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1 Inngangur 

 

„Það er ekki hægt að tala um arðsemismat án þess að fjalla um mikilvægi 

samgangna fyrir efnahags- og atvinnulíf. Öflugt samgöngukerfi er tvímælalaust 

einn af sterkustu drifkröftum hagvaxtar og mikilvægur þáttur allrar 

atvinnustarfsemi og frístundaiðkunar. Gott samgöngukerfi hefur mikil áhrif á 

lífsgæði fólks og hreyfanleiki leikur lykilhlutverk við val á búsetu, atvinnu, 

ferðalögum og frítíma, svo nokkrir þættir séu nefndir og er þannig einn af 

grundvallarþáttum nútímasamfélags. Þannig eru góðar samgöngur eitt af því sem 

setur hvað mest mark sitt á þróuð þjóðfélög í dag.“1 

 

Það er ekkert nýtt að eftirspurn eftir nýjum lausnum í samgöngumálum og viðhald á þeim 

sem fyrir eru er sívaxandi. Erfiðara er hins vegar um vik hér á landi en oft áður og fjármagn 

ekki á hverju strái til stórframkvæmda vegna núverandi efnahagsástands. Sýnt hefur þó verið 

fram á það að æskilegt er að auka ríkisútgjöld í þágu gatnagerðar á krepputímum en 

jafnframt er mikilvægt að skoða vel og forgangsraða þeim framkvæmdum sem stefnt er á að 

leggjast í. Auka má samfélagslegan ábata fyrir þjóðfélagið með því að virkja vinnuafl sem ekki 

er nýtt og má búast við að hann verði meiri ef lagst er í framkvæmdir þar sem margar hendur 

eru á bakvið hvern þátt framkvæmdarinnar eins og t.d. við gerð á mislægum gatnamótum, 

vegum sem steyptir eru í stokk og gangagerð2. Sérstaklega er mikilvægt á þessum tímum að 

leggjast í framkvæmdir þar sem að í landinu er mikið af ónýttu vinnuafli. 

Í þessu lokaverkefni sem unnið er af Kristni Þór Garðarssyni, nemanda í byggingartæknifræði 

við Háskólann í Reykjavík eru skoðaðar fjórar breytingar á aðalgatnakerfi Hafnarfjarðar og 

arðsemi metin út frá umferðarkostnaði. Þessar breytingar hafa ýmist bara verið hugmyndir 

eða komist alla leið á teikniborðið. Þær framkvæmdir sem um ræðir eru; Reykjanesbraut í 

stokk frá Lækjargötu að Álftanesvegi í Garðabæ, færsla Reykjanesbrautar vegna hugsanlegrar 

stækkunar álvers Alcan í Straumsvík, lagning nýs Ofanbyggðarvegar sunnan núverandi 

byggðar í Hafnarfirði og mislæg gatnamót í Engidal. 

                                                      
1
 (Axel Hall, 2010) 

2
 (Jón Þorvaldur Heiðarsson, 2006) 
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Eins og áður sagði hafa þessar framkvæmdir komist mislangt í umræðunni og um sumar 

þeirra eru til mjög lítil gögn, önnur en mögulegar veglínur og stuttar greinargerðir. Í 

verkefninu er því mikið um áætlanir en jafnframt er reynt að nálga allar forsendur með 

faglegum hætti þannig að hægt sé að ímynda sér að niðurstaðan gefi nokkuð raunhæfa 

mynd. 

Í byrjun er stutt samantekt á helstu niðurstöðum. Þá er farið yfir forsendur verkefnisins og 

þær aðferðir sem notast var við í nálgunum á þeim og farið yfir þau gögn sem unnið var með. 

Síðan koma framkvæmdirnar í þeirri röð sem upp var talið hér að ofan. Fyrir hverja og eina er 

farið yfir lýsingu á framkvæmdinni, kostnað og tekjur, ávinning fyrir bæjarfélagið og að 

lokum þjóðfélagslegan ávinning. Í köflunum um framkvæmdirnar sjálfar eru helstu forsendur 

skýrðar enn frekar. Að lokum er farið í niðurstöður verkefnisins og þær greindar. Þar er borin 

saman arðsemi allra framkvæmdanna og fjallað um hvernig mögulega megi forgangsraða 

þeim eftir því hversu miklum ávinningi þær gætu skilað fyrir Hafnarfjarðarbæ og hversu 

arðvænlegar þær gætu reynst fyrir þjóðfélagið í heild. 

Leiðbeinandi verkefnisins var Haraldur Sigþórsson, lektor við Háskólann í Reykjavík. Fær hann 

kærar þakkir fyrir leiðbeiningar og góð ráð. 
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2 Opinber stefna 

2.1 Samgönguáætlun 

Vegna þeirrar óvissu sem nú ríkir í efnahagsmálum þjóðarinnar var ekki lögð fram ný 

samgönguáætlun fyrir árin 2009-2012 heldur fellur hún innan gildandi áætlunar fyrir árin 

2003-2014. Í þeirri áætlun er kveðið á um aukna hagkvæmni í uppbyggingu og rekstri 

samgangna að svo miklu leyti sem ríkið kemur að þeim.3 

Núna hefur samgönguráði verið falið að vinna að nýrri tólf ára áætlun fyrir árin 2011-2022. 

Undirbúningur er hafinn en vinnan er þó ennþá á frumstigi og er það aðallega vegna 

óvissunar í ríkisfjármálunum. Gert er þó ráð fyrir að áætlunin verði lögð fyrir 

samgönguráðherra á næsta ári.4 

2.2 Aðalskipulag Hafnarfjarðar 

Í greinargerð með aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2005-2025 er að finna kafla sem snýr að 

samgöngum í bænum. Þar eru sett fram markmið sem fela í sér að beina þungaumferð 

framhjá meginbyggð. Jafnframt á að draga úr neikvæðum áhrifum umferðar sem fer í 

gegnum bæinn og er þá búist við að umferðaröryggi aukist og hljóð- og loftmengun minnki. 

Þannig beri að líta á umferðarkerfið sem þjónustukerfi sem skal fylla ítrustu kröfur um öryggi 

og umhverfisgæði. 

Í kafla um samgöngukerfi þar sem fjallað er um stofnbrautir segir eftirfarandi: 

„... í endurskoðaðri umferðarspá 2005 er áætlað að Reykjanesbraut frá Smáralind 

í Kópavogi að Krýsuvíkurvegi í Hafnarfirði verði 4 akreina stofnbraut með 

mislægum gatnamótum. ... .Ef samþykkt verður að stækka lóð Álversins í 

Straumsvík verður Reykjanesbraut færð í nýja legu sunnan Straumsvíkur. Árið 

2024 er áætlað að Hafnarfjarðarvegur frá miðbæ Garðabæjar að Engidal verði 

orðinn 4 akreinar með mislægum gatnamótum ... . ... Hafnarfjarðarbær leggur 

megin áherslu á að framkvæmd Ofanbyggðarvegar verði hraðað eins og kostur er 

og að sem mest af gegnumumferð fari um hann.“5 

                                                      
3
 (Samgönguráð, 2003) 

4
 (Samgönguráðuneytið) 

5
 (Dr. Bjarki Jóhannesson, Dr. Bjarni Reynarsson, Guðjón Ingi Eggertsson, & Helga Stefánsdóttir, 2006) 
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Í þessum texta koma fyrir allir þeir vegkaflar sem eru til umfjöllunar í þessu verkefni og fjallað 

er um mögulegar breytingar á. Ljóst er að á komandi árum er nauðsynlegt að leggjast í 

breytingar á þessum umferðarmannvirkjum og því er mikilvægt að skoða hvar best sé að 

byrja – og þá sérstaklega í því árferði sem nú ríkir í efnahagsmálum þjóðarinnar. 

3 Forsendur 

3.1 Aðferðarfræði 

Þegar vinna við verkefnið hófst snemma í haust var haft sambandi við þá opinberu aðila sem 

höfðu upplýsingar um þau umferðarmannvirki sem til skoðunar voru – bæjaryfirvöld í 

Hafnarfirði og Vegagerðina. Þá var notast mikið við vef Vegagerðarinnar sem hefur að geyma 

fjölda af skýrslum og upplýsingum sem nauðsynlegar voru við vinnu á verkefninu. Þær 

upplýsingar sem ekki reyndist unnt að nálgast með þessum hætti voru fengnar á fundum 

með ýmsum fagaðilum. 

Eftir fremsta megni voru upplýsingarnar nálgaðar og reynt að stilla þeim upp þannig að þær 

gæfu sem réttasta mynd þegar þær voru síðan notaðar til þess að reikna út arðsemi 

framkvæmdanna. Í öllum núvirðingum og útreikningum fyrir arðsemi eru kostnaður 

framreiknaður m.v. vísitölu í september 2010. 

Miðað er við 2011 sem framkvæmdarár og 2012 sé fyrsta notkunarár mannvirkjanna. 

Kostnaðarþróun allra þátta í arðsemismati er m.v. 2,5% verðbólgumarkmið Seðlabanka 

Íslands6. 

Nánari útskýringum á þeim aðferðum sem beitt var við lausn hinna mismunandi viðfangsefna 

er að finna í köflunum hér á eftir. 

Teikningar af þremur framkvæmdum; Reykjanesbraut í stokk, Færslu Reykjanesbrautar 

vegna álvers og mislæg gatnamót í Engidal er að finna í Viðauka A. 

  

                                                      
6
 (Seðlabanki Íslands, 2005) 
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3.2 Kostnaður framkvæmda 

3.2.1 Stofnkostnaður 

Fyrir tvær af þeim framkvæmdum sem hér er fjallað um lágu fyrir frumdrög að 

kostnaðaráætlun. Þegar kostnaður var framreiknaður var notast við byggingarvísitölu frá því 

ári sem kostnaðaráætlunin var gerð og til september 2010. Fyrir hvert ár var fundið meðaltal 

vísitölu og það notað til þess að núvirða þær kostnaðaráætlanir sem fyrir lágu. Til þess var 

notuð jafna 3:1. 

                          
           

             
            

Jafna 3:1 Jafna fyrir framreiknaðan kostnað 

Fyrir þær framkvæmdir þar sem ekki lá fyrir kostnaðaráætlun var nauðsynlegt að fá einhverja 

hugmynd um hugsanlegan kostnað. Haft var samráð við Vegagerðina um það hvernig hægt 

væri að fá trúlega kostnaðartölu á ýmsa þætti vegaframkvæmda eins og t.d. lagningu vegar, 

smíði mislægra gatnamóta og vegrampa. 

Við alla útreikninga á stofnkostnaði var bætt við 20% óvissu. 

Nánar er skýrt í köflum fyrir hverja framkvæmd hvernig kostnaður þeirra er metinn. 

3.2.2 Viðhalds- og rekstrarkostnaður 

Einnig var haft samráð við Vegagerðina þegar viðhaldskostnaður vegkaflanna var áætlaður. 

Eftir að hafa farið í gegnum gögn þeirra og vegið og metið kostnað við viðhald og rekstur á 

einum km af vegi má ganga út frá því að meðalkostnaður við rekstur og viðhald vega í 

þéttbýli sé um 1 milljón kr. og verður notast við þá tölu í verkefninu fyrir útreikning á 

arðsemi.  
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3.3 Umferðaróhöpp 

3.3.1 Kostnaður vegna óhappa 

Í útreikningum fyrir ávinning við breytingar á aðalgatnakerfi Hafnarfjarðar eru m.a. skoðuð 

umferðaróhöpp á núverandi vegköflum og sparnaður vegna breytinga á þeim m.t.t. aukins 

umferðaröryggis. Sparnaðurinn er metinn út frá töflu 3:1 frá árinu 2008. Tölurnar segja til um 

kostnað vegna umferðaróhappa í milljónum króna. 

 

Tafla 3:1 Kostnaður umferðarslysa, 2008 

Tölurnar í töflunni voru uppfærðar með launavísitölu í september 2010, sjá töflu 4:2. 

 

Tafla 3:2 Kostnaður umferðarslysa, 2010 
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Í skýrslu frá árinu 2009, Arðsemi og ávinningur vega- og gatnaframkvæmda7, segir: 

„Nota má skiptingu allt eftir því hver almenn markmið eru í einn, tvo, þrjá eða 

fjóra flokka eftir alvarleika. Ef upplýsingar eru þokkalega áreiðanlegar og liggja 

fyrir, er vanalega notuð skipting í 3 flokka. Ekki er hefð fyrir því að nota fjóra 

flokka, því að banaslys eru það blessunarlega fátíð, að staðsetning þeirra er 

tilviljanakennd, en þau vega mjög þungt í kostnaði, þar sem þau eru svo dýr 

þjóðhagslega.“ 

Í þessu verkefni verður notast við þrjá flokka. 

Við skoðun á umferðaróhöppum var notast við tölur frá Umferðarstofu á vegköflunum sem 

um er rætt og þaðan fundinn kostnaður vegna óhappa á ári. Við skoðun á því hvernig þróun 

umferðaróhappa gæti orðið eftir breytingar var stuðst við Trafikksikkerhetshåndboken8 frá 

Transportøkonomisk institutt, TØI í Noregi. Í þeirri bók er kafli þar sem fjallað er um hvernig 

væntanleg prósentubreyting óhappa gæti orðið eftir breytingar. 

Umferðaróhöpp ná yfir bæði eignatjón og slys á fólki. Þegar talað er um slys á fólki er átt við 

líkamstjón. 

  

                                                      
7
 (Dr. Stefán Einarsson & Dr. Haraldur Sigþórsson, 2009) 

8
 (Elvik, Erke, Vaa, & Borger, 1997) 
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3.3.2 Óhappatíðni 

Á vef Vegagerðarinnar 9  er að finna óhappatíðni á vegum eftir upplýsingum frá 

Umferðarstofu. Óhappatíðni er fjöldi slysa á hverja milljón ekinna kílómetra. Óhappatíðni er 

nauðsynleg í þessu verkefni til þess að geta með einhverjum hætti spáð fyrir um fjölda 

óhappa á vegi í framtíðinni og þannig má sjá fyrir sér hvernig mögulegur 

kostnaður/sparnaður vegna umferðaróhappa kunni að þróast. 

Í þessu verkefni var óhappatíðni skoðuð fyrir þrjú ár; 2006, 2007 og 2008. Í töflu 3:3 hér að 

neðan má sjá óhappatíðni á þeim vegköflum sem teknir eru fyrir við gerð þessa verkefnis. 

 

Tafla 3:3 Óhappatíðni vegkafla 

Engin tíðni er augljóslega til fyrir hinn óbyggða Ofanbyggðarveg en til þess að fá hugmynd 

um fjölda umferðaróhappa á þeim vegi var ákveðið að skoða veginn um Bröttubrekku. 

Brattabrekka er nýlega endurnýjaður vegur, gerður eftir nýjustu stöðlum og þótti nokkuð 

vænlegur til samanburðar í þessu tilfelli m.a. vegna legu. Óhappatíðni fyrir Bröttubrekku er 

að sjá í töflu 3:4. 

 

Tafla 3:4 Óhappatíðni í Bröttubrekku 

Í þessu verkefni verður miðað við að óhappatíðni á nýjum Ofanbyggðarvegi sé 1,11. 

Fyrir nýja vegi er oft notast við óhappatíðni 1, þ.e. eitt umferðaróhapp á hverja milljón 

ekinna kílómetra. Eftir ráðfæringar við Harald Sigþórsson, leiðbeinanda verkefnisins voru 

uppi hugmyndir um það að óhappatíðni gæti verið lægri á nýjum vegum. Eftir nokkra skoðun 

                                                      
9
 (Vegagerðin, 2006-2008) 

Óhappatíðni vega

Vegnr Kaflanr Vegheiti Heiti upphafspunkts Heiti endapunkts Óhappatíðni

41 13 Reykjanesbraut Vífilstaðavegur Hafnarfjarðarvegur 1,82

41 14 Reykjanesbraut Hafnarfjarðarvegur (40) brú yfir Fjarðarbraut 2,56

41 15 Reykjanesbraut brú yfir Fjarðarbraut brú yfir Vatnsleysustrandarveg 0,56

Gatnamót í Engidal 0,65

Óhappatíðni vega

Vegnr Kaflanr Vegheiti Heiti upphafspunkts Heiti endapunkts Óhappatíðni

1 h2 Hringvegur Vestfjarðavegur (60) Norðurárdalsvegur (528) 1,11
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ákvað höfundur að hafa óhappatíðni á nýjum vegum 0,95 og verður notast við þá tíðni fyrir 

nýja vegi í þessu verkefni. 

Við vinnu á þessu verkefni og við skoðun óhappatíðni fyrir hverja framkvæmd er nauðsynlegt 

að horfa gagnrýnið á tíðnitölurnar. Sem dæmi um það má sjá að óhappatíðni á þeim vegkafla 

þar sem færsla Reykjanesbrautar er fyrirhuguð er mjög lág. Til frekar glöggvunar á 

óhappatíðni á vegköflum er hægt að reikna hana út með jöfnu 3:2. 

            
                    

                                        
 

Jafna 3:2 Jafna fyrir óhappatíðni 

Í köflum hverrar framkvæmdar er farið nánar út í það hvernig staðið er að nálgun fyrir 

óhappatíðni. 

3.4 Tíma- og aksturssparnaður 

Til þess að finna út tímasparnað þarf að beita mismunandi nálgunum til þess að áætla 

tímasparnað/aukningu eftir því um hvaða framkvæmd er að ræða. 

Fyrir Ofanbyggðarveg og færslu Reykjanesbrautar og Reykjanesbraut í stokk verður notast 

við jöfnu 3:3 til þess að meta tímasparnað. 

                  
           

                 

  

 

Jafna 3:3 Jafna fyrir meðalferðatíma 

Ákveðið er að styðjast við jöfnu 3 fyrir þessar tilteknu framkvæmdir vegna þess að þær liggja 

ekki í þéttbýlinu og má þá búast við að hægt sé fyrir umferð á þessum köflum að halda 

nokkuð jöfnum hraða. Gert er ráð fyrir að sú umferð sem velur Ofanbyggðarveginn í 

framtíðinni noti Reykjanesbrautina á leið sinni í gegnum Hafnarfjörð í þessu verkefni. 

Fyrir mislæg gatnamót í Engidal og þann kafla þar sem Reykjanesbrautin liggur í gegnum 

Hafnarfjörð og fer í stokk verður að skoða sérstaklega þátt umferðarljósa á umferðina þegar 

meta þarf taftíma. 
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Í áðurnefndri skýrslu frá 200910, er fjallað um reiknilíkan úr skýrslu Borgarverkfræðings frá 

árinu 1994 þar sem tekinn er fyrir ökutækjakostnaður, bæði kílómetragjald og 

tímakostnaður. Um kílómetragjald í skýrslunni segir: 

„Í reiknilíkani, ... , eru kostnaðarliðir fyrir fólksbifreiðar, flutningabifreiðar og 

strætisvagna sýndir. Akstur þessara eininga á borgarsvæði var metinn og 

meðaltal reiknað sem kílómetragjald fyrir þessar þrjár bifreiðategundir“ 

Um tímakostnað segir jafnframt: 

„Til grundvallar hefur verið lagt meðaltal tímalauna fyrir iðnaðarmann á 

höfuðborgarsvæinu að viðbættum 34% í launatengd gjöld, en tímagjöld í öðrum 

ferðum er ákveðið sem ¼ af því gjaldi.“ 

Í þessu verkefni verður stuðst við þann kostnað sem notaður var í skýrslu 

Borgarverkfræðings en hann er sýndur í töflu 3:5. 

 

Tafla 3:5 Ökutækja- og ökustundakostnaður, 1994 

  

                                                      
10

 (Dr. Stefán Einarsson & Dr. Haraldur Sigþórsson, 2009) 

M.v. vísitölu 1994

Ökutækjakostnaður 19,5 kr/km

Ökustundakostnaður 507 kr/klst eða 8,5 kr/mín



Arðsemismat breytinga á aðalgatnakerfi Hafnarfjarðar 

15 
 

Við framreikning á einingakostnaði er notast við tvær vísitölur, annars vegar neysluvísitölu og 

hins vegar launavísitölu. Undir ökutækjakostnað fellur allur sá kostnaður sem fer í viðhald á 

bifreið og því eðlilegt að framreikna hann með neysluvísitölu. Þegar meta á kostnað við 

hverja ökustund liggur beinast við því að nota launavísitölu þar sem til grundvallar 

tímakostnaði hefur verið lagt fram meðaltal tímalauna. Í töflu 3:6 má sjá framreiknaðan 

ökutækja- og ökustundakostnað. 

 

Tafla 3:6 Ökutækja- og ökustundakostnaðu, 2010 

Við mat á tíma- og vegalengdasparnaði voru framkvæmdirnar skoðaðar hver fyrir sig og 

sparnaður reiknaður fyrir hvorn hluta. 

Notast var við jöfnu 3:4 til þess að reikna út sparnað í krónum. 

                                            

   

                       
  

  

Jafna 3:4 Jafna fyrir sparnað á tíma og akstursvegalengd 

  

M.v. vísitölu 2010

Ökutækjakostnaður 50,8 kr/km

Ökustundarkostnaður 1452 kr/klst eða 24,2 kr/mín



Arðsemismat breytinga á aðalgatnakerfi Hafnarfjarðar 

16 
 

3.5 Umferðarspá 

Á vef Vegagerðarinnar er hægt að nálgast tölur fyrir ÁDU árið 2009 fyrir þá vegkafla sem hér 

er fjallað um. Fyrir upplýsingar um umferð á gatnamótunum í Engidal var haft samband við 

Vegagerðina þar sem umferðartölur fengust. Sú umferðarspá sem notast verður við í þessu 

verkefni er byggð á rannsóknarverkefni sem byrjað var á árið 2005 og framhaldið árið 200611. 

Umferðarspáin nær til ársins 2024. Í töflum 3:7-10 má sjá ÁDU fyrir 2009 og umferðarspá 

fyrir 2024. 

 

Tafla 3:7 ÁDU og umferðarspá fyrir Reykjanesbraut (41-13) 

 

Tafla 3:8 ÁDU 2009 og umferðarspá fyrir Reykjanesbraut (41-14) 

 

Tafla 3:9 ÁDU 2009 og umferðarspá fyrir Reykjanesbraut (41-15) 

 

Tafla 3:10 ÁDU 2009 og umferðarspá fyrir gatnamót í Engidal 

                                                      
11

 (VSÓ Ráðgjöf, 2007) 

Vegnr Kaflanr Vegheiti Heiti upphafspunkts Heiti endapunkts ÁR ÁDU

2009 27.300

2024 32.000
41 13 Reykjanesbraut Vífilstaðavegur Hafnarfjarðarvegur (40-06)

Reykjanesbraut í stokk

Vegnr Kaflanr Vegheiti Heiti upphafspunkts Heiti endapunkts ÁR ÁDU

2009 20.600

2024 38.000

Reykjanesbraut í stokk

41 14 Reykjanesbraut Hafnarfjarðarvegur (40-06) brú yfir Fjarðarbraut

Vegnr Kaflanr Vegheiti Heiti upphafspunkts Heiti endapunkts ÁR ÁDU

2009 10.800

2024 15.000

Færsla Reykjanesbrautar

brú yfir Vatnsleysustrandarvegbrú yfir FjarðarbrautReykjanesbraut1541

Gatnamót í Engidal ÁR ÁDU

Reykjavíkurvegur sunnan Fjarðarhrauns

Álftanesvegur milli Hafnarfjarðarvegar og Hraunsholtsbrautar

Fjarðarhraun norðan Flatahrauns

Hafnarfjarðarvegur á Hraunsholti

2009 76.100

2024 115.000
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Fyrir Ofanbyggðarveg þarf að finna út hugsanlega umferð fyrir nýbyggða vegi. Vegagerðin 

gefur út veghönnunarreglur12 sem hægt er að finna á heimasíðu þeirra en þær á að leggja til 

grundvallar við hönnun þjóðvega. Tafla 3:11 sýnir hvernig búast megi við að umferð komi til 

með að þróast á nýjum vegum í dreifbýli. 

 

Tafla 3:11 Þróun umferðar á nýjum vegum í dreifbýli 

Út frá þessari töflu er hægt að spá fyrir um hugsanlega umferð eins og hún kynni að hafa 

verið árið 2009 á Ofanbyggðarveginum ef hann hefði verið til þá. Sú umferðarspá sem notast 

er við í verkefninu gerir ráð fyrir að um hluta Ofanbyggðarvegar fari 4.000 bílar á sólarhring 

                                                      
12

 (Vegagerðin, 2010) 
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en í grennd við Vallarhverfið fari umferðin upp í 14.000 bíla árið 2024 þar sem umferðin er 

þyngst. Hlutfallið árið 2024 er 1,631 á móti 1,156 árið 2009. Umferðin árið 2009 gæti þá 

verið um 2.800 bílar á sólarhring á þeim hluta sem tengir Reykjanesbrautina við 

Ofanbyggðarveginn og 9.800 nær Vallarhverfinu og í gegnum Ásfjall og verður miðað við þá 

umferðartölu fyrir árið 2009 í þessu verkefni fyrir Ofanbyggðarveginn. 

Gert er ráð fyrir því að umferðaraukning á milli áranna 2009 og 2024 sé jöfn en eftir 2024 og 

fram til ársins 2037 verði aukning umferðar 1% á ári. 

Sjá kort fyrir umferðarspá í Viðauka B. 

3.6 Arðsemismat 

Það sem verður skoðað í arðsemismati framkvæmdanna er hvernig kostnaður verður ef 

ráðist er í framkvæmdirnar og þann kostnað sem annars yrði til ef ekki yrði farið í 

framkvæmdir. 

Þeir þættir sem teknir eru inn í reikning á arðsemi eru stofn-, rekstrar- og viðhaldskostnaður 

mannvirkjanna. Kostnaður vegna umferðaróhappa og kostnaður vegna breytinga á ferðatíma 

og vegna breytinga á vegalengd. Ekki verður fjallað um hljóð- og loftmengun í þessu mati en 

jafnframt er gert ráð fyrir að þeir þættir standist reglugerðir. 

Ákveðið var að hafa matstíma mannvirkjanna 25 ár en miðað er við að líftími þeirra sé 40 ár. 

Eftir fyrstu 25 árin má búast við að arðsemi þeirra sé hverfandi lítil og er því ekki skoðuð 

sérstaklega eftir þann tíma. Gert er ráð fyrir að hrakvirði mannvirkjanna eftir 25 ár sé 50% af 

stofnkostnaði, þ.e. búist er að við að virði þeirra sér helmingur af því sem þau kostuðu í 

upphafi. Ekki er venja að reikna með að hrakvirði fari undir 50% og gæti í sumum tilfellum 

verið hærra ef viðhald er mjög gott. 

Afvöxtunarstuðull til núvirðingar í þessu verkefnið hefur verið ákveðinn 6% og var það gert 

eftir skoðun á nýútgefnum ríkisskuldabréfum13, en nauðsynlegt er að ávöxtun þess fjár sem 

lagður er í framkvæmdirnar sé ekki minni en það sem hægt væri að fá út úr því að fjárfesta í 

t.d. ríkisskuldabréfum. 

Í þessum framkvæmdum er ekki reiknað með veggjaldi í útreikningum. 

                                                      
13

 (Nasdaq OMX, 2010) 
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Fyrir útreikning á núvirði (e. net present value) gildir jafna 3:5 og fyrir útreiking á innri 

vöxtum (e. internal rate of return) gildir jafna 3:6. Innri vextir sýna okkur jafnframt arðsemi 

framkvæmdanna. 

         
  

      
   

 

   

 

Jafna 3:5 Jafna fyrir núvirði 

              
 

      
   

 

   

   

Jafna 3:6 Jafna fyrir innri vexti 
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4 Reykjanesbraut í stokk frá Lækjargötu að Álftanesvegi 

 

Mynd 4:1 Reykjanesbraut í stokk frá Álftanesvegi í Garðabæ að Lækjargötu í Hafnarfirði 

4.1 Lýsing á framkvæmd 

Fyrir nokkrum árum voru uppi hugmyndir um hvernig tvíbreið Reykjanesbraut í gegnum 

Hafnarfjörð ætti að vera. Í frumdrögum að þeirri framkvæmd segir: 

„Frumdrög þessi gera ráð fyrir að Reykjanesbraut verði grafin niður þar sem hún 

fer um Hafnarfjörð frá Álftanesvegi suður fyrir Lækjargötu og jafnframt verður 

vinkilbeygja við Fjarðarhraun lögð af og gatan lögð í boga á því svæði á móts við 

Kaplakrika. Mislæg gatnamót áttu að koma við Fjarðarhraun og Lækjargötu. 

Öll gatnamót yrðu mislæg á þessum vegkafla; við Álftanesveg, Fjarðarhraun og 

Lækjargötu. Sérstakar þveranir verða fyrir gangandi umferð um gögnubrú eða 

ofan á vegstokk. 

Skoðaðir voru möguleikar á að byggja yfir veginn þar sem vegurinn verður 

lækkaður milli Álftanesvegar og Lækjargötu og byggð liggur þéttast að honum og 

setja veginn þar í vegstokk en hafa opið yfir veginum þess á milli. Fyrsti áfangi 

slíkra framkvæmda er gerð vegstokks þar sem þrengst er í beygjunni við 
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Kaplakrika og myndar sá stokkur jafnframt brú fyrir vegtengingu til norðurs inn á 

Fjarðarhraunið og fyrir gangandi umferð milli íþróttasvæðis FH og 

Setbergshverfisins. Hér er því í raun um gerð mislægra gatnamóta við 

Fjarðarhraun að ræða með góðu rými fyrir gögnutengsl. 

Fyrir sunnan Lækjargötu átti gatan síðan að lyftast upp úr gjánni og vera komin í 

núverandi landhæð þar sem hún fer yfir Lækinn. 

Lækjargatan verður í svipaðri legu og hún er í dag ... Reynt er að halda núverandi 

hæð götunnar þar sem hún þverar Reykjanesbraut vegna aðstæðna í næsta 

nágrenni og Hlíðarbergið verður að mestu óbreytt austan gatnamótanna. 

Samkvæmt skipulagi er gert ráð fyrir mislægum gatnamótum Reykjanesbrautar 

við Álftanesveg. Reykjanesbrautin verður þá grafin niður og lögð undir 

Álftanesveginn sem yrði lyft lítillega frá núverandi landhæð á gatnamótum. Í 

þessum tillögum er gert ráð fyrir að Álftanesvegi verði lyft um 2 m frá núverandi 

landhæð, þegar hann verður lagður á brú yfir Reykjanesbraut, til að minnka gröft 

fyrir Reykjanesbrautinni á þessum stað. 

Við Fjarðarhraun er að mýkja boga Reykjanesbrautar eins og kostur er og því er 

hægri beygja inn á Fjarðarhraunið erfið vegna þrengsla þegar ekið er 

vestur/suður Reykjanesbraut. Í þessum tillögum er gert ráð fyrir að sleppa hægri 

beygjunni að Fjarðarhrauni og einnig vinstri beygju frá Fjarðarhrauni inn á 

Reykjanesbraut til austurs. 

Gert yrði ráð fyrir steyptum vegstokk á gatnamótunum við Fjarðarhraun við gerð 

mislægra gatnamóta þar og að umferð til norðurs af Reykjanesbraut fari í nokkuð 

beina stefnu eftir rampa yfir stokkinn inn á Fjarðarhraunið. Á sama hátt yrði 

tenging af Fjarðarhrauni inn á Reykjanesbrautina til suðurs tiltölulega bein þar 

sem umferðin fer á rampa niður í gjána. Fjarðarhraunið tengist því 

Reykjanesbraut aðeins til suðurs en ekki austurs og yrði gert ráð fyrir að góð 

umferðarleg tengsl um Flatahraun og væntanlegan Álftanesveg sjái um þá 

umferðarstrauma. 
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Göngu- og hjólaleiðir á vegarkaflanum frá Álftanesvegi að Ásbraut þvera allar 

Reykjanesbraut á brú eða um undirgöng. ... farið er um mislæg gatnamót; við 

Lækjargötu ... um göngubrú eða vegstokk við; Kaplakrika, Sólvang ... og á einum 

stað um undirgöng; við Lækinn. Fjarlægð milli þverana er víðast um 500 m en þó 

mun styttra næst Lækjargötu.“ 

Einnig var gert ráð fyrir að seinna yrði hægt að leggja steyptar einingar yfir vegstokkinn og 

loka honum. 

4.2 Staða hugmyndar 

Þessi hugmynd var nánast fullunnin áður en hún var slegin af borðinu í kjölfar 

sveitarstjórnarkosninganna í Hafnarfirði árið 2002 en þá var skipt um meirihluta í bænum. 

Þar sem átti að setja mislæg gatnamót við gatnamót Reykjanesbrautar og Lækjargötu var 

sett hringtorg og vegkaflinn sem átti að grafa niður hélst í sömu legu. 

Samkvæmt aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2005-2025 er gert ráð fyrir mislægum gatnamótum 

þar sem Reykjanesbraut og Lækjargata mætast og þar sem Reykjanesbraut og Fjarðarhraun 

mætast. Í aðalskipulagi Garðabæjar er jafnframt gert ráð fyrir mislægum gatnamótum þar 

sem Álftanesvegur tengist Reykjanesbraut. 
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4.3 Umferð 

Á grafi 4:1 má sjá mögulega umferðarþróun á þeim köflum Reykjanesbrautar sem eru til 

umfjöllunar í tengslum við þessa framkvæmd. Annarsvegar er það Reykjanesbraut frá 

Vífilstaðavegi að Hafnarfjarðarvegi (41-13) og hins vegar Reykjanesbraut frá 

Hafnarfjarðarvegi að brú yfir Fjarðarbraut (41-14). Umferðarþróunin er byggð á umferðarspá 

fyrir 2024 og þeirri forsendu að umferð aukist um 1% eftir 2024. 

 

Graf 4:1 Möguleg umferðarþróun á Reykjanesbraut í Hafnarfirði 

  



Arðsemismat breytinga á aðalgatnakerfi Hafnarfjarðar 

24 
 

4.4 Kostnaður 

Fyrir lágu frumdrög að kostnaðaráætlun fyrir þessa framkvæmd. Það sem tekið er fyrir í 

þeirri áætlun eru mislæg gatnamót Reykjanesbrautar og Lækjargötu, vegstokkur auk steyptra 

mannvirkja. Ekki er fjallað um mislæg gatnamót Reykjanesbrautar og Álftanesvegar en það 

verður gert hér. Á gatnamótum Reykjanesbrautar og Lækjargötu er lítið pláss fyrir mislæg 

gatnamót og hugsanlega þurfa að koma til uppkaup á fasteignum í nágrenni þeirra. Ekki 

verður gert ráð fyrir því í arðsemisútreikningum. 

 

Tafla 4:1 Stofnkostnaður fyrir Reykjanesbraut í stokk 

4.5 Tekjur 

4.5.1 Sparnaður vegna fækkunar umferðarslysa 

Þegar vegkaflanum verður breytt má gera ráð fyrir fækkun umferðaróhappa. Á þessum stað 

gæti fækkunin jafnvel orðið meiri en vanalega þegar nýir vegir eru byggðir vegna þess að á 

þessum kafla fer umferð í gegnum stokk og á þesskonar vegum verður athygli ökumanna að 

jafnaði meiri. Jafnframt koma mislæg gatnamót þar sem Reykjanesbraut og Lækjargata 

mætast, þar sem Reykjanesbrau og Fjarðarhraun mætast og þar sem Álftanesvegur mætir 

Reykjanesbraut í Garðabæ. 

Fyrir þessa framkvæmd voru slysatölur undanfarinna ára notaðar til þess að sjá skiptingu 

umferðaróhappa eftir alvarleika. Jafnframt var skoðað hvað mætti gera ráð fyrir mikilli 

fækkun óhappa ef framkvæmdirnar væru til staðar í dag og var stuðst við 

Trafikksikkerhetshåndboken við þá nálgun. Fyrir þessa framkvæmd var ekki reiknuð út ný 

óhappatíðni heldur var miðað við að hún yrði 0,95 eftir framkvæmdir. Á gröfum 4:2 og 4:3 

má sjá mögulega þróun óhappa eftir veglínum og sparnað vegna fækkunar umferðaróhappa. 

Framkvæmd Áætlaður kostnaður

Veghluti Reykjanesbrautar m/mislægum gatnamótum Lækjargötu 2.934.000.000 kr.

Mislægt gatnamót við Álftanesveg 586.000.000 kr.

Kostnaður 3.520.000.000 kr.

Með 20% óvissu 4.224.000.000 kr.
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Graf 4:2 Fjöldi umferðaróha. eftir veglínu Reykjanesbrautar í gegnum Hafnarfjörð 

 

Graf 4:3 Sparnaður vegna fækkunar umferðaróh. á Reykjanesbraut í gegnum Hafnarfjörð 
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4.5.2 Tíma- og aksturssparnaður 

Gera má ráð fyrir hálfrar mínútu tímasparnaði eftir framkvæmdina þar sem búið er að 

fjarlægja hringtorg og tvenn ljósagatnamót. 

 

Tafla 4:2 Stytting aksturstíma vegna Reykjanesbrautar í stokk 

Gert var ráð fyrir að umferð fari um þennan vegkafla á 50 km/klst í dag en verði 70 km/klst 

þegar vegstokkurinn er tilbúinn og umferð getur gengið greiðlega í eftir veginum án 

hindrana. Verðmæti tímasparnaðar á fyrsta notkunarári mannvirkisins er áætlaður 253 mkr. 

Vegalengdarsparnaður þessarar framkvæmdar er enginn því vegurinn er í sömu legu og áður 

og því fellur sú breyta út í þessu tilviki. 

4.6 Ávinningur fyrir Hafnarfjörð 

Ef Reykjanesbrautin verður sett í stokk á þessum kafla skilar það sér í ýmsum ávinning fyrir 

bæjarfélagið. Umferðaröryggi verður meira og er sérstaklega hægt að líta til þess að í 

nágrenni við þessa miklu umferðargötu er nú staðsettur fjölmennur barnaskóli og 

íþróttasvæði FH. Það eitt og sér ætti að vera hvati fyrir Hafnarfjarðarbæ að tryggja öryggi 

þeirra gangandi vegfarenda á þessum stað. Við yfirbyggingu stokksins verður líka til annars 

konar tenging tveggja hverfa í bænum sem áður hafa verið klofin í sundur af 

Reykjanesbrautinni. Þarna verður stór breyting á möguleikum til landnotkunar en svæðið 

sem til verður mætti nýta á ýmsan hátt, t.d. sem útivistarsvæði. Hljóðmengun minnkar og 

gera má ráð fyrir að loftgæði batni fyrir einhverja íbúa í næsta nágrenni sem passar við þá 

stefnu bæjaryfirvalda að draga úr neikvæðum áhrifum umferðar sem fer í gegnum bæinn. 

Þetta getur jafnframt orðið til þess að fasteignaverð hækki á þessum stað. 

  

Tímastytting

Eldri veglína [mín] 1,8

Ný veglína [mín] 1,3

Stytting aksturstíma [mín] 0,5
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4.7 Arðsemi framkvæmdarinnar 

Reiknuð var arðsemi m.v. verkið eins og því er lýst í kaflanum. Stofnkostnaður er á verðlagi í 

september 2010. Tekjur vegna tímasparnaðar koma til vegna þess að skemmri tíma tekur að 

aka veginn en áður og einnig verða til tekjur vegna færri umferðaróhappa þar sem að 

vegkaflinn er orðinn öruggari. 

 

Tafla 4:3 Arðsemi fyrir Reykjanesbraut í stokk 

Arðsemi framkvæmdarinnar er 9% sem er hærra en sett ávöxtunarkrafa. 

Sjá nánar um framkvæmd útreikninga í Viðauka C. 

  

Stofnkostnaður 4.223.000.000

Rekstur og viðhald 2.000.000

Tekjur vegna tímasparnaðar 215.000.000

Tekjur vegna færri óhappa 60.000.000

Arðsemi í formi innri vaxta 9,0%
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5 Færsla Reykjanesbrautar við álver Alcan í Straumsvík 

 

Mynd 5:1 Færlsa Reykjanesbrautar 

5.1 Lýsing á framkvæmd 

Fyrir nokkrum árum voru uppi umræður um stækkun álversins í Straumsvík. Til þess að þær 

fyrirætlanir gætu náð fram að ganga var nauðsynlegt að líta til mannvirkja í næsta nágrenni 

Álversins eins og t.d. Reykjanesbrautarinnar. Brautin í núverandi mynd hefði hugsanlega 

getað haldist nánast óbreytt þrátt fyrir stækkun álversins með aðlögunum en þegar kemur 

að því að tvíbreikka þennan kafla sem liggur meðfram álverinu þá er einkum tvennt sem 

nauðsynlegt er að skoða í sambandi við legu hennar. Annars vegar er það kapella Heilagrar 

Barböru sem stendur í Kapelluhrauni en hún er friðuð og m.a. vegna hennar er ekki 

nægjanlegt pláss fyrir tvíbreiða Reykjanesbraut á núverandi stað. Hins vegar er lítið sem 

ekkert pláss fyrir mislæg gatnamót sem vilji er fyrir að setja við báða enda kerskála álversins. 

Vegna þessara þátta er nauðsynlegt að gera ráðstafanir í sambandi við núverandi veglínu. 

Gert er ráð fyrir að færslan nái frá þeim stað þar sem Krýsuvíkurvegur liggur í gegnum 

Helluhverfið í Hafnarfirði og alla leið þangað sem tvíbreikkun Reykjanesbrautarinnar byrjar í 

dag. 

Á þessum vegkafla er gert ráð fyrir þremur mislægum gatnamótum. Talið frá Hafnarfirði til 

Keflavíkur þá er gert ráð fyrir að fyrstu gatnamótin verði þar sem færsla 

Reykjanesbrautarinnar byrjar, nokkurn veginn á þeim stað þar sem Krýsuvíkurvegurinn 

kemur hornrétt á Reykjanesbrautina, og þar er gert ráð fyrir svokölluðum tígulgatnamótum 
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Þessi gatnamót eru nánast fullmótuð og tilbúin í útboð en einhverjar breytingar þarf hins 

vegar að gera á deiliskipulagi áður. Þessi gatnamót tengjast þeim vegkafla á 

Reykjanesbrautinni sem áætlað er að tvíbreikka næst og liggur inn í Hafnarfjörð eða alveg að 

mislægum gatnamótum Reykjanesbrautar og Kaldárselsvegar. 

Næstu gatnamót eru áætluð rétt áður en komið er að kerskála Alcan og þar eru uppi 

tvennskonar hugmyndir um mislæg gatnamót, annars vegar tígulgatnamót og hins vegar 

hálfan smára. Þessum gatnamótum er ætlað að tengja framtíðariðnaðarhverfi sem ráðgerð 

eru á svæðinu sunnan álversins skv. aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2005-2025. 

Síðustu mislægu gatnamótin eru síðan ráðgerð við hinn enda álversins en þar er gert ráð fyrir 

hálfum smára. Útkeyrslan af álverslóðinni á núverandi stað hefur verið vandamál um tíma og 

við færslu brautarinnar hefur verið ákveðið að ráða bót á því í leiðinni og jafnframt tengja ný 

hverfi sem eru á framtíðarskipulagi bæjarins við brautina. Ekki eru þó allir sammála um þá 

framkvæmd að setja mislæg gatnamót á þennan stað en bæjaryfirvöld eru hrifnari af þeirri 

hugmynd að setja hringtorg á þennan stað. Ástæða þess eru ferskvatnstjarnir sem er að 

finna á þessum slóðum en ef að grafa á fyrir mislægum gatnamótum á þessum stað þarf að 

skoða vel hvaða áhrif það hefur á tjarnirnar. 

5.2 Staða hugmyndar 

Ekkert hefur verið unnið í sambandi við þessar hugmyndir fyrir utan veglínu 

Reykjanesbrautarinnar eftir færslu. 

Hugmyndin um færslu Reykjanesbrautarinnar vegna stækkunar álversins í Straumsvík komst í 

hámæli þegar umræður um stækkun voru hvað háværastar í kringum 2007. Fór svo að 

stækkun var hafnað í íbúakosningu og þ.a.l. var grundvöllur fyrir færslu 

Reykjanesbrautarinnar brostinn og ekkert varð úr hugmyndum í kjölfarið. Á síðustu 

misserum hefur umræðan um stækkun álversins reglulega skotið upp kollinum og er ekki 

lokum fyrir það skotið að einn góðan veðurdag stækki álverið í Straumsvík og þá verður 

óhjákvæmilegt að færa til legu Reykjanesbrautarinnar. 

Samkvæmt aðalskipulagi Hafnarfjarðar er gert ráð fyrir að Reykjanesbrautin fái nýja legu í 

samræmi við þær hugmyndir sem birtar eru hér. 
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5.3 Umferð 

Á grafi 5:1 gefur að líta mögulega umferðarþróun á Reykjanesbraut (41-15) byggða á ÁDU 

2009 og umferðarspá fyrir 2024. 

 

Graf 5:1 Möguleg umferðarþróun á Reykjanesbraut við álverið í Straumsvík 

5.4 Kostnaður 

Ekki voru til neinar kostnaðaráætlanir fyrir þessa framkvæmd. Eftir fund með Vegagerðinni 

var ákveðið að styðjast við kostnaðartölur fyrir tvíbreikkun Reykjanesbrautar frá austan 

Strandgötu að Bikhellu og þær framreiknaðar og nálgaðar fyrir færslu Reykjanesbrautar. 

Gert er ráð fyrir nýjum 6 km vegkafla með 2+2 vegi ásamt tveimur mislægum gatnamótum. 

 

Tafla 5:1 Stofnkostnaður fyrir færslu Reykjanesbrautar 

Framkvæmd Áætlaður kostnaður

Færsla Reykjanesbrautar 1.921.000.000 kr.

Mislæg gatnamót 1.171.000.000 kr.

Kostnaður 3.092.000.000 kr.

Með 20% óvissu 3.710.400.000 kr.
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5.5 Tekjur 

5.5.1 Sparnaður vegna fækkunar umferðaróhappa 

Eftir framkvæmdir má búast við fækkun óhappa vegna nýs vegar sem lagður er skv. nýjustu 

stöðlum og einnig með tilkomu mislægra gatnamóta. Þumalputtaregla segir að hægt sé að 

búast við allt að 50% fækkun slysa á nýjum vegi. Þegar T-gatnamótum er síðan breytt í 

mislæg má búast við 20% fækkun slysa14. 

Sérstaklega var þessi tiltekni vegkafli skoðaður þar sem að óhappatíðni á honum var 

áberandi lág eða 0,56 m.v. óhappatíðni úr skjölum af vef Vegagerðarinnar. Það sem líklegast 

er að skýri þetta er að sá vegkafli sem miðað er við þar er mun lengri en sá sem er til 

umfjöllunar hér. Sá kafli sem hér er fjallað um er á miðjum stærri kaflanum og á hvorum 

enda er Reykjanesbrautin í 2+2 vegi en vegkaflinn sem skoðaður er hér er einungis 1+1. 

Þessir þættir eru líklegasta skýringin á lágri óhappatíðni. 

Ástæða þótti til að skoða þennan tiltekna kafla betur vegna þess að komið hafði fram í 

viðtölum við fagaðila hjá bæjaryfirvöldum í Hafnarfirði að þessi kafli væri sérstaklega 

leiðinlegur viðureignar varðandi umferðaróhöpp – sérstaklega við gatnamót Víkurbrautar og 

Reykjanesbrautar. 

Eftir að hafa rýnt í gögn og reiknað óhappatíðni út frá þeim m.v. þann vegkafla sem hér er til 

skoðunar kom í ljós að óhappatíðni reyndist ekki vera hærri en 0,67. Þar sem óhappatíðni 

reyndist svo lág var ákveðið að láta þessa tíðni líka gilda fyrir nýja veginn í staðinn fyrir 0,95. 

                                                      
14

 (Elvik, Erke, Vaa, & Borger, 1997) 
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Graf 5:2 Fjöldi umferðaróhappa eftir veglínu á Reykjanesbraut við álverið í Straumsvík 

 

Graf 5:3 Kostnaður vegna fjölgunar umferðaróh. á Reykjanesbr. við álverið í Straumsvík 
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5.5.2 Tíma- og aksturssparnaður 

Fyrirséð var að þessi framkvæmd myndi lengja veglínuna og þ.a.l. auka aksturtíma sem 

reyndist raunin skv. töflu 5:2 og 5:3. Reiknað var með 80 km/klst þegar aksturstími var 

reiknaður. 

 

Tafla 5:2 Stytting akstursvegalengdar fyrir færslu Reykjanesbrautar 

 

Tafla 5:3 Stytting aksturtíma fyrir færslu Reykjanesbrautar 

Sparnaður vegna vegalendar og tíma á fyrsta ári framkvæmdarinnar er þá neikvæður um 182 

mkr. 

5.6 Ávinningur fyrir Hafnarfjörð 

Helsti ávinningur bæjarfélagsins af færslu Reykjanesbrautarinnar eru þau áhrif sem hún kann 

að hafa á landnotkun. Á þessum nýja vegkafla verða tvenn ný mislæg gatnamót sem þýðir 

betri tengingar við ráðgerð iðnaðarsvæði skv. núgildandi aðalskipulagi Hafnarfjarðar. Þessi 

færsla kemur því til með að bæta aðgengi að iðnaðarsvæðinu til muna. Á móti kemur að uppi 

eru hugmyndir um hafnarsvæði vestan við álver Alcan sem væri stærsta hafnarsvæði sem í 

boði er á höfuðborgarsvæðinu. Tengingar við það myndu versna ef af færslu 

Reykjanesbrautar yrði. 

Auk þess verður til nýr tvíbreiður vegur sem lagður verður frá grunni eftir nýjustu 

veghönnunarstöðlum. Umferðaröryggi kemur því líklega til með að aukast við þessa færslu 

Stytting akstursvegalengdar

Lengd eldri veglínu [km] 5,3

Lengd nýrrar veglínu [km] 6,0

Stytting veglínu [km] -0,7 

Tímastytting

Eldri veglína [mín] 4,0

Ný veglína [mín] 4,5

Stytting aksturstíma [mín] -0,5 
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og hafa núverandi gatnamót á þessum vegkafla, sem beina umferð frá álverinu inn á 

Reykjanesbrautina, verið erfið við að eiga vegna umferðaróhappa. 

Hinn augljósi óbeini ávinningur Hafnarfjarðarbæjar við þessa stækkun er auðvitað sá að 

þarna myndast landsvæði sem gefur Alcan möguleika á því að stækka álverið og auka 

framleiðslu sína sem kæmi til með að skila bænum auknum tekjum auk annara óbeinna 

áhrifa sem það kynni að hafa á atvinnulíf í bænum. 

5.7 Arðsemi framkvæmdarinnar 

Þessi framkvæmd kemur seint til með að standa undir sér m.v. gefnar forsendur. Vegna þess 

að slysatíðni var svo lág fyrir og var látin haldast óbreytt eftir breytingar þrátt fyrir að 

veglengd myndi aukast var fyrirséð að sparnaður vegna umferðarslysa yrði enginn. Jafnframt 

eykst sá tími sem það tekur að keyra veginn sem skilar auknum kostnaði. Ofan á allt er 

framkvæmdin sjálf mjög dýr. Allt þetta gerir það að verkum að í gegnum öll árin fyrir 

útreikninga á núvirði framkvæmdarinnar er neikvætt fjárstreymi svo framkvæmdin skilar 

engri arðsemi. 

Ljóst er að eins ogmálin standa í dag þá er seint hægt að réttlæta þessa framkvæmd. Hins 

vegar er hægt að kasta því fram hér að ef álverið kaupir upp gamla veginn fyrir sanngjarnt 

verð af ríkinu og inn kæmi lægra tilboð frá verktaka en það sem áætlun hljóðar upp á þá er 

allt mögulegt. 

Sjá nánar um framkvæmd útreikninga í Viðauka D. 
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6 Ofanbyggðarvegur 

 

Mynd 6:1 Ofanbyggðarvegur 

6.1 Lýsing á framkvæmd 

Hugmyndir um Ofanbyggðarveginn hafa verið uppi á borðinu í nokkur ár og er hann á 

núverandi aðalskipulagi Hafnarfjarðar. Vegurinn liggur nokkuð fyrir ofan núverandi byggð í 

bænum og hægt er að líta á hann sem nokkurskonar hjáleið framhjá núverandi þéttbýli 

Hafnarfjarðar. Í skýrslu15 frá 2009 eru hjáleiðir skilgreindar með eftirfarandi hætti: 

„Einfaldast er að skilgreina hjáleið sem veg sem lagður er framhjá þéttbýli til að 

létta umferð af þéttbýlinu og auka flutningsgetu með nýja veginum. ... Markmið 

með gerð hjáleiða geta verið mismunandi frá einum stað til annars en byggjast 

alltaf á væntingum um jákvæð áhrif hennar, hvort sem það er á umferðaröryggi, 

loftmengun eða ferðatíma.“ 

Áætlað eru að setja mislæg gatnamót við bæjarmörk Hafnarfjarðar á Reykjanesbraut á 

Reykjanesi. Þaðan kemur Ofanbyggðarvegurinn til með að liggja nokkuð fyrir ofan bæinn í 

gegnum framtíðarbyggð í boga í gegnum Kapelluhraunið og inn í Ásfjallið og inn í 

Urriðaholtshverfið í Garðabæ. Í gegnum Ásfjallið er gert ráð fyrir að vegurinn fari í gjá og í 

miðri gjánni á nokkur hundruð metra kafla verði vegurinn í stokk. 

Í framtíðinni er gert ráð fyrir fimm mislægum gatnamótum á Ofanbyggðaveginum áður en 

hann kemur að Ásfjalli. Gatnamótin eiga að tengja framtíðar iðnaðar- og íbúasvæði við 

                                                      
15

 (Hrafnhildur Brynjólfsdóttir, 2009) 
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Ofanbyggðaveginn. Reikna má með að í fyrstu verði þessi gatnamót þó í sama plani og þá 

líklega í formi hringtorga. 

6.2 Staða hugmyndar 

Vegurinn er á aðalskipulagi Hafnarfjarðar og áhugi er fyrir því að þessi framkvæmd verði að 

veruleika fyrr en seinna. Meira þarf þó að koma til en einungis vilji bæjaryfirvalda í 

Hafnarfirði þar sem vegurinn kemur einnig til með að liggja í gegnum Garðabæ og Kópavog. 

Garðabær er með veginn á sínu aðalskipulagi og liggur vegurinn nokkuð eðlilega þar í gegn 

en í Kópavogi eru teningar fyrir enda vegarins ekki eins og best verður á kosið. Nauðsynlegt 

er að Ofanbyggðarvegurinn fái ásættanlegt skipulag hjá yfirvöldum allra bæjarfélaga áður en 

hann verður að veruleika. 

Einnig hefur reynst erfitt að réttlæta þann kostnað sem fylgir framkvæmdinni í tengslum við 

Ofanbyggðarveginn að leggja hann í stokk eða hreinlega í undirgöng í gegnum Ásfjall ef 

hagsmunaaðilar sjá fram á að umferð á honum komi ekki til með að standa undir slíkri 

framkvæmd. 
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6.3 Umferð 

Möguleg umferðarþróun á grafi 6:1 er gerð út frá umferðarspá fyrir Ofanbyggðarveg árið 

2024 og fyrir þá umferð sem búast mætti við að færi um Ofanbyggðarveg í dag skv. 

hönnunarreglum Vegagerðarinnar. 

 

Graf 6:1 Möguleg umferðarþróun á Ofanyggðarvegi 

6.4 Kostnaður 

Við útreikning á mögulegum kostnaði fyrir framkvæmdina lágu fyrir drög að kostnaði við 

vegstokk og undirgöng sem og mislægt gatnamót Ofanbyggðarvegar og Kaldárselsvegar. 

Tölur fyrir vegkaflann sem liggur frá Reykjanesbrautinni eru hins vegar ekki til og því verður 

notast við sömu nálgun á þeim kafla og var gert með fyrir færslu á Reykjanesbrautinni. Það 

er hægt vegna þess að hér er um eins vegi að ræða, þ.e. 2+2 og eru báðir lagðir í sama hrauni 

á samskonar undirlagi. Sama á við um mislæg gatnamót Ofanbyggðarvegar og 

Kaldárselsvegar en kostnaður þeirra er nálgaður með sömu tölum og fyrir færslu 

Reykjanesbrautar. Gert er ráð fyrir að heildarlengd á gjá og vegstokk sé 800 m þar sem 

vegstokkurinn er 360 m. Hugmyndir hafa verið uppi um að setja veginn í göng í gegnum 

Ásfjall en þar sem að vegstokkur er dýrari útfærsla í þessu tilviki verður reiknað með því hér. 
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Til er áætlun fyrir kostnað í greinargerð16 frá árinu 2006 og eru verð fyrir vegstokk og gjá 

byggð á henni. 

 

Tafla 6:1 Stofnkostnaður fyrir Ofanbyggðarveg 

6.5 Tekjur 

6.5.1 Sparnaður vegna fækkunar umferðaróhappa 

Þar sem Ofanbyggðarvegur hefur ekki ennþá verið byggður þurfti að nálgast hugmyndir um 

slysatölur með öðrum aðferðum. Í þessu tilfelli var ákveðið að finna tiltölulega ný lagðan veg 

með svipaðan hönnunarhraða og legu sem hentaði til samanburðar við Ofanbyggðarveginn 

og skoða óhappatölur frá honum til þess að hægt sé með einhverjum hætti að fá hugmynd 

um viðbúinn fjölda óhappa á nýlögðum Ofanbyggðarvegi. 

Í tilfelli Ofanbyggðarvegar verður að gera ráð fyrir að sú umferð sem velur að aka veginn er á 

leið í gegnum Hafnarfjörð. Því má ætla að sú umferð sem gert er ráð fyrir að sé á 

Ofanbyggðarvegi sé umferð sem annars hefði ekið Reykjanesbrautina. Því má gera ráð fyrir 

minni umferð í gegnum bæinn og auknu umferðaröryggi. Á Ofanbyggðarvegi má þá búast við 

nýjum óhöppum en jafnfram má þá búast við að þeim fækki á Reykjanesbrautinni í gegnum 

Hafnarfjörð í sama hlutfalli og umferðinn í gegnum bæinn minnkar. 

Til þess að fá hugmynd um fjölda slysa á Ofanbyggðavegi var vegurinn um Bröttubrekku 

skoðaður. 

Mikilvægt er hins vegar að yfirvöld séu vakandi fyrir því að slys geta oft á tíðum verið 

alvarlegri á vegum sem virka eins og hjáleiðir vegna þess að þar er umferðarhraði meiri og 

gatnamót eru beggja vegna til þess að tengja hverfi við Ofanbyggðaveginn. Nauðsynlegt er 

                                                      
16

 (Hjálmar Skarphéðinsson & Guðmundur Gunnarsson, 2005) 

Framkvæmd Áætlaður kostnaður

Ofanbyggðavegur frá Reykjanesbraut 2.593.000.000 kr.

Vegstokkur 1.736.000.000 kr.

Mislæg gatnamót 586.000.000 kr.

Kostnaður 4.915.000.000 kr.

Með 20% óvissu 5.898.000.000 kr.
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að vanda útfærslu gatnamóta og er þá frekar mælt með hringtorgum en hefðbundum kross- 

eða T-gatnamótum17. 

 

Graf 6:2 Fjöldi umferðaróhappa eftir veglínu, Ofanbyggðarvegur/Reykjanesbraut 

 

Graf 6:3 Sparnaður vegna fækkunar umferðarslysa, Ofanbyggðarvegur/Reykjanesbraut 

6.5.2 Tíma- og aksturssparnaður 

Vegalengd þeirra sem aka beint í gegnum Hafnarfjörð styttist til muna með tilkomu 

Ofanbyggðarvegar og jafnframt styttist aksturstími til muna. Það gerist ekki einungis vegna 

styttri vegalengdar heldur þarf umferðin þá ekki að keyra í gegnum bæinn sem hægir ferðina 

heldur getur hún haldið tiltölulega góðum hraða á Ofanbyggðarveginum. 

                                                      
17

 (Hrafnhildur Brynjólfsdóttir, 2009) 
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Tafla 6:2 Stytting akstursvegalengdar fyrir Ofanbyggðarveg 

 

Tafla 6:3 Stytting aksturstíma fyrir Ofanbyggðarveg 

Sparnaður vegna styttri akstursvegalengdar og tíma á fyrsta notkunarári vegarins er metinn á 

794 mkr. 

6.6 Ávinningur fyrir Hafnarfjörð 

Helsti hvati og jafnframt ávinningur Hafnarfjarðar fyrir byggingu Ofanbyggðarvegar myndi 

vera léttari umferð í gegnum bæinn. Fjærumferð á þá möguleika á því að komast hraðar í 

gegnum bæinn og eins minnka þungaflutningar í gegnum hann. Þetta eykur bæði 

flutningsgetu og umferðaröryggi. 

Eins hafa erlendar rannsóknir sýnt fram á fjölmörg jákvæð áhrif hjáleiða eins og t.d. minni 

hljóð- og loftmengun og aðstæður fyrir gangandi vegfarendur batna í þéttbýlinu. Þótt hjáleið 

sé ekki alltaf styttri þá er ferðatíminn yfirleitt styttri vegna færri hindrana og hraðari 

umferðar. Eins fækkar slysum í þéttbýlinu vegna þess að þungaflutningar færast út á 

hjáleið.18 

Hins vegar er mikilvægt að bæjaryfirvöld haldi vel utan um þróun byggðar í kringum hjáleiðir. 

En með tilkomu slíkra vega hækkar lóðaverð í nágrenni hans og eykst þá vilji til þess að 

                                                      
18

 (Hrafnhildur Brynjólfsdóttir, 2009) 

Stytting akstursvegalengdar

Lengd eldri veglínu [km] 12,1

Lengd nýrrar veglínu [km] 8,9

Stytting veglínu [km] 3,2

Tímastytting

Eldri veglína [mín] 9,4

Ný veglína [mín] 6,7

Stytting aksturstíma [mín] 2,7
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byggja. Óhjákvæmilega dregur það til sín verslun og þjónustu sem þá yfirleitt færist úr 

miðbænum í útjaðar byggðarinnar.19 

6.7 Arðsemi framkvæmdarinnar 

Í arðsemisútreikningum vegur tímasparnaður og fækkun óhappa mjög þungt. Í tilfelli 

Ofanbyggðarvegar verður mikill tímasparnaður en athuga ber að einungis var athugað hve 

fljótt umferðin kæmist í gegnum Hafnarfjörð en ekki hvert sérstaklega hún væri að fara. 

Umferðaróhöppum fækkar líka mikið á nýjum vegi enda er gert ráð fyrir að 

Ofanbyggðarvegur verði 2+2 sem tekur við talsverðri umferð af Reykjanesbraut í gegnum 

Hafnarfjörð og umferðaröryggi eykst því talsvert. Þrátt fyrir að framkvæmdin sé mjög dýr þá 

skila þessir þættir því að framkvæmdin kemur út sem mjög arðbær. 

 

Tafla 6:4 Arðsemi fyrir Ofanbyggðarveg 

Sjá nánar um framkvæmd útreikninga í Viðauka E. 

  

                                                      
19

 (Hrafnhildur Brynjólfsdóttir, 2009) 

Stofnkostnaður 5.898.000.000

Rekstur og viðhald 10.000.000

Tekjur vegna tímasparnaðar 679.000.000

Tekjur vegna færri óhappa 468.000.000

Arðsemi í formi innri vaxta 23,2%
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7 Mislæg gatnamót í Engidal 

 

Mynd 7:1 Mislæg gatnamót í Engidal 

7.1 Lýsing á framkvæmd 

Mislæg gatamót í Engidal hafa verið skoðuð nokkrum sinnum á liðnum árum en þau eru 

flókin í hönnun. Það kemur einkum til vegna þess að þau eru fimm arma og snúið að koma 

öllum örmum fyrir á takmörkuðu landssvæði og leyfa jafnframt flesta umferðarstrauma. Fyrir 

nokkrum árum var unnin stutt greinargerð ásamt teikningu af mögulegri útfærslu 

gatnamótanna. Í henni segir: 

„Gatnamótin í Engidal eru nú ljósastýrð krossgatnamót þar sem aðalvegurinn, 

Hafnarfjarðarvegur til norðurs og Reykjavíkurvegur til suðurs, skerst af þvervegi, 

sem er Álftanesvegur til vesturs og Fjarðarhraun til austurs. Samkvæmt skipulagi 

á ein tenging að bætast við, þ.e. Álftanesvegur til austurs. Einnig væri æskilegt að 

koma að tengingu til norðvesturs í fyrirhugað íbúðarhverfi í Hraunsholti. Sú 

tenging myndi þá koma sem sérstök tenging inn á Álftanesveg. Núverandi 

gatnamót eru í Garðabæ en með endurbótum mun hluti þeirra lenda innan 

bæjarmarka Hafnarfjarðar þótt meirihluti stækkunarinnar verði í Garðabæ. 

Gert er ráð fyrir endurbyggingu Hafnarfjarðarvegar með mislægum gatnamótum 

við Vífilstaðaveg, niðurfelling tenginga við Lækjarfit og Lyngás og lækkun um 

Hraunsholt þannig að vegurinn verði hraðbraut með gatnamótum í Engidal. 

Einnig er gert ráð fyrir vegtengingu frá Löngufit yfir Hafnarfjarðarveg og mun hún 
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greiða fyrir umferð á milli hverfa en ekki er gert ráð fyrir tengingum inn á 

Hafnarfjarðarveg. 

Fjarðarhraun ... er nú tveggja akreina gata með stefnugreindum gatnamótum. 

Rými er til að breikka götuna í fjórar akreinar en ekki er gert ráð fyrir að 

gatnamót verði mislæg. Ekki er ljóst hve mörg gatnamót verða á veginum á milli 

Hafnarfjarðarvegar og Reykjanesbrautar en líklega verða þau þrenn eða fern. 

Álftanesvegur verður samkvæmt skipulagshugmyndum endurbyggður í nýrri 

veglínu. Við gatnamótin í Engidal liggur nýja línan þó mjög nærri núverandi vegi. 

Ferill tekur mið af miklum (um 100 km/klst.) hönnunarhraða og gert er ráð fyrir 

að gatnamót sem liggja um einn km. vestan við Engidal verði mislæg. 

Álftanesvegur milli Hafnarfjarðarvegar og Reykjanesbrautar, (um 1300 m) er 

óbyggður en er ætlað rými bæði í skipulagi Garðabæjar og Hafnarfjarðar. Gert er 

ráð fyrir að hann verði fjögurra akreina með miðdeili og gatnamót (tvenn eða 

þrenn) verði ljósastýrð. 

Núverandi legu Hafnarfjarðarvegar verður breytt til að auðveldara væri að koma 

fyrir 3 akreinum í hvora átt ef með þarf. 

Við skoðun staðhátta og umferðarstrauma í Engidal varð ljóst að ekki er álitlegt 

að leysa alla skurðpunkta umferðarstrauma með aðskilnaði í hæð. Álitlegasti 

kosturinn virðist vera blönduð slaufugatnamót og er gert ráð fyrir að unnt verði 

að byggja þau í þremur til fjórum áföngum eftir þörfum. Í fyrsta áfanga er gert 

ráð fyrir að gatnamótin verði ennþá fjögurra arma og að austurhluti 

Álftanesvegar sé ekki byggður. Tveir litlir straumar skerast í sama fleti en stærstu 

straumarnir fá greiða leið. Í öðrum áfanga er gert ráð fyrir að Álftanesvegur hafi 

verið byggður um Molduhraun að Reykjanesbraut. Þá mun þurfa ljósastýringu á 

gatnamótin en í þessu formi munu gatnamótin hafa heildarrýmd sem nálgast 

áætlað umferðarmagn árið 2030+. Í lokaáfanga er gert ráð fyrir að bæta við lítilli 

brú sem léttir álagi af ljósastýrðu gatnamótunum og sparar umferðarkostanð frá 

Fjarðarhrauni norður Hafnarfjarðarveg. Í framhaldi af þessu mætti ef þörf verður 

á byggja langa brú sem tekur við verulegum hluta umferðarinnar á 
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suðvesturslaufunni þ.e. umferðinni norðan Hafnarfjarðarvegar og suður 

Fjarðarhraun. Með þessari brú er hægt að komast hjá því að tvöfalda 

suðvesturslaufuna en samkvæmt sumum stöðlum á að forðast tvöföldun á 270° 

slaufum. Þar sem hugasanlegt er að tvöfalda slaufuna og umferðarspáin (2030+) 

gerir ekki ráð fyrir mikilli umferð umfram rýmd einfaldrar slaufu er líklegt að þessi 

síðasta brú verði byggð seint eða alls ekki. 

7.2 Staða hugmyndar 

Mislæg gatnamót í Engidal eru sýnd bæði á aðalskipulagi Garðabæjar sem gildir til ársins 

2016 og á aðalskipulagi Hafnarfjarðar sem gildir til ársins 2025. Hugmyndirnar hafa samt 

aldrei farið lengra en svo að teiknaðar hafa verið upp veglínur fyrir gatnamótin og sett hefur 

verið fram stutt greinargerð meðfram því. 

7.3 Umferð 

Til að skoða mögulega þróun umferðar í gegnum gatnamótin var skoðuð árdagsumferð fyrir 

2009 og umferðarspá 2024. Graf 7:1 sýnir mögulega þróun umferðar í Engidal. 

 

Graf 7:1 Möguleg þróun umferðar 2009-2037 á gatnamótum í Engidal 
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7.4 Kostnaður 

Ekki eru til nein drög að kostnaðaráætlun fyrir mannvirkið. Eftir fund í Vegagerðinni var 

ákveðið að styðjast við kostnaðartölur úr skýrslu frá 2009 þar sem settar eru fram tölur að 

tiltölulega nýjum gatnamótum. 

 

Tafla 7:1 Stofnkostnaður fyrir mislæg gatnamót í Engidal 

7.5 Tekjur 

7.5.1 Sparnaður vegna fækkunar umferðaróhappa 

Á gatnamótunum í Engidal er mjög lág óhappatíðni eða um 0,65. Þó var ekki ákveðið að 

halda óhappatíðninni óbreyttri vegna þess að líklegt þykir að óhöppum kunni að fækka þegar 

breytt er úr gatnamótum sem liggja í sama plani yfir í mislæg. Í Trafikksikkerhetshåndboken 

var skoðað við hve mikilli fækkun slysa hægt sé að búast við þegar ljósastýrðum X-

gatnamótum er breytt yfir í mislæg. Einnig voru skoðaðar óhappatölur fyrir þriggja ára 

tímabíl á gatnamótunum. Út frá þessu tveimur þáttum var áætlað hve mörg slysin kynnu að 

vera ef gatnamótin í Engidal væru mislæg í dag og út frá því var síðan reiknuð óhappatíðni 

sem reyndist þá vera 0,48. 

Framkvæmd Áætlaður kostnaður

Mislæg gatnamót 732.000.000 kr.

Brúargerð 296.000.000 kr.

Slitlög og yfirborðsfrágangur 275.000.000 kr.

Kostnaður 1.303.000.000 kr.

Með 20% óvissu 1.563.600.000 kr.
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Graf 7:2 Fjöldi umferðaróhappa eftir veglínum í Engidal 

 

Graf 7:3 Sparnaður vegna fækkunar umferðaróhappa í Engidal 
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7.5.2 Tíma- og vegalengdasparnaður 

Viðbúið er að tímasparnaður verði með tilkomu mislægra gatnamóta en 

vegalengdarsparnaður er hverfandi lítill. Til að finna út taftíma vegna ljósa er gert ráð fyrir að 

umferð fari í gegnum gatnamótin á 35 km/klst þegar þau eru ljósastýrð en á 60 km/klst þegar 

þau verða mislæg sem gefur eðlilega styttingu í aksturstíma. 

 

Tafla 7:2 Stytting aksturstíma vegna mislægra gatnamót í Engidal 

7.6 Ávinningur fyrir Hafnarfjörð 

Þar sem að þessi gatnamót eru ekki staðsett í Hafnarfirði ef litið er á skiptingu sveitarfélaga 

er erfitt að tala um aukið umferðaröryggi í bænum sem þó eykst. Hins vegar koma mislæg 

gatnamót á þessari stóru samgönguæð til með að vera betri tenging fyrir hverfi í Hafnarfirði 

og þá sérstaklega þegar litið er til iðnaðar- og þjónustuhverfana í næsta nágrenni. Sá þáttur 

vegur kannski einna þyngst fyrir Hafnarfjörð. Einnig mun flæði umferðar verða betra á 

annartímum. 

  

Tímastytting

Eldri veglína [mín] 1,7

Ný veglína [mín] 1,0

Stytting aksturstíma [mín] 0,7
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7.7 Arðsemi framkvæmdarinnar 

Líkt og með Ofanbyggðarveginn vegur tímasparnaðurinn mjög þungt í þessari framkvæmd en 

tekjur vegna fækkunar umferðaróhappa er ekki eins stór þáttur í þessari framkvæmd en fyrir 

var mjög lág óhappatíðni á gatnamótunum. Miðað við gefnar forsendur skilar framkvæmdin 

37,2% arðsemi sem verður að teljast mjög gott. 

 

Tafla 7:3 Arðsemi fyrir mislæg gatnamót í Engidal 

Sjá nánar um framkvæmd útreikninga í Viðauka F. 

  

Stofnkostnaður 1.563.000.000

Rekstur og viðhald 2.000.000

Tekjur vegna tímasparnaðar 480.000.000

Tekjur vegna færri óhappa 16.000.000

Arðsemi í formi innri vaxta 37,2%
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8 Niðurstöður 

 

Graf 8:1 Arðsemi allra framkvæmda 

Eftir skoðun á mögulegum breytingum á aðalgatnakerfi Hafnarfjarðar og arðsemismat á þeim 

komu tvær framkvæmdir áberandi vel út. Annarsvegar Ofanbyggðavegurinn og hinsvegar 

mislæg gatnamót í Engidal. Samkvæmt þessu myndi borga sig að setja Reykjanesbrautina í 

gegnum Hafnarfjörð í stokk en færsla hennar vegna álversins í Straumsvík er ekki eitthvað 

sem ætti að skoða, a.m.k. ekki strax. 

Út frá sjónarmiðum Hafnarfjarðar væri Ofanbyggðarvegurinn sennilega ákjósanlegasta 

framkvæmdin. Hún léttir á umferð í gegnum bæinn og eykur umferðaröryggi og jafnframt 

aukast hljóð- og loftgæði íbúa sem búa í nágrenni Reykjanesbrautarinnar. Auk þess sem 

framkvæmdin er mjög arðsöm. 

Ofanbyggðarvegur og Reykjanesbraut í stokk eru tvær framkvæmdir sem óhjákvæmilega 

önnur kemur til með að hafa áhrif á hina. Ef Ofanbyggðarvegur verður byggður í framtíðinni 

er nánast öruggt að nauðsynlegt verður að ráðast í einhverjar breytingar á hugmyndum um 

mögulega útfærslu á Reykjnesbraut í gegnum Hafnarfjörð. 

Sú framkvæmd sem skilar mestri arðsemi, mislæg gatnamót í Engidal, hefur líka mjög mikil 

áhrif á Reykjanesbrautina eftir því hvernig tengingum verður háttað inná Fjarðarhraunið og 

hvort Álftanesvegurinn verði byggður og tengdur inn á Reykjanesbrautina. 
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Þær framkvæmdir sem skila mestu til samfélagsins eru jafnframt þær framkvæmdir sem geta 

haft hvað mesta áhrif á hvernig umferð og skipulag umferðar í gegnum bæinn verður í 

framtíðinni. 

Í þessu verkefni var arðsemi framkvæmdanna metin út frá umferðarsjónarmiðum. Óvíst er 

og jafnvel spennandi að skoða hvaða áhrif það hefði á þjóðhagslega arðsemi ef álverið í 

Straumsvík myndi stækka, jafnvel þó svo að framkvæmdin við færslu Reykjanesbrautarinnar 

líti ekki út fyrir að vera vænlegur kostur. 

Sjá nánar um arðsemismat framkvæmdanna í Viðauka G. 

9 Lokaorð 

Eftir að hafa farið í gegnum skoðun á þessum fjórum framkvæmdum kemur bersýnilega í ljós 

hve mikil þörf er fyrir því að meta arðsemi framkvæmda til þess að hægt sé að forgangsraða 

þeim. Sem dæmi má nefna tvær framkvæmdir, annars vegar þar sem stefnt er á að setja 

Reykjanesbraut í stokk og hins vegar mislæg gatnamót í Engidal. Á Reykjanesbraut er gert ráð 

fyrir að vinkilbeygja við Fjarðarhraun verði lögð niður og stærstum hluta umferðarinnar verði 

beint áfram eftir Reykjanesbrautinni. Í greinargerð um mislægt gatnamót í Engidal segir að 

Fjarðarhaun sé nú tveggja akreina vegur en viðraður er sá möguleiki að hafa þær fjórar. 

Þarna gengur bersýnilega ekki eitthvað upp. Þarna er kjörið að nota arðsemismat og velja þá 

framkvæmd sem búist er við að skili meiru til samfélagsins og þá jafnframt aðlaga hina að 

breyttu gatnakerfi. 

Í gegnum árin hafa vegaframkvæmdir oft ráðist af geðþótta stjórnmálamanna sem reyna að 

vinna breytingum gatnakerfa í sínum kjördæmum brautargengi. Framkvæmdirnar eru þó 

ekki alltaf slæmar og koma ávallt einhverjum hópi vel en þó á kostnað annarra þar sem mat á 

arðsemi þeirra hefur ekki verið höfð að leiðarljósi. Þessir tímar í ríkisfjármálum ættu að 

hvetja stjórnmálamenn til þess að passa vel upp á peninga almennings í landinu og ráðstafa 

þeim þangað þar sem þeir skila mestu til baka. 
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15 Viðauki A 

Hér er að finna teikningar fyrir þrjár af þeim fjórum framkvæmdum sem fjallað er um. 

Reykjanesbraut í stokk, færslu Reykjanesbrautar og mislæg gatnamót í Engidal.
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16 Viðauki B 

Hér er að finna þá umferðarspá sem sýnir umferðarflæði í Hafnarfirði 2024. 
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17 Viðauki C 

Forsendur fyrir Reykjanesbraut í stokk. 

  



 

 

Ár 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

ÁDU (41-14) 20.600 21.760 22.920 24.080 25.240 26.400 27.560 28.720 29.880 31.040 32.200 33.360 34.520 35.680 36.840 38.000 38.380 38.764 39.151 39.543 39.938 40.338 40.741 41.149 41.560 41.976 42.395 42.819 43.248

ÁDU (41-13) 27.300 27.613 27.927 28.240 28.553 28.867 29.180 29.493 29.807 30.120 30.433 30.747 31.060 31.373 31.687 32.000 32.320 32.643 32.970 33.299 33.632 33.969 34.308 34.651 34.998 35.348 35.701 36.058 36.419

Ökustundakostnaður [kr/mín] 24,2 24,8 25,4 26,1 26,7 27,4 28,1 28,8 29,5 30,2 31,0 31,8 32,6 33,4 34,2 35,1 35,9 36,8 37,8 38,7 39,7 40,7 41,7 42,7 43,8 44,9 46,0 47,1 48,3

Ökutækjakostnaður [kr/km] 38,6 39,6 40,6 41,6 42,6 43,7 44,8 45,9 47,0 48,2 49,4 50,7 51,9 53,2 54,6 55,9 57,3 58,7 60,2 61,7 63,3 64,8 66,5 68,1 69,8 71,6 73,4 75,2 77,1

Eknir km. á óbreyttri veglínu 12.729.923 13.154.138 13.578.353 14.002.568 14.426.783 14.850.998 15.275.214 15.699.429 16.123.644 16.547.859 16.972.074 17.396.289 17.820.505 18.244.720 18.668.935 19.093.150 19.284.082 19.476.922 19.671.692 19.868.408 20.067.093 20.267.763 20.470.441 20.675.146 20.881.897 21.090.716 21.301.623 21.514.639 21.729.786

Óhöpp á óbreyttri veglínu 28 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42 43 43 44 44 44 45 45 46 46 47 47 48

Kostnaður vegna óhappa á eldri vl. 107.333.392 110.910.197 114.487.002 118.063.808 121.640.613 125.217.418 128.794.223 132.371.028 135.947.833 139.524.639 143.101.444 146.678.249 150.255.054 153.831.859 157.408.665 160.985.470 162.595.324 164.221.278 165.863.490 167.522.125 169.197.347 170.889.320 172.598.213 174.324.195 176.067.437 177.828.112 179.606.393 181.402.457 183.216.481

Eknir km. á nýrri veglínu 12.729.923 13.154.138 13.578.353 14.002.568 14.426.783 14.850.998 15.275.214 15.699.429 16.123.644 16.547.859 16.972.074 17.396.289 17.820.505 18.244.720 18.668.935 19.093.150 19.284.082 19.476.922 19.671.692 19.868.408 20.067.093 20.267.763 20.470.441 20.675.146 20.881.897 21.090.716 21.301.623 21.514.639 21.729.786

Óhöpp á nýrri veglínu 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21

Kostnaður vegna óhappa á nýrri vl. 47.700.486 49.290.069 50.879.652 52.469.235 54.058.818 55.648.402 57.237.985 58.827.568 60.417.151 62.006.734 63.596.317 65.185.900 66.775.483 68.365.066 69.954.649 71.544.232 72.259.675 72.982.272 73.712.094 74.449.215 75.193.707 75.945.644 76.705.101 77.472.152 78.246.873 79.029.342 79.819.636 80.617.832 81.424.010

Sparnaður vegna vegalengdar og tíma 214.742.448 226.881.299 239.492.879 252.593.237 266.198.929 280.327.036 294.995.173 310.221.513 326.024.798 342.424.359 359.440.132 377.092.679 395.403.203 414.393.571 434.086.329 454.504.730 470.526.022 487.112.064 504.282.764 522.058.732 540.461.302 559.512.563 579.235.381 599.653.428 620.791.211 642.674.101 665.328.364 688.781.188 713.060.725

Sparnaður vegna fækkunar óhappa 59.632.906 61.620.128 63.607.350 65.594.572 67.581.794 69.569.016 71.556.238 73.543.461 75.530.683 77.517.905 79.505.127 81.492.349 83.479.571 85.466.793 87.454.015 89.441.237 90.335.650 91.239.006 92.151.396 93.072.910 94.003.639 94.943.676 95.893.112 96.852.043 97.820.564 98.798.770 99.786.757 100.784.625 101.792.471

Sparnaður vegna óhappa og tíma+vegl. 274.375.354 288.501.427 303.100.229 318.187.809 333.780.724 349.896.052 366.551.412 383.764.974 401.555.481 419.942.264 438.945.259 458.585.028 478.882.774 499.860.364 521.540.344 543.945.967 560.861.671 578.351.070 596.434.160 615.131.642 634.464.941 654.456.238 675.128.493 696.505.471 718.611.775 741.472.871 765.115.121 789.565.813 814.853.196

Óhöpp fyrir framkvæmdir

Staðsetningar óhappa Alvarleg óhöpp Lítil meiðsl Án meiðsla Samtals

Gatnamót Reykjanesbrautar, Álftanesvegur 0 0 3 4

Reykjanesbraut milli Álftanesv. og Hamrab. 0 0 1 2

Gatnamót Reykjanesbrautar, Hamraberg 0 1 4 5

Reykjanesbraut milli Hamrab. og Fjarðahr. 0 0 2 2

Gatnamót Reykjanesbraut, Fjarðarhraun 0 1 16 17

Reykjanesbraut milli Fjarðarhr. og Lækjarg. 0 0 8 8

Gatnamót, Hringtorg, Reykjanesbr. Lækjarg. 0 1 19 20

1 4 53 57

Hlutfall óhappa eftir alvarleika 1,0% 6,2% 92,8% 100,0%

Óhöpp eftir framkvæmdir

Staðsetningar óhappa Alvarleg óhöpp Lítil meiðsl Án meiðsla Samtals

Gatnamót Reykjanesbrautar, Álftanesvegur 0 0 2 3 -20%

Reykjanesbraut milli Álftanesv. og Hamrab. 0 0 1 1 -50%

Gatnamót Reykjanesbrautar, Hamraberg 0 1 3 4 -20%

Reykjanesbraut milli Hamrab. og Fjarðahr. 0 0 1 1 -50%

Gatnamót Reykjanesbraut, Fjarðarhraun 0 1 13 13 -20%

Reykjanesbraut milli Fjarðarhr. og Lækjarg. 0 0 4 4 -50%

Gatnamót, Hringtorg, Reykjanesbr. Lækjarg. 0 0 9 10 -50%

0 2 33 36

Fækkun umferðarslysa 21

Hlutfall óhappa eftir alvarleika 1,0% 6,7% 92,3% 100,0%

Kostnaður umferðaróhappa fyrir framkvæmdir

Staðsetning óhappa Alvarleg óhöpp Lítil meiðsl Án meiðsla Samtals

Gatnamót Reykjanesbrautar, Álftanesvegur

Reykjanesbraut milli Álftanesv. og Hamrab.

Gatnamót Reykjanesbrautar, Hamraberg

Reykjanesbraut milli Hamrab. og Fjarðahr.

Gatnamót Reykjanesbraut, Fjarðarhraun

Reykjanesbraut milli Fjarðarhr. og Lækjarg.

Gatnamót, Hringtorg, Reykjanesbr. Lækjarg.

84.821.756 48.725.733 87.004.669 220.552.158

Kostnaður umferðaróhappa eftir framkvæmdir

Staðsetning óhappa Alvarleg óhöpp Lítil meiðsl Án meiðsla Samtals

Gatnamót Reykjanesbrautar, Álftanesvegur

Reykjanesbraut milli Álftanesv. og Hamrab.

Gatnamót Reykjanesbrautar, Hamraberg

Reykjanesbraut milli Hamrab. og Fjarðahr.

Gatnamót Reykjanesbraut, Fjarðarhraun

Reykjanesbraut milli Fjarðarhr. og Lækjarg.

Gatnamót, Hringtorg, Reykjanesbr. Lækjarg.

55.134.142 33.133.499 54.798.909 143.066.549

Óhöpp, eldri veglína

Vegnr Kaflanr Vegheiti Heiti upphafspunkts Heiti endapunkts Ár ÁDU Óhappatíðni* Eknir km. Óhöpp

2009 27.300 6.526.748 12

2024 32.000 7.650.400 14

*Óhappatíðni fyrir árið 2009 er meðaltal áranna 2006-2008

Óhöpp, eldri veglína

Vegnr Kaflanr Vegheiti Heiti upphafspunkts Heiti endapunkts Ár ÁDU Óhappatíðni* Eknir km. Óhöpp

2009 20.600 6.203.175 11

2024 38.000 11.442.750 21

Óhöpp, ný veglína

Vegnr Kaflanr Vegheiti Heiti upphafspunkts Heiti endapunkts Ár ÁDU Óhappatíðni Eknir km. Óhöpp

41 13 Reykjanesbraut Vífilstaðavegur Hafnarfjarðarvegur (40-06) 2024 32.000 0,95 7.650.400 7

Óhöpp, ný veglína

Vegnr Kaflanr Vegheiti Heiti upphafspunkts Heiti endapunkts Ár ÁDU Óhappatíðni Eknir km. Óhöpp

41 14 Reykjanesbraut Hafnarfjarðarvegur (40-06) brú yfir Fjarðarbraut 2024 38.000 0,95 11.442.750 11

2009 2024

Umferðaróhöpp án breytinga 23 35

Umferðaróhöpp eftir breytingar 18

Fækkun umferðaóhappa 17

2,56

41 13 Reykjanesbraut Vífilstaðavegur Hafnarfjarðarvegur (40-06) 1,82

41 14 Reykjanesbraut Hafnarfjarðarvegur (40-06) brú yfir Fjarðarbraut
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18 Viðauki D 

Forsendur fyrir færslu Reykjanesbrautar 

  



 

  

 

 

 

 

  

Ár 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

ÁDU 10.800 11.080 11.360 11.640 11.920 12.200 12.480 12.760 13.040 13.320 13.600 13.880 14.160 14.440 14.720 15.000 15.150 15.302 15.455 15.609 15.765 15.923 16.082 16.243 16.405 16.569 16.735 16.902 17.071

Ökustundakostnaður [kr/mín] 24,2 24,8 25,4 26,1 26,7 27,4 28,1 28,8 29,5 30,2 31,0 31,8 32,6 33,4 34,2 35,1 35,9 36,8 37,8 38,7 39,7 40,7 41,7 42,7 43,8 44,9 46,0 47,1 48,3

Ökutækjakostnaður [kr/km] 38,6 39,6 40,6 41,6 42,6 43,7 44,8 45,9 47,0 48,2 49,4 50,7 51,9 53,2 54,6 55,9 57,3 58,7 60,2 61,7 63,3 64,8 66,5 68,1 69,8 71,6 73,4 75,2 77,1

Eknir km. á óbreyttri veglínu 20.892.600 21.434.260 21.975.920 22.517.580 23.059.240 23.600.900 24.142.560 24.684.220 25.225.880 25.767.540 26.309.200 26.850.860 27.392.520 27.934.180 28.475.840 29.017.500 29.307.675 29.600.752 29.896.759 30.195.727 30.497.684 30.802.661 31.110.688 31.421.794 31.736.012 32.053.373 32.373.906 32.697.645 33.024.622

Óhöpp á óbreyttri veglínu 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 22 22 22

Kostnaður vegna óhappa á eldri vl. 258.638.994 265.344.450 272.049.905 278.755.361 285.460.816 292.166.272 298.871.727 305.577.182 312.282.638 318.988.093 325.693.549 332.399.004 339.104.459 345.809.915 352.515.370 359.220.826 362.813.034 366.441.164 370.105.576 373.806.632 377.544.698 381.320.145 385.133.346 388.984.680 392.874.527 396.803.272 400.771.305 404.779.018 408.826.808

Eknir km. á nýrri veglínu 23.652.000 24.265.200 24.878.400 25.491.600 26.104.800 26.718.000 27.331.200 27.944.400 28.557.600 29.170.800 29.784.000 30.397.200 31.010.400 31.623.600 32.236.800 32.850.000 33.178.500 33.510.285 33.845.388 34.183.842 34.525.680 34.870.937 35.219.646 35.571.843 35.927.561 36.286.837 36.649.705 37.016.202 37.386.364

Óhöpp á nýrri veglínu 16 16 17 17 17 18 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25

Kostnaður vegna óhappa á nýrri vl. 289.040.345 296.533.984 304.027.622 311.521.261 319.014.900 326.508.538 334.002.177 341.495.815 348.989.454 356.483.093 363.976.731 371.470.370 378.964.008 386.457.647 393.951.285 401.444.924 405.459.373 409.513.967 413.609.107 417.745.198 421.922.650 426.141.876 430.403.295 434.707.328 439.054.401 443.444.945 447.879.395 452.358.189 456.881.771

Sparnaður vegna vegalengdar og tíma -156.630.047 -164.708.097 -173.092.155 -181.792.474 -190.819.626 -200.184.516 -209.898.387 -219.972.837 -230.419.823 -241.251.675 -252.481.107 -264.121.229 -276.185.556 -288.688.024 -301.642.999 -315.065.292 -326.171.344 -337.668.884 -349.571.712 -361.894.115 -374.650.882 -387.857.326 -401.529.297 -415.683.204 -430.336.037 -445.505.383 -461.209.447 -477.467.080 -494.297.795 

Sparnaður vegna fækkunar óhappa -30.401.351 -31.189.534 -31.977.717 -32.765.900 -33.554.084 -34.342.267 -35.130.450 -35.918.633 -36.706.816 -37.494.999 -38.283.183 -39.071.366 -39.859.549 -40.647.732 -41.435.915 -42.224.098 -42.646.339 -43.072.803 -43.503.531 -43.938.566 -44.377.952 -44.821.731 -45.269.949 -45.722.648 -46.179.875 -46.641.673 -47.108.090 -47.579.171 -48.054.963 

Sparnaður vegna óhappa og tíma+vegl. -187.031.398 -195.897.631 -205.069.873 -214.558.375 -224.373.710 -234.526.782 -245.028.837 -255.891.470 -267.126.639 -278.746.674 -290.764.290 -303.192.595 -316.045.105 -329.335.756 -343.078.914 -357.289.391 -368.817.683 -380.741.687 -393.075.243 -405.832.681 -419.028.834 -432.679.057 -446.799.245 -461.405.852 -476.515.912 -492.147.056 -508.317.537 -525.046.251 -542.352.758 

Óhöpp, eldri veglína

Vegnr Kaflanr Vegheiti Heiti upphafspunkts Heiti endapunkts Ár ÁDU Óhappatíðni* Eknir km. Óhöpp

2009 10.800 20.892.600 42

2024 15.000 29.017.500 58

*Óhappatíðni fyrir árið 2009 er meðaltal áranna 2006-2008 11400

Óhöpp, ný veglína

Vegnr Kaflanr Vegheiti Heiti upphafspunkts Heiti endapunkts Ár ÁDU Óhappatíðni Eknir km. Óhöpp

41 15 Reykjanesbraut brú yfir Fjarðabraut brú yfir Vatnsleysustrandaveg 2024 15.000 0,90 32.850.000 30

2009 2024

Umferðaróhöpp án breytinga 42 58

Umferðaróhöpp eftir breytingar 30

Fækkun umferðaóhappa 29

41 2,01Reykjanesbraut brú yfir Fjarðabraut brú yfir Vatnsleysustrandaveg15

Óhöpp fyrir framkvæmdir

Staðsetningar óhappa Alvarleg óhöpp Lítil meiðsl Án meiðsla Samtals

Gatnamót Reykjanesbrautar og Víkurgötu 0 0 0 0

Reykjanesbraut, eldri vegkafli 1 3 9 14

1 3 9 14

Hlutfall óhappa eftir alvarleika 9,5% 23,8% 66,7% 100,0%

Óhöpp eftir framkvæmdir

Staðsetningar óhappa Alvarleg óhöpp Lítil meiðsl Án meiðsla Samtals

Gatnamót Reykjanesbrautar og víkurgötu* 0 0 0 0

Reykjanesbraut, nýr vegkafli† 1 2 5 7

1 2 5 7

*Fækkun slysa skv. Trafikksikkerhedshåndboken -20%

†Nálgun á fækkun óhappa á nýjum vegi -50%

Fækkun umferðarslysa 7

Hlutfall óhappa eftir alvarleika 9,4% 23,5% 67,1% 100,0%

Kostnaður umferðaróhappa fyrir framkvæmdir

Staðsetning óhappa Alvarleg óhöpp Lítil meiðsl Án meiðsla Samtals

Gatnamót Reykjanesbrautar og Víkurgötu 0 0 545.728 545.728

Reykjanesbraut, nýr vegkafli 197.917.431 45.477.351 14.734.662 258.129.444

258.675.172

Kostnaður umferðaróhappa eftir framkvæmdir

Staðsetning óhappa Alvarleg óhöpp Lítil meiðsl Án meiðsla Samtals

Gatnamót Reykjanesbrautar og Víkurgötu 0 0 436.583 436.583

Reykjanesbraut, nýr vegkafli 98.958.716 22.738.675 7.367.331 129.064.722

129.501.304
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19 Viðauki E 

Forsendur fyrir Ofanbyggðarvegi 

  



 

  

  

Ár 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

ÁDU 9.800 10.080 10.360 10.640 10.920 11.200 11.480 11.760 12.040 12.320 12.600 12.880 13.160 13.440 13.720 14.000 14.140 14.281 14.424 14.568 14.714 14.861 15.010 15.160 15.312 15.465 15.619 15.776 15.933

Ökustundakostnaður [kr/mín] 24,2 24,8 25,4 26,1 26,7 27,4 28,1 28,8 29,5 30,2 31,0 31,8 32,6 33,4 34,2 35,1 35,9 36,8 37,8 38,7 39,7 40,7 41,7 42,7 43,8 44,9 46,0 47,1 48,3

Ökutækjakostnaður [kr/km] 38,6 39,6 40,6 41,6 42,6 43,7 44,8 45,9 47,0 48,2 49,4 50,7 51,9 53,2 54,6 55,9 57,3 58,7 60,2 61,7 63,3 64,8 66,5 68,1 69,8 71,6 73,4 75,2 77,1

Eknir km. á óbreyttri veglínu 43.281.700 44.518.320 45.754.940 46.991.560 48.228.180 49.464.800 50.701.420 51.938.040 53.174.660 54.411.280 55.647.900 56.884.520 58.121.140 59.357.760 60.594.380 61.831.000 62.449.310 63.073.803 63.704.541 64.341.587 64.985.002 65.634.852 66.291.201 66.954.113 67.623.654 68.299.891 68.982.890 69.672.718 70.369.446

Óhöpp á óbreyttri veglínu 92 95 97 100 103 105 108 111 113 116 119 121 124 126 129 132 133 134 136 137 138 140 141 143 144 145 147 148 150

Kostnaður vegna óhappa á eldri vl. 712.464.362 732.820.486 753.176.611 773.532.735 793.888.860 814.244.985 834.601.109 854.957.234 875.313.358 895.669.483 916.025.608 936.381.732 956.737.857 977.093.982 997.450.106 1.017.806.231 1.027.984.293 1.038.264.136 1.048.646.777 1.059.133.245 1.069.724.578 1.080.421.823 1.091.226.042 1.102.138.302 1.113.159.685 1.124.291.282 1.135.534.195 1.146.889.537 1.158.358.432

Eknir km. á nýrri veglínu 31.835.300 32.744.880 33.654.460 34.564.040 35.473.620 36.383.200 37.292.780 38.202.360 39.111.940 40.021.520 40.931.100 41.840.680 42.750.260 43.659.840 44.569.420 45.479.000 45.933.790 46.393.128 46.857.059 47.325.630 47.798.886 48.276.875 48.759.644 49.247.240 49.739.713 50.237.110 50.739.481 51.246.876 51.759.344

Óhöpp á nýrri veglínu 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41 41 42 43 44 44 45 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49

Kostnaður vegna óhappa á nýrri vl. 244.935.920 251.934.089 258.932.258 265.930.427 272.928.596 279.926.765 286.924.935 293.923.104 300.921.273 307.919.442 314.917.611 321.915.780 328.913.949 335.912.119 342.910.288 349.908.457 353.407.541 356.941.617 360.511.033 364.116.143 367.757.305 371.434.878 375.149.227 378.900.719 382.689.726 386.516.623 390.381.790 394.285.607 398.228.464

Sparnaður vegna vegalengdar og tíma 679.067.717 715.931.394 754.213.836 793.962.944 835.228.123 878.060.334 922.512.139 968.637.746 1.016.493.063 1.066.135.748 1.117.625.258 1.171.022.909 1.226.391.927 1.283.797.507 1.343.306.870 1.404.989.329 1.454.515.203 1.505.786.864 1.558.865.850 1.613.815.872 1.670.702.881 1.729.595.158 1.790.563.387 1.853.680.746 1.919.022.993 1.986.668.553 2.056.698.620 2.129.197.246 2.204.251.449

Sparnaður vegna fækkunar óhappa 467.528.442 480.886.397 494.244.353 507.602.308 520.960.264 534.318.219 547.676.175 561.034.130 574.392.086 587.750.041 601.107.997 614.465.952 627.823.907 641.181.863 654.539.818 667.897.774 674.576.752 681.322.519 688.135.744 695.017.102 701.967.273 708.986.946 716.076.815 723.237.583 730.469.959 737.774.659 745.152.405 752.603.929 760.129.968

Sparnaður vegna óhappa og tíma+vegl. 1.146.596.159 1.196.817.791 1.248.458.189 1.301.565.252 1.356.188.387 1.412.378.554 1.470.188.313 1.529.671.876 1.590.885.149 1.653.885.789 1.718.733.255 1.785.488.861 1.854.215.835 1.924.979.370 1.997.846.689 2.072.887.103 2.129.091.954 2.187.109.383 2.247.001.595 2.308.832.973 2.372.670.154 2.438.582.103 2.506.640.202 2.576.918.330 2.649.492.952 2.724.443.212 2.801.851.025 2.881.801.175 2.964.381.417

Óhöpp fyrir framkvæmdir

Staðsetningar óhappa Alvarleg óhöpp Lítil meiðsl Án meiðsla Samtals

Reykjanesbraut 41-15 3 18 58 80

Gatnamót Reykjanesbrautar, Álftanesvegur 0 0 3 4

Reykjanesbraut milli Álftanesv. og Hamrab. 0 0 1 2

Gatnamót Reykjanesbrautar, Hamraberg 0 1 4 5

Reykjanesbraut milli Hamrab. og Fjarðahr. 0 0 2 2

Gatnamót Reykjanesbraut, Fjarðarhraun 0 1 16 17

Reykjanesbraut milli Fjarðarhr. og Lækjarg. 0 0 8 8

Gatnamót, Hringtorg, Reykjanesbr. Lækjarg. 0 1 19 20

4 22 111 137

Hlutfall óhappa eftir alvarleika 2,8% 16,0% 81,2% 100,0%

Óhöpp eftir framkvæmdir

Staðsetningar óhappa Alvarleg óhöpp Lítil meiðsl Án meiðsla Samtals

Ofanbyggðarvegur 0 1 7 9 8,6

Reykjanesbraut 41-15 2 14 43 59 -26%

Gatnamót Reykjanesbrautar, Álftanesvegur 0 0 2 2 -36%

Reykjanesbraut milli Álftanesv. og Hamrab. 0 0 1 1 -36%

Gatnamót Reykjanesbrautar, Hamraberg 0 0 3 3 -36%

Reykjanesbraut milli Hamrab. og Fjarðahr. 0 0 2 2 -36%

Gatnamót Reykjanesbraut, Fjarðarhraun 0 1 8 9 -48%

Reykjanesbraut milli Fjarðarhr. og Lækjarg. 0 0 4 4 -48%

Gatnamót, Hringtorg, Reykjanesbr. Lækjarg. 0 0 10 10 -48%

3 17 79 99

Fækkun umferðarslysa 38

Hlutfall óhappa eftir alvarleika 3,0% 16,9% 80,0% 100,0%

Kostnaður umferðaróhappa fyrir framkvæmdir

Staðsetning óhappa Alvarleg óhöpp Lítil meiðsl Án meiðsla Samtals

Reykjanesbraut 41-15

Gatnamót Reykjanesbrautar, Álftanesvegur

Reykjanesbraut milli Álftanesv. og Hamrab.

Gatnamót Reykjanesbrautar, Hamraberg

Reykjanesbraut milli Hamrab. og Fjarðahr.

Gatnamót Reykjanesbraut, Fjarðarhraun

Reykjanesbraut milli Fjarðarhr. og Lækjarg.

Gatnamót, Hringtorg, Reykjanesbr. Lækjarg.

579.615.334 298.851.163 182.507.106 1.060.973.603

Kostnaður umferðaróhappa eftir framkvæmdir

Staðsetning óhappa Alvarleg óhöpp Lítil meiðsl Án meiðsla Samtals

Ofanbyggðarvegur

Reykjanesbraut 41-15

Gatnamót Reykjanesbrautar, Álftanesvegur

Reykjanesbraut milli Álftanesv. og Hamrab.

Gatnamót Reykjanesbrautar, Hamraberg

Reykjanesbraut milli Hamrab. og Fjarðahr.

Gatnamót Reykjanesbraut, Fjarðarhraun

Reykjanesbraut milli Fjarðarhr. og Lækjarg.

Gatnamót, Hringtorg, Reykjanesbr. Lækjarg.

443.693.253 229.007.572 129.865.735 802.566.560

Óhöpp, eldri veglína

Vegnr Kaflanr Vegheiti Heiti upphafspunkts Heiti endapunkts Ár ÁDU Óhappatíðni* Eknir km. Óhöpp

2009 27.300 25.907.700 47

2024 32.000 30.368.000 55

*Óhappatíðni fyrir árið 2009 er meðaltal áranna 2006-2008

Óhöpp, eldri veglína

Vegnr Kaflanr Vegheiti Heiti upphafspunkts Heiti endapunkts Ár ÁDU Óhappatíðni* Eknir km. Óhöpp

2009 20.600 20.602.060 37

2024 38.000 38.003.800 69

Óhöpp, eldri veglína

Vegnr Kaflanr Vegheiti Heiti upphafspunkts Heiti endapunkts Ár ÁDU Óhappatíðni* Eknir km. Óhöpp

2009 10.800 20.892.600 38

2024 15.000 29.017.500 53

Óhöpp, ný veglína

Vegnr Kaflanr Vegheiti Heiti upphafspunkts Heiti endapunkts Ár ÁDU Óhappatíðni Eknir km. Óhöpp

- - Ofanbyggðarv. Reykjanesbraut gatnamót við Kaldárselsveg 2024 14.000 0,95 45.479.000 43

2,0141 15 Reykjanesbraut brú yfir Fjarðabraut brú yfir Vatnsleysustrandaveg

41 13 Reykjanesbraut Vífilstaðavegur Hafnarfjarðarvegur (40-06) 1,82

41 14 Reykjanesbraut Hafnarfjarðarvegur (40-06) brú yfir Fjarðarbraut 2,56
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20 Viðauki F 

Forsendur fyrir mislægum gatnamótum í Engidal 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

Ár 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

ÁDU 76.100 78.693 81.287 83.880 86.473 89.067 91.660 94.253 96.847 99.440 102.033 104.627 107.220 109.813 112.407 115.000 116.150 117.312 118.485 119.669 120.866 122.075 123.296 124.529 125.774 127.032 128.302 129.585 130.881

Ökustundakostnaður [kr/mín] 24,2 24,8 25,4 26,1 26,7 27,4 28,1 28,8 29,5 30,2 31,0 31,8 32,6 33,4 34,2 35,1 35,9 36,8 37,8 38,7 39,7 40,7 41,7 42,7 43,8 44,9 46,0 47,1 48,3

Ökutækjakostnaður [kr/km] 38,6 39,6 40,6 41,6 42,6 43,7 44,8 45,9 47,0 48,2 49,4 50,7 51,9 53,2 54,6 55,9 57,3 58,7 60,2 61,7 63,3 64,8 66,5 68,1 69,8 71,6 73,4 75,2 77,1

Eknir km. á óbreyttri veglínu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Óhöpp á óbreyttri veglínu 18 19 19 20 21 21 22 22 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 28 28 29 29 29 30 30 30 30 31 31

Kostnaður vegna óhappa á eldri vl. 60.440.383 62.500.069 64.559.754 66.619.440 68.679.125 70.738.810 72.798.496 74.858.181 76.917.867 78.977.552 81.037.238 83.096.923 85.156.608 87.216.294 89.275.979 91.335.665 92.249.021 93.171.512 94.103.227 95.044.259 95.994.702 96.954.649 97.924.195 98.903.437 99.892.471 100.891.396 101.900.310 102.919.313 103.948.506

Eknir km. á nýrri veglínu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Óhöpp á nýrri veglínu 13 14 14 15 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23

Kostnaður vegna óhappa á nýrri vl. 44.260.958 45.769.281 47.277.605 48.785.928 50.294.252 51.802.575 53.310.899 54.819.222 56.327.545 57.835.869 59.344.192 60.852.516 62.360.839 63.869.163 65.377.486 66.885.810 67.554.668 68.230.215 68.912.517 69.601.642 70.297.658 71.000.635 71.710.641 72.427.748 73.152.025 73.883.545 74.622.381 75.368.605 76.122.291

Sparnaður vegna vegalengdar og tíma 480.246.369 509.027.494 538.947.522 570.045.408 602.361.347 635.936.804 670.814.558 707.038.739 744.654.870 783.709.909 824.252.290 866.331.972 910.000.480 955.310.955 1.002.318.205 1.051.078.747 1.088.129.273 1.126.485.830 1.166.194.456 1.207.302.810 1.249.860.234 1.293.917.808 1.339.528.410 1.386.746.787 1.435.629.611 1.486.235.555 1.538.625.358 1.592.861.902 1.649.010.284

Sparnaður vegna fækkunar óhappa 16.179.426 16.730.788 17.282.150 17.833.512 18.384.873 18.936.235 19.487.597 20.038.959 20.590.321 21.141.683 21.693.045 22.244.407 22.795.769 23.347.131 23.898.493 24.449.855 24.694.353 24.941.297 25.190.710 25.442.617 25.697.043 25.954.014 26.213.554 26.475.689 26.740.446 27.007.851 27.277.929 27.550.708 27.826.216

Sparnaður vegna óhappa og tíma+vegl. 496.425.795 525.758.282 556.229.671 587.878.920 620.746.220 654.873.039 690.302.155 727.077.698 765.245.191 804.851.592 845.945.335 888.576.379 932.796.249 978.658.086 1.026.216.698 1.075.528.602 1.112.823.627 1.151.427.127 1.191.385.166 1.232.745.427 1.275.557.277 1.319.871.821 1.365.741.964 1.413.222.476 1.462.370.057 1.513.243.405 1.565.903.287 1.620.412.610 1.676.836.499

Óhöpp, eldri veglína

Vegnr Kaflanr Vegheiti Heiti upphafspunkts Heiti endapunkts Ár ÁDU Óhappatíðni* Eknir km. Óhöpp

2009 76.100 0 18

2024 115.000 0 27

*Óhappatíðni fyrir árið 2009 er meðaltal áranna 2006-2008

Óhöpp, ný veglína

Vegnr Kaflanr Vegheiti Heiti upphafspunkts Heiti endapunkts Ár ÁDU Óhappatíðni Eknir km. Óhöpp

41 14 Reykjanesbraut Hafnarfjarðarvegur (40-06) brú yfir Fjarðarbraut 2024 115.000 0,48 0 20

41 13 Reykjanesbraut Vífilstaðavegur Hafnarfjarðarvegur (40-06) 0,65

Óhöpp fyrir framkvæmdir

Staðsetningar óhappa Alvarleg óhöpp Lítil meiðsl Án meiðsla Samtals

Gatnamót í Engidal 0 1 20 21

0 1 20 21

Hlutfall óhappa eftir alvarleika 0,7% 6,0% 93,3% 100,0%

Óhöpp eftir framkvæmdir

Staðsetningar óhappa Alvarleg óhöpp Lítil meiðsl Án meiðsla Samtals

Gatnamót í Engidal 0 1 14 15 -27,5%

0 1 14 15

Fækkun umferðarslysa 6

Hlutfall óhappa eftir alvarleika 0,7% 6,0% 93,3% 100,0%

Kostnaður umferðaróhappa fyrir framkvæmdir

Staðsetning óhappa Alvarleg óhöpp Lítil meiðsl Án meiðsla Samtals

Gatnamót í Engidal

21.205.439 17.541.264 32.509.809 71.256.512

Kostnaður umferðaróhappa eftir framkvæmdir

Staðsetning óhappa Alvarleg óhöpp Lítil meiðsl Án meiðsla Samtals

Gatnamót í Engidal

15.373.943 12.717.416 23.569.612 51.660.971
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Fjárstreymi arðsemisútreikninga 

  



 

Ávöxtunarkrafa 6,0%

Verðbólgumarkmið 2,5%

Færsla Reykjanesbrautar

Ár 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Fjárfesting -3.710.089.032 

Rekstur og viðhald -6.461.892 -6.623.439 -6.789.025 -6.958.751 -7.132.720 -7.311.038 -7.493.814 -7.681.159 -7.873.188 -8.070.018 -8.271.768 -8.478.562 -8.690.526 -8.907.789 -9.130.484 -9.358.746 -9.592.715 -9.832.533 -10.078.346 -10.330.305 -10.588.562 -10.853.277 -11.124.608 -11.402.724 -11.687.792 

Gjöld -156.630.047 -164.708.097 -173.092.155 -181.792.474 -190.819.626 -200.184.516 -209.898.387 -219.972.837 -230.419.823 -241.251.675 -252.481.107 -264.121.229 -276.185.556 -288.688.024 -301.642.999 -315.065.292 -326.171.344 -337.668.884 -349.571.712 -361.894.115 -374.650.882 -387.857.326 -401.529.297 -415.683.204 -430.336.037 

Tekjur -30.401.351 -31.189.534 -31.977.717 -32.765.900 -33.554.084 -34.342.267 -35.130.450 -35.918.633 -36.706.816 -37.494.999 -38.283.183 -39.071.366 -39.859.549 -40.647.732 -41.435.915 -42.224.098 -42.646.339 -43.072.803 -43.503.531 -43.938.566 -44.377.952 -44.821.731 -45.269.949 -45.722.648 -46.179.875 

1.855.044.516

Hagnaður fyrir skatta -3.710.089.032 -193.493.290 -202.521.070 -211.858.898 -221.517.125 -231.506.429 -241.837.820 -252.522.651 -263.572.629 -274.999.827 -286.816.692 -299.036.058 -311.671.157 -324.735.631 -338.243.545 -352.209.398 -366.648.137 -378.410.398 -390.574.219 -403.153.589 -416.162.986 -429.617.397 -443.532.334 -457.923.854 -472.808.576 1.366.840.813

-6.641.055.550 

#DIV/0!

Ofanbyggðarvegur

Ár 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Fjárfesting -5.897.541.756 

Rekstur og viðhald -9.585.140 -9.824.768 -10.070.388 -10.322.147 -10.580.201 -10.844.706 -11.115.824 -11.393.719 -11.678.562 -11.970.526 -12.269.789 -12.576.534 -12.890.947 -13.213.221 -13.543.552 -13.882.140 -14.229.194 -14.584.924 -14.949.547 -15.323.286 -15.706.368 -16.099.027 -16.501.503 -16.914.040 -17.336.891 

Tekjur 679.067.717 715.931.394 754.213.836 793.962.944 835.228.123 878.060.334 922.512.139 968.637.746 1.016.493.063 1.066.135.748 1.117.625.258 1.171.022.909 1.226.391.927 1.283.797.507 1.343.306.870 1.404.989.329 1.454.515.203 1.505.786.864 1.558.865.850 1.613.815.872 1.670.702.881 1.729.595.158 1.790.563.387 1.853.680.746 1.919.022.993

Tekjur 467.528.442 480.886.397 494.244.353 507.602.308 520.960.264 534.318.219 547.676.175 561.034.130 574.392.086 587.750.041 601.107.997 614.465.952 627.823.907 641.181.863 654.539.818 667.897.774 674.576.752 681.322.519 688.135.744 695.017.102 701.967.273 708.986.946 716.076.815 723.237.583 730.469.959

2.948.770.878

Hagnaður fyrir skatta -5.897.541.756 1.137.011.020 1.186.993.024 1.238.387.804 1.291.243.109 1.345.608.191 1.401.533.854 1.459.072.497 1.518.278.165 1.579.206.595 1.641.915.272 1.706.463.476 1.772.912.339 1.841.324.900 1.911.766.163 1.984.303.152 2.059.004.978 2.114.862.777 2.172.524.477 2.232.052.067 2.293.509.708 2.356.963.807 2.422.483.098 2.490.138.722 2.560.004.313 5.580.926.964

15.225.467.621

23,2%

Reykjanesbraut í stokk

Ár 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Fjárfesting -4.223.041.251 

Rekstur og viðhald -1.593.933 -1.633.782 -1.674.626 -1.716.492 -1.759.404 -1.803.389 -1.848.474 -1.894.686 -1.942.053 -1.990.604 -2.040.369 -2.091.379 -2.143.663 -2.197.255 -2.252.186 -2.308.491 -2.366.203 -2.425.358 -2.485.992 -2.548.142 -2.611.845 -2.677.142 -2.744.070 -2.812.672 -2.882.989 

Tekjur 214.742.448 226.881.299 239.492.879 252.593.237 266.198.929 280.327.036 294.995.173 310.221.513 326.024.798 342.424.359 359.440.132 377.092.679 395.403.203 414.393.571 434.086.329 454.504.730 470.526.022 487.112.064 504.282.764 522.058.732 540.461.302 559.512.563 579.235.381 599.653.428 620.791.211

Tekjur 59.632.906 61.620.128 63.607.350 65.594.572 67.581.794 69.569.016 71.556.238 73.543.461 75.530.683 77.517.905 79.505.127 81.492.349 83.479.571 85.466.793 87.454.015 89.441.237 90.335.650 91.239.006 92.151.396 93.072.910 94.003.639 94.943.676 95.893.112 96.852.043 97.820.564

2.111.520.626

Hagnaður fyrir skatta -4.223.041.251 272.781.421 286.867.646 301.425.603 316.471.317 332.021.319 348.092.663 364.702.938 381.870.288 399.613.428 417.951.659 436.904.890 456.493.649 476.739.111 497.663.109 519.288.158 541.637.476 558.495.468 575.925.712 593.948.168 612.583.500 631.853.096 651.779.097 672.384.423 693.692.800 2.827.249.412

1.640.366.664

9,0%

Mislæg gatnamót í Engidal

Ár 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Fjárfesting -1.562.631.356 

Rekstur og viðhald -2.153.964 -2.207.813 -2.263.008 -2.319.584 -2.377.573 -2.437.013 -2.497.938 -2.560.386 -2.624.396 -2.690.006 -2.757.256 -2.826.187 -2.896.842 -2.969.263 -3.043.495 -3.119.582 -3.197.572 -3.277.511 -3.359.449 -3.443.435 -3.529.521 -3.617.759 -3.708.203 -3.800.908 -3.895.931 

Tekjur 480.246.369 509.027.494 538.947.522 570.045.408 602.361.347 635.936.804 670.814.558 707.038.739 744.654.870 783.709.909 824.252.290 866.331.972 910.000.480 955.310.955 1.002.318.205 1.051.078.747 1.088.129.273 1.126.485.830 1.166.194.456 1.207.302.810 1.249.860.234 1.293.917.808 1.339.528.410 1.386.746.787 1.435.629.611

Tekjur 16.179.426 16.730.788 17.282.150 17.833.512 18.384.873 18.936.235 19.487.597 20.038.959 20.590.321 21.141.683 21.693.045 22.244.407 22.795.769 23.347.131 23.898.493 24.449.855 24.694.353 24.941.297 25.190.710 25.442.617 25.697.043 25.954.014 26.213.554 26.475.689 26.740.446

781.315.678

Hagnaður fyrir skatta -1.562.631.356 494.271.831 523.550.469 553.966.663 585.559.336 618.368.647 652.436.026 687.804.217 724.517.312 762.620.795 802.161.586 843.188.079 885.750.191 929.899.406 975.688.823 1.023.173.203 1.072.409.020 1.109.626.055 1.148.149.616 1.188.025.717 1.229.301.992 1.272.027.757 1.316.254.062 1.362.033.761 1.409.421.568 2.239.789.805

8.669.002.110

37,2%


