
ENVALYS
Borgarbyggð - Borgarnes - færsla Hringvegar
Könnun á afstöðu fólks til færslu Hringvegar um Borgarnes og framsetningar í þrívídd. Hugmyndir fólks um færslu Hringvegar um 
Borgarnes

Envalys22-0601

Unnið að beiðni Samgöngufélagsins



Tilgangur Samgöngufélagsins er að stuðla að sem mestum framförum í samgöngum á og við Ísland. 

Í tengslum við fyrirhugaða endurskoðun á aðalskipulagi Borgarbyggðar,  stóð félagið, í maí og júní 2022, fyrir 
könnun um færslu Hringvegar um Borgarnes. 

Í þessu skjali er að finna niðurstöður könnunar sem unnin var af fyrirtækinu ENVALYS að beiðni 
Samgöngufélagsins. 

Engum persónugreinanlegum gögnum var safnað í þessari könnun.
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Í hnotskurn - niðurstöður

▹ Niðurstöður könnunarinnar, sem byggja á gögnum frá 995 þátttakendum, sýna að:

▸ Þátttakendur voru fremur hlynntir færslu Hringvegar um Borgarnes.

▸ Þátttakendur voru fremur hlynntir þeirri tillögu að legu Hringvegar um Borgarnes sem birt var í 
könnuninni og er í samræmi við núgildandi aðalskipulag.

▸ Karlar voru hlynntari færslu Hringvegar um Borgarnes en konur. Það sama gilti um framlagða 
tillögu. 

▸ Yngsti aldurshópurinn (18 - 25 ára) var andvígari færslu Hringvegar um Borgarnes en aðrir 
aldurshópar. Sama gilti um framlagða tillögu.  

▸ Af eftirfarandi hópum - íbúum í Borgarnesi, íbúum í Borgarbyggð utan Borgarness og íbúum utan 
Borgarbyggðar - voru íbúar í Borgarnesi andvígastir færslu Hringvegar um Borgarnes en íbúar utan 
Borgarbyggðar voru hlynntastir. Sama gilti um framlagða tillögu. 

▸ Þátttakendur töldu þrívíddarframsetninguna sem boðið var upp á nokkuð gagnlega. 
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Aðalskipulag Borgarbyggðar 2010 - 2022 var staðfest 29. júní 2011. 

Í kafla 4.21 í greinargerð aðalskipulags segir: "Breytt lega 
Hringvegar (1) hjá Borgarnesi hefur lengi verið í umræðunni. Allt 
frá vinnu við aðalskipulag Borgarness 1977-97 hafa ýmsar 
hugmyndir orðið til sem miða flestar að því að leiða veginn út fyrir 
bæinn, meðfram Borgarnesi austan megin, mislangt út í fjörðinn. 
[...] Þörfin fyrir breytta legu Hringvegar (1) um Borgarbyggð hefur 
orðið sífellt meira aðkallandi" (bls. 87-88). 

Á framlögðum þéttbýlisuppdrætti (1:10.000) - dags. mars 2011 lega  
veglínu Hringvegar um Borgarnes sýnd utan við þéttbýlið (sjá 
mynd hér til hliðar).

 

Aðalskipulag Borgarbyggðar 2010 - 2022 

Aðalskipulag Borgarbyggðar 2010 - 2022 
Hluti af þéttbýlisuppdrætti

dags. mars 2011
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Tilgangur þessarar könnunar er tvíþættur: 

1. Að auðvelda hinum almenna borgara að taka upplýsta 
afstöðu til færslu Hringvegar um Borgarnes miðað við þá legu 
sem sýnd er í aðalskipulagi sveitarfélagsins. Er það gert með 
gagnvirkri þrívíddarframsetningu. 

2. Afla upplýsinga um afstöðu hins almenna borgara til 
hugmyndarinnar um færslu Hringvegar um Borgarnes og hvernig 
hann sér fyrir sér að slík færsla yrði útfærð. 

 

Könnun: Tilgangur5



Gerð vegarins í þrívídd var byggð á legu Hringvegar eins og hún er sýnd 
í gildandi aðalskipulagi1 og nánari upplýsingum frá Vegagerðinni. Þá 
var hæð vegar yfir sjávarmáli byggð á upplýsingum frá Vegagerðinni.

Könnun: Þrívíddarlíkön - forsendur/fyrirvari6

1 Sjá: 
http://skipulagsaaetlanir.skipulagsstofnun.is/skipulagvefur/DisplayDoc.aspx?itemid=17634624
113067897127



Könnunin samanstóð af fjórum hlutum:

1. Öflun bakgrunnsupplýsinga (þ.e. kyns, aldurs og búsetu). Þess var gætt að engum persónugreinanlegum 
gögnum væri safnað. 

2. Sjö staðsetingarpunktum sem buðu upp á upplifun á Hringvegi um Borgarnes miðað við framlagða tillögu 
samkvæmt aðalskipulagi (sjá nánar á næstu síðu). Allir punktarnir buðu upp á 360° upplifun. 
Staðsetningarpunktarnir voru valdir með það í huga að sem skýrust mynd fengist af legu veglínu, sjónrænum 
áhrifum hennar og upplifun vegfarenda og íbúa. 

1. Könnun á afstöðu fólks: 1) almennt séð til færslu Hringvegar um Borgarnes og; 2) til framlagðrar tillögu að 
legu Hringvegar um Borgarnes. Þá var spurt um afstöðu til þrívíddarframsetningarinnar.

3. Opinni spurningu um hugmyndir fólks um færslu Hringvegar.

Aðferð könnunar: Efnisatriði7



Hér má sjá skjáskot frá þeim sjö staðsetningarpunktum sem boðið var upp á í könnuninni. 
Á hverjum punkti gafst möguleiki á að líta í allar áttar (þ.e. 360° upplifun). 

Aðferð könnunar: Staðsetning í umhverfinu8

Staðsetningarpunktur 1 Staðsetningarpunktur 2

Staðsetningarpunktur 3 Staðsetningarpunktur 4 Staðsetningarpunktur 5

Staðsetningarpunktur 6 Staðsetningarpunktur 7



Um var að ræða netkönnun þar sem þátttakendur gátu ýmist svarað gegnum farsíma eða tölvu.

Gagnasöfnun fór fram dagana 19. maí - 10. júní 2022 og var könnunin aðgengileg:

▹ Á heimasíðu Samgöngufélagsins.
▹ Á Facebook-síðu ENVALYS.
▹ Á heimasíðu ENVALYS (www.envalys.is/surveys)
▹ Í grein fyrirsvarsmanns Samgöngufélagsins sem birtist í Skessuhorns þann 22. maí.
▹ Á fréttasíðu Skessuhorns (www.skessuhorn.is)1 þann 22. maí.
▹ Gegnum sérútbúinn tengil á forsíðu Skessuhorns (www.skessuhorn.is)
▹ Á fréttasíðu Skagafrétta (www.skagafrettir.is) þann 1. júní.
▹ Gegnum sérútbúinn tengil á forsíðu Skagafrétta
▹ Gegnum sérútbúinn tengil á forsíðu Akureyri.net
▹ Á Facebook-síðu Samgöngubætur á Vestfjörðum.
▹ Á Facebook-síðu Umræður um byggðaþróun.

Könnunin var öllum opin og gat hver sem er dreift könnuninni og hvatt til þátttöku. Ekki liggja fyrir upplýsingar 
um endanlega dreifingu könnunarinnar. Í upphafi könnunar birtist síða þar sem stóð “Taka þátt í rannsókn” og 
þurftu þátttakendur að smella á hnapp til að opna könnunina.

 

Aðferð könnunar: Fyrirlögn9

http://www.skessuhorn.is
http://www.skessuhorn.is
http://www.skagafrettir.is


Aðferð könnunar: Spurningar 
Í könnuninni voru eftirfarandi spurningar lagðar fram.

1. Almennt séð, hversu andvíg(ur) / hlynnt(ur) ert þú færslu Hringvegar um Borgarnes?
0 = mjög andvíg(ur); 3 = hvorki né; 6 = mjög hlynnt(ur) 

2. Hvernig líkar þér sú tillaga að legu Hringvegar um Borgarnes sem sett er fram í þessari könnun?
0 = líkar mjög illa; 3 = hvorki né; 6 = líkar mjög vel

3. Ef þú ert hlynnt(ur) færslu Hringvegar um Borgarnes en andvíg(ur) þeirri veglínu sem sýnd er í þessari 
könnun, hvernig sæir þú færslu Hringvegar fyrir þér?

4. Heilt á litið finnst mér þessi þrívíddarframsetning ...
0 = algjörlega gagnslaus; 3 = hvorki né; 6 = mjög gagnleg
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Aðferð könnunar: Úrvinnsla

Við úrvinnslu gagna var reiknað meðaltal og staðalfrávik fyrir hverja spurningu og niðurstöður settar 
fram í formi súlurita.

Ítarlegri úrvinnsla fól í sér að beita t-prófi og einhliða dreifigreiningu til að kanna tölfræðilega 
marktækan mun í afstöðu hópa eftir:

Kyni
Aldri
Búsetu

Eftirápróf Bonferroni var notað Í þeim tilvikum þar sem tölfræðilega marktækur munur kom fram, til að 
greina hvar sá munur lægi.
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Þátttakendur Alls 995 einstaklingar luku við ≥90% af könnuninni 

Kynjahlutfall 20,4% konur
78,2% karlar 
0,7% annað

Aldur 3,2% 18-25 ára
34% 26-45 ára
49,3% 46-65 ára
13,5%  ≥66 ára 

Búseta 15,3% Í Borgarnesi
9,7% Í Borgarbyggð, ekki í Borgarnesi
75% Utan Borgarbyggðar

Niðurstöður
Bakgrunnsbreytur
hverjir tóku þátt?

KYN

ALDUR

BÚSETA
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Niðurstöður
1. Afstaða til færslu Hringvegar um Borgarnes
óháð kyni, aldri og búsetu

Heilt yfir voru þátttakendur nokkuð hlynntir 
hugmyndum um færslu Hringvegar um Borgarnes.

Almennt séð, hversu andvíg(ur) / hlynnt(ur) ert þú færslu Hringvegar um Borgarnes?

0 = mjög andvíg(ur); 3 = hvorki né; 6 = mjög hlynnt(ur)
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Bæði konur og karlar* voru hlynnt færslu Hringvegar 
um Borgarnes. Marktækur kynjamunur kom fram í 
afstöðu, þar sem karlar voru hlynntari færslu en konur 
(t(271,9) = 3,768 p < 0,001).

Niðurstöður
2. Afstaða til færslu Hringvegar um Borgarnes 
eftir kyni14

Almennt séð, hversu andvíg(ur) / hlynnt(ur) ert þú færslu Hringvegar um Borgarnes?

0 = mjög andvíg(ur); 3 = hvorki né; 6 = mjög hlynnt(ur)

* ATH! Aðeins 7  einstaklingar voru  í hópnum “Annað”. Hópnum var 
því sleppt í marktektarprófun.



Allir aldurshópar voru hlynntir færslu Hringvegar um 
Borgarnes. Yngsti aldurshópurinn var marktækt 
andvígari færslu en aldurshópar 46-65 ára og 66 ára og 
eldri ((F (3, 991) = 3,052  p = 0,028).

Niðurstöður
2. Afstaða til færslu Hringvegar um Borgarnes
eftir aldri15

Almennt séð, hversu andvíg(ur) / hlynnt(ur) ert þú færslu Hringvegar um Borgarnes?

0 = mjög andvíg(ur); 3 = hvorki né; 6 = mjög hlynnt(ur)



Óháð búsetu voru allir hópar hlynntir færslu 
Hringvegar um Borgarnes. Íbúar í Borgarnesi voru 
andvígastir færslu Hringvegar um Borgarnes en íbúar 
utan Borgarbyggðar voru hlynntastir henni. Afstaða 
íbúa í Borgarbyggð utan Borgarness féll svo á milli 
fyrrgreindra hópa. Marktækur munur kom fram í 
afstöðu allra þriggja hópanna (F (2, 992) = 31,066 p < 
0,001).

Niðurstöður
2. Afstaða til færslu Hringvegar um Borgarnes
eftir búsetu16

Almennt séð, hversu andvíg(ur) / hlynnt(ur) ert þú færslu Hringvegar um Borgarnes?

0 = mjög andvíg(ur); 3 = hvorki né; 6 = mjög hlynnt(ur)



Niðurstöður
3. Afstaða til framlagðrar tillögu að legu Hringvegar um Borgarnes
óháð kyni, aldri og búsetu

Þátttakendum  líkaði almennt fremur vel framlögð 
tillaga að legu Hringvegar um Borgarnes.

Hvernig líkar þér sú tillaga að legu Hringvegar um Borgarnes sem sett er fram í þessari könnun?

0 = líkar mjög illa; 3 = hvorki né; 6 = líkar mjög vel
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Bæði konum og körlum* líkaði vel við framlagða 
tillögu að legu Hringvegar um Borgarnes. Marktækur 
kynjamunur kom fram í afstöðu, þar sem körlum líkaði 
betur við tillöguna en konum (t(283,3) = 3,557 p < 
0,001).

Niðurstöður
3. Afstaða til framlagðrar tillögu að legu Hringvegar um Borgarnes 
eftir kyni18

Hvernig líkar þér sú tillaga að legu Hringvegar um Borgarnes sem sett er fram í þessari könnun?

0 = líkar mjög illa; 3 = hvorki né; 6 = líkar mjög vel

* ATH! Aðeins 7  einstaklingar voru  í hópnum “Annað”. Hópnum var 
því sleppt í marktektarprófun.



Öllum aldurshópum líkaði framlögð tillaga að legu 
Hringvegar um Borgarnes. Yngsti aldurshópurinn var 
marktækt andvígari tillögunni en aðrir aldurshópar  (F 
(3, 991) = 6,893  p < 0,001).

Niðurstöður
3. Afstaða til framlagðrar tillögu að legu Hringvegar um Borgarnes
eftir aldri19

Hvernig líkar þér sú tillaga að legu Hringvegar um Borgarnes sem sett er fram í þessari  könnun?

0 = líkar mjög illa; 3 = hvorki né; 6 = líkar mjög vel



Óháð búsetu líkaði hópunum fremur vel framlögð 
tillaga að legu Hringvegar um Borgarnes. Íbúum í 
Borgarnesi líkaði síst við tillöguna en íbúum utan 
Borgarbyggðar líkaði best við hana. Afstaða íbúa í 
Borgarbyggð utan Borgarness féll svo á milli 
fyrrgreindra hópa. Marktækur munur kom fram milli 
allra þriggja hópanna (F (2, 992) = 48,685 p < 0,001).

Niðurstöður
3. Afstaða til framlagðrar tillögu að legu Hringvegar um Borgarnes
eftir búsetu20

Hvernig líkar þér sú tillaga að legu Hringvegar um Borgarnes sem sett er fram í þessari  könnun?

0 = líkar mjög illa; 3 = hvorki né; 6 = líkar mjög vel



Heilt yfir töldu þátttakendur að sú 
þrívíddarframsetning sem boðið var upp á í 
könnuninni, væri fremur gagnleg. 

Heilt á litið finnst mér þessi þrívíddarframsetning ...

0 = afar gagnslaus; 3 = hvorki né;  6 = mjög gagnleg

Niðurstöður
3. Afstaða til gagnsemi framsetningar í þrívídd
óháð kyni, aldri og búsetu21



Niðurstöður
4. Hugmyndir að færslu Hringvegar um Borgarnes
Svör þátttakenda #1
Ef þú ert hlynnt(ur) færslu Hringvegar um Borgarnes en andvíg(ur) þeirri veglínu sem sýnd er í þessari könnun, hvernig sæir þú færslu Hringvegar 
fyrir þér?

▹ Þetta er mjög skiljanleg breyting að losa Borgarnes við þessa þungu umferð og flýta almennri umferð að sunnan norður og vísa versa eins og 
tillagan sýnir.

▹ Mjög hlynntur þessari færslu eins og hùn er uppsett.
▹ Ég er ekki enn sannfærður um gildi þess að færa Hringveginn út fyrir bæjarmörkin í fyrsta lagi vegna áhrifa þess á þá litlu náttúru sem eftir er 

á bæjarstæðinu ef hann er færður út í fjörðinn. Það eru fáar náttúrulegar fjörur eftir í bænum og svæðið sem áætlað er að byggja veginn á er 
einstaklega fagurt og notað sem útivistarsvæði. Auk þess er mikið fuglalíf á leirunum og firðinum sem myndi raskast ef byggt væri þar. 
Hljóðmengun er líka áhyggjuefni þar sem byggð er fyrir ofan veginn og algjörlega berskjölduð fyrir hljóði sem mun berast frá veginum. Auk 
þess hef ég miklar áhyggjur af minnkun í aðsókn að verslun og þjónustu í bænum sem reiðir sig að vissu marki á fólk sem ferðast í gegnum 
bæinn. Margir sem eiga leið í gegnum bæinn stoppa og nýta sér þær verslanir sem eru til staðar og það væri mikill missir ef þetta fólk keyrði 
beina leið framhjá bænum vegna þess að í huga þess "eru aðeins 45 mínútur til Reykjavíkur". Ef það væri algjörlega nauðsynlegt að færa 
veginn myndi mér helst detta í hug að færa hann sunnan við fjörðinn þar sem Borgarfjarðarbrautin er núna. Þá myndi vera byggð ný tenging 
og brú yfir Hvítá. Leiðin í gegnum Borgarnes mun að vísu vera styttri svo það er óljóst hvort að sá kostur sé raunhæfur án þess að ráðast í 
aðrar framkvæmdir í Borgarnesi t.d. með því að byggja umferðarmannvirki/þrengingar sem hægja mikið á allri umferð sem fer í gegnum 
bæinn. Það myndi auka umferðaröryggi og draga úr umferð í gegnum bæinn. Að lokum vil ég bara koma því á framfæri að það væri algjör 
synd að eyða miklum fjármunum í að færa veginn út í fjörðinn og þar með eyðileggja ásýnd bæjarins varanlega (sem er ein af þeim fegurstu 
á landinu) og leggja fjárhagslega heilsu verslana í hættu. Ég tel að tilfærsla vegarins út í fjörðinn sé algjörlega óásættanleg eins og hún er 
skipulögð í dag og mun hafa óafturkræf áhrif á náttúru og efnahagslíf bæjarins til hins verra.
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Niðurstöður
4. Hugmyndir að færslu Hringvegar um Borgarnes
Svör þátttakenda #2
Ef þú ert hlynnt(ur) færslu Hringvegar um Borgarnes en andvíg(ur) þeirri veglínu sem sýnd er í þessari könnun, hvernig sæir þú færslu Hringvegar 
fyrir þér?

▹ Hlynntur þessari útfærslu.
▹ Ég er mjög andvíg færslu vegar á fyrirhugaðan stað.  Í fyrsta lagi er ég algerlega andvíg því að hreyfa við landslagi á þessum stað þar sem 

strandlengjan er einstaklega falleg og mikið notuð sem göngu- og útivistarsvæði ásamt því mikla fuglalífi sem er til staðar á þessu svæði. Þar 
sem  Borgarnes er nánast eingöngu verslunar- og þjónustusvæði og hefur eflst gríðarlega sem slíkt eftir að brúin kom og öll umferð kemur í 
gegn um bæinn. Mikill fjöldi ferðamanna stoppar á leið sinni og notar verslun og þjónustu sem í boði er og því tel ég að ef vegurinn yrði 
færður út úr bænum að þá væri verið verið að grafa undan verslunarstarfsemi í Borgarnesi.  Ég tel að það væri skynsamlegra að bæta veginn 
þar sem hann liggur í gegnum Borgarnes og nota þá fjármuni sem svona framkvæmd myndi kosta til frekari uppbyggingar í bænum. Það 
hefur verið gert nóg af því að fylla upp í víkur í fallega bænum okkar og því er þessi kostur og hver annar kostur um að færa veginn út úr 
Borgarnesi algerlega óásættanlegur í alla staði.

▹ Mislæg gatnamót !
▹ Vantar alveg að útfæra 2+2 lausn sem er 100% það vegform sem þarf norður fyrir Borgarnes.
▹ Vegtenging norður með brú við Stafholtsey.
▹ Þessi tillaga var ágæt fyrir 40 árum en er fullkomlega óraunhæf í dag út frá umhverfissjónarmiðum.   Skásta lausnin í dag er að fórna 

núverandi húsnæði vegagerðarinnar taka veginn í gegnum þá lóð og í stokk undir Dílahæð og vestur fyrir Hrafnaklett að hringtorginu við 
Snæfellsnesveg.

▹ Það þarf mislæg gatnamót vestur á Snæfellsnes.
▹ Hlynntari af- og fráreinum og mislægum vegamótum en hringtorgum þegar um er að ræða hraðbraut framhjá þéttbýli. Hönnun hraðbrauta á 

að vera þannig að þú eigir að geta haldið sem jöfnustum hraða óháð því hvert þú sért að fara framhjá þéttbýli eða ekki.
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Niðurstöður
4. Hugmyndir að færslu Hringvegar um Borgarnes
Svör þátttakenda #3
Ef þú ert hlynnt(ur) færslu Hringvegar um Borgarnes en andvíg(ur) þeirri veglínu sem sýnd er í þessari könnun, hvernig sæir þú færslu Hringvegar 
fyrir þér?

▹ Leggja hringveg á landfyllingum frá Melasveit að Hvanneyri og gera nýja brú við ósa Hvítár og leggja veginn þaðan að núverandi Hringvegi 
um 1 km sunnan Baulu.

▹ Verður ekki færður sett verði gangbrautarljós við leikskólann.
▹ Það vantar bara að hafa þetta 2+2 veg en ekki 1+1 eins og er sýndur.
▹ Þetta lítur út eins og ágætis hugmynd um færslu vegar. En uppá að Borgarnes missi ekki ferðamennina væri gott að hafa góða og þægilega 

innkeyrslu leið af nýja þjóðveginum. Gat ekki séð að hafi verið spáð í því.
▹ Þetta er eina skynsamlega leiðin eigi Íbúar Borgarness að losna við umferðina í gegnum bæinn án þess að tapa viðskiptum. Vissulega 

leiðinlegt að setja þjóðveg 1 við stofugluggan hjá íbúum í Klettakverfinu en pirrar örugglega færri en núverandi lega.
▹ Ég tel að það þurfi áfram að vera aflíðandi akrein inn í Borgarnes af brúnni.
▹ Gera ætti nýja veg á milli Eskiholts og Hvanneyrar og þá um leið nýjar brýr yfir Hvítá og Síki (mögulega í nýju vegstæði). Líklega þyrfti einnig 

að laga breikka vegin milli Hvanneyrar og Seleyrar. Skilgreina þennan veg sem þjóðveg 1 og setja svo niður hámarkshraða á vegunum næst 
Borgarnesi. Myndi það draga verulega úr umferðarþunga í gegnum Borgarnes án þess að spilla þyrfti umhverfi og ásýnd Borgarness enn 
frekar með umfangsmiklum og óumhverfisvænum uppfyllingum

▹ Það mætti kanna hvort það sé eins mikið rok ef vegurinn undir Hafnarfjalli væri færður niður að sjó við Höfn og færi undir Hafnarskóginn að 
brúnni

▹ Ekki hlynntur.
▹ Í stokk gegnum mestu íbúðabyggðina. Hafa hann í gegnum bæinn.
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Niðurstöður
4. Hugmyndir að færslu Hringvegar um Borgarnes
Svör þátttakenda #4
Ef þú ert hlynnt(ur) færslu Hringvegar um Borgarnes en andvíg(ur) þeirri veglínu sem sýnd er í þessari könnun, hvernig sæir þú færslu Hringvegar 
fyrir þér?

▹ Gæti verið inni í myndinni að fara með veginn út fyrir bæinn að hluta en svo gegnum jarðgöng (sbr hugmynd sem Ragnar Frank hefur ritað 
um í Skessuhorni?).

▹ Hlynntur.
▹ Nákvæmlega eins og þetta er lagt upp.
▹ Mér líst geggjað á þetta. Það er löngu tímabært að taka þjóðveginn úr þéttbýlinu.
▹ Byggja nýja brú og færa brúarstæðