðun á þeim vegum sem 

eru í ykkar umsjá?

Þjónustustöð mosfellsbæjar sér um ástandsskoðun 

einusinni á ári. Einig er ábendinga kerfi frá íbúum. 

Hernig fer sú skoðun fram? Sjónskoðun. 

Hvernig eru ákvarðanir teknar, um það hvort 

og þá hverskonar framkvæmdir skuli fara í?

Huglægt mat byggt á sjónskoðuninni.

Hvaða aðferðum er beitt við forgangsröðun 

verkefna?

Huglægt mat á því hvaða götur eru verst farnar. 

Bundið af fjárheimild bæjarins.

Hversu miklum fjármunum er varið í viðhald 

slitlaga á ársgrundvelli?

U.þ.b 20.000.000 kr á ári.

Eru einhverjir aðrir punktar sem vert er að 

nefna í sambandi við þetta efni?

Vanda vinnubrögð fylgjast með þykkt í nýlögn. 

Stone mastic asphalt á allar umferðimeir götur.

Mosfellsbær

Hver sér um ástandsskoðun á þeim vegum sem 

eru í ykkar umsjá?

VSO verkfræðistofa hefur séð um að gera þetta 

fyrir bæinn á 2-3 ára millibili. 

Hernig fer sú skoðun fram? Yfirleitt er sjónmat látið duga. VSO skilar skýrslu 

um ástand veganna. 

Hvernig eru ákvarðanir teknar, um það hvort 

og þá hverskonar framkvæmdir skuli fara í?

Hvaða aðferðum er beitt við forgangsröðun 

verkefna?

Hversu miklum fjármunum er varið í viðhald 

slitlaga á ársgrundvelli?

Gögn ekki komin.

Eru einhverjir aðrir punktar sem vert er að 

nefna í sambandi við þetta efni?

Bæjarbúar eru duglegir við að benda á hvað má 

betur fara. Reynt er eftir megni að fara eftir 

vitrænum ábendingum ef kostnaður er 

ásættanlegur. 

Seltjarnarnes.

Í skýrslu sem VSO er að gera fyrir bæinn, hef ég 

beðið um að fram komi æskileg forgangsröðun 

verkefna. Ef um stærri framkvæmdir er að ræða er 

gerð kostnaðaráætlun á verkið. Á grundvelli 

skýrslu geri ég tillögu að verkefnum og kynni fyrir 

bæjarstjóra og fjármálastjóra. Eftir umræðu um 

verkefnin er síðan tekin ákvörðun um hvað fari á 

áætlun næsta árs. 
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Mynd 6. Spurningalisti Garðabær. 

 

 

 

Mynd 7. Spurningalisti Kópavogur. 

Hver sér um ástandsskoðun á þeim vegum sem 

eru í ykkar umsjá?

Verkfræðistofan Efla.

Hernig fer sú skoðun fram? Sjónskoðun.

Hvernig eru ákvarðanir teknar, um það hvort 

og þá hverskonar framkvæmdir skuli fara í?

Koma í veg fyrir frekari skemmdir.

Hvaða aðferðum er beitt við forgangsröðun 

verkefna?

Fjármagn stýrir forgangsröðun verkefna.

Hversu miklum fjármunum er varið í viðhald 

slitlaga á ársgrundvelli?

U.þ.b 80.000.000 - 120.000.000kr

Eru einhverjir aðrir punktar sem vert er að 

nefna í sambandi við þetta efni?

Allt viðhald boðið út á 3 - 6 ára fresti Efla sér um 

verkeftirlit.

Garðabær

Hver sér um ástandsskoðun á þeim vegum sem 

eru í ykkar umsjá?

Starfsmenn Kópavogsbæjar.

Hernig fer sú skoðun fram? Sjónskoðanir, hjólfaradýpt mæld.

Hvernig eru ákvarðanir teknar, um það hvort 

og þá hverskonar framkvæmdir skuli fara í?

Huglægt mat byggt á reynslu með m.t.t 

umferðarmagn.

Hvaða aðferðum er beitt við forgangsröðun 

verkefna?

Fjármagn og reynt að minnka langtímakostnað.

Hversu miklum fjármunum er varið í viðhald 

slitlaga á ársgrundvelli?

U.þ.b. 80.000.000 - 100.000.000kr.

Eru einhverjir aðrir punktar sem vert er að 

nefna í sambandi við þetta efni?

Eru að skoða Rosy.

Kópavogur
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Mynd 8. Spurningalisti Reykjavík. 

 

 

 

Mynd 9. Spurningalisti Faxaflóahafnir. 

Hver sér um ástandsskoðun á þeim vegum sem 

eru í ykkar umsjá?

Samstarf RVK og  verkfræðistofunar Eflu.

Hernig fer sú skoðun fram? Sjónskoðun.

Hvernig eru ákvarðanir teknar, um það hvort 

og þá hverskonar framkvæmdir skuli fara í?

Ákvarðanir eru teknar í samræmi við tillögur RoSy 

og reynslu starfsmanna.

Hvaða aðferðum er beitt við forgangsröðun 

verkefna?

Fjármagn ræður forgangsröðun en reynt er að 

lágmarka langtímakostnað.

Hversu miklum fjármunum er varið í viðhald 

slitlaga á ársgrundvelli?

U.þ.b 300.000.000 - 400.000.000kr

Eru einhverjir aðrir punktar sem vert er að 

nefna í sambandi við þetta efni?

Það er uppsafnaður vandi til staðar í kerfinu vegna 

langvarandi undirfjármögnunar viðhalds.

Reykjavík

Hver sér um ástandsskoðun á þeim vegum sem 

eru í ykkar umsjá?

Verkfræðistofan Hnit og starfsmen Faxaflóahafna 

meta á hverju vori. Boðið út á ársgrundvelli. 

Burðarlag notað sem slitlag. 

Hernig fer sú skoðun fram? Sjónskoðun ástandið borið saman á milli ára.

Hvernig eru ákvarðanir teknar, um það hvort 

og þá hverskonar framkvæmdir skuli fara í?

Ákvarðanataka miðast við að lámarka 

langtímakostnað.

Hvaða aðferðum er beitt við forgangsröðun 

verkefna?

Fjármagn stýrir forgangsröðun verkefna.

Hversu miklum fjármunum er varið í viðhald 

slitlaga á ársgrundvelli?

Mjög misjafnt milli ára.

Eru einhverjir aðrir punktar sem vert er að 

nefna í sambandi við þetta efni?

A.t.h sérstaklega veður skilyrð. Fyrir 10-15 árum var 

einungis malbikað á sumrinn en nú er unnið langt 

fram eftir hausti. Mikil Þungaumferð á Sundahöfn. 

Lágmarsframkvæmdir sl. ár.

Faxaflóahafnir
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Mynd 10. Spurningalisti Vegagerðin. 

 

 

 

Mynd 11. Spurningalisti Hafnarfjörður. 

  

Hver sér um ástandsskoðun á þeim vegum sem 

eru í ykkar umsjá?

Samstarf Vegagerðarinnar og verkfræðistofunar 

Eflu.

Hernig fer sú skoðun fram? Sjónskoðun ásamt einstaka mælingum.

Hvernig eru ákvarðanir teknar, um það hvort 

og þá hverskonar framkvæmdir skuli fara í?

Ákvarðanir eru teknar í samræmi við tillögur RoSy 

og reynslu starfsmanna.

Hvaða aðferðum er beitt við forgangsröðun 

verkefna?

Fjármagn stýrir framkvæmdun og öll 

forgangsröðun miðast við að halda vegakerfinu í 

nothæfu ástandi með sem minnstum 

langtímakostnaði.

Hversu miklum fjármunum er varið í viðhald 

slitlaga á ársgrundvelli?

Sundurliðuð gögn ekki komin.

Eru einhverjir aðrir punktar sem vert er að 

nefna í sambandi við þetta efni?

Viðhald er verulega undirfjármagnað. Fjárheimildir 

ná u.þ.b 60 - 80% af fjárþörfinni.

Vegagerðin

Hver sér um ástandsskoðun á þeim vegum sem 

eru í ykkar umsjá?

Starfsmenn Hafnarfjarðabæjar.

Hernig fer sú skoðun fram? Sjónskoðun.

Hvernig eru ákvarðanir teknar, um það hvort 

og þá hverskonar framkvæmdir skuli fara í?

Svar ekki komið.

Hvaða aðferðum er beitt við forgangsröðun 

verkefna?

Svar ekki komið.

Hversu miklum fjármunum er varið í viðhald 

slitlaga á ársgrundvelli?

U.þ.b 50.000.000kr.

Eru einhverjir aðrir punktar sem vert er að 

nefna í sambandi við þetta efni?

Svar ekki komið.

Hafnarfjörður
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Viðauki 2. Ýmsar töflur og útreikningar 

 

Tafla 5. Endingartölur fyrir malbik Y-12 60 km/klst. 

 

 

 

Tafla 6. Endingartölur fyrir malbik SMA-16 50-70 km/klst. 

 

 

 

ÁDU 20mm 25mm 30mm

2001 31 34 34

4001 15 20 26

6001 11 14 16

8001 8 9 12

10001 7 8 9

12001 5 7 8

14001 4 5 7

16001 4 5 4

18001 4 4 5

20001 3 4 5

22001 3 4 4

24001 3 3 4

26001 3 3 4

28001 3 3 4

30001 3 3 3

Y-12  kvarnatala 10. 60km/klst

ÁDU 20mm 25mm 30mm

8001 11 15 19

10001 9 12 15

12001 8 9 12

14001 7 8 11

16001 5 8 9

18001 5 7 8

20001 4 5 8

22001 4 5 7

24001 4 5 7

26001 4 4 5

28001 3 4 5

30001 3 4 5

SMA-16 kvarnatala 7.  50-70km/klst
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Tafla 7. Endingartölur fyrir malbik SMA-16 80-90 km/klst. 

  SMA-16 kvarnatala 7. 80-90km/klst. 

ÁDU 20mm 25mm 30mm 

8001 7 9 12 

10001 5 8 9 

12001 5 7 8 

14001 4 5 7 

16001 4 5 5 

18001 3 4 5 

20001 3 4 5 

22001 3 4 4 

24001 3 3 4 

26001 3 3 4 

28001 3 3 4 

30001 1 3 3 

 

Tafla 8. Malbiksverð. 

 

 

Rúmþyngd malbiks kg/m3 2550,0

Lagþykkt SMA-16 í cm 4,5

Lagþykkt Y-12 í cm 4,0

SMA-16 Þyngd á m2 114,8

Y-12 Þyngd á m2 102,0

SMA-16 m2/tonn 8,7

Y-12 m2/tonn 9,8

SMA16 Verð kr/tonn 20.950 kr.

Y-12 Verð kr/tonn 19.455 kr.

SMA16 Verð kr/m2 2.404 kr.

Y-12 Verð kr/tonn2 1.984 kr.

Viðbótarkostnaður vegna 

útlagnar. 25%

SMA16 Verð með útlögn 

kr/m2 3.005 kr.

Y-12 Verð með útlögn 

kr/tonn2 2.481 kr.

Ofyrirséður 

viðbótakostnaður 20%

SMA-16 Heildarverð kr/m2 3.606 kr.

Y-12 Heildarverð kr/m2
2.977 kr.

Malbiksverð
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Tafla 9. Hlutfall negldra hjólbarða 2012-2013. 

 

Vika Hlutfall Vika Hlutfall

1 33% 27 0%

2 33% 28 0%

3 33% 29 0%

4 33% 30 0%

5 35% 31 0%

6 35% 32 0%

7 35% 33 0%

8 35% 34 0%

9 35% 35 0%

10 35% 36 0%

11 35% 37 0%

12 36% 38 0%

13 30% 39 0%

14 30% 40 2%

15 30% 41 2%

16 30% 42 3%

17 30% 43 9%

18 23% 44 14%

19 12% 45 16%

20 12% 46 17%

21 12% 47 25%

22 12% 48 25%

23 12% 49 25%

24 12% 50 33%

25 0% 51 33%

26 0% 52 33%

Meðal hlutfall nelgdra hjólbarða 

yfir árið

Hlutfall negldra hjólbarða

17%
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Mynd 12. Breyting á notkun negldra hjólbarða. 
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Tafla 10. Aukning í endingu slitlaga m.v. lægra hlutfall negldra hjólbarða. 

 

  

Hlutfall hjólfaramyndana í slitlagi á líftíma þess. 100%

Hlutfall forbreytinga í hjólfaramyndun. 25%

Hlutfall slits vegna notkunar nagladekkja í 

hjólfaramyndun. 
75%

Hlutfall nagladekkja skv. BUSL. 25%

Hlutfall nagladekkja m.v. Talningu 2012 - 2013. 17%

Breyting á hlutfalli nagladekkja. 68%

Heildardýpt hjólfara á upprunalegum líftíma 

m.v.25% hlutfall nagladekkja.
100,00

Hjólfaramyndun vegna formbreytinga 25,00

Hjólfaramyndun vegna slits 75,00

Endurútreikningur á sliti í mm vegna minni 

notkunar nagladekkja.
51,00

Heildar hjólfaramyndun á upprunalegum líftíma 

slitlags mv lækkað hlutfall nagladekkja.
76,00

Aukning í endingu slitlags. 32%

Aukning í endingu slitlags m.v. lægra 

hlutfall nelgdra hjólbarða.
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Tafla 11. Sýnishorn af Götuskrá. 

 

 

  

Götuheiti Flatarmál 

götu

Áætlað 

ÁDU

Hámarks

hraði

Max dýpi 

hjólfara

Tegund 

malbiks

Áætluð 

ending

Áætlaður kostnaður við yfirlögn 

á ári

Kauptún 6563 18541 50 30 SMA-16 8 2.461.153 kr.

Álftanesvegur 40586 12101 70 20 SMA-16 5 24.351.321 kr.

Vífilsstaðavegur 37456 11544 50 30 Y-12 9 10.404.421 kr.

Suðurnesvegur 14261 11143 50 30 Y-12 9 3.961.452 kr.

Norðurnesvegur 6125 11143 50 30 Y-12 9 1.701.282 kr.

Suðurhraun 6084 10884 50 30 Y-12 9 1.690.078 kr.

Hraunsholtsbraut 10333 8577 50 30 Y-12 12 2.152.681 kr.

Hraunsholtsbraut- torg 777 8577 50 30 Y-12 12 161.807 kr.

Elliðavatnsvegur 26832 8110 50 30 Y-12 12 5.589.919 kr.

Hnoðraholtsbraut 8763 5639 50 30 Y-12 26 842.557 kr.

Goðatún 2148 4611 30 30 Y-12 26 206.493 kr.

Silfurtún 2992 4611 30 30 Y-12 26 287.698 kr.

Litlatún 2847 4486 30 30 Y-12 26 273.736 kr.

Gilsbúð 304 4012 30 30 Y-12 26 29.190 kr.

Búðir 1770 3602 30 30 Y-12 34 130.169 kr.

Karlabraut 6667 2888 50 30 Y-12 34 490.252 kr.

Arnarnes 3508 2731 50 30 Y-12 34 257.921 kr.

Brekkuás 8996 2609 50 30 Y-12 34 661.434 kr.

Hæðarbraut 8052 2217 30 30 Y-12 34 592.092 kr.

Herjólfsgata 10218 2109 50 30 Y-12 34 751.346 kr.

Aftanhæð 1263 2000 30 30 Y-12 40 78.924 kr.

Aratún 2185 2000 30 30 Y-12 40 136.559 kr.

Arnarás 1625 2000 50 30 Y-12 40 101.566 kr.

Asparás 878 2000 50 30 Y-12 40 54.886 kr.

Asparholt 2039 2000 50 30 Y-12 40 127.443 kr.

Asparlundur 1012 2000 30 30 Y-12 40 63.235 kr.

Garðabær
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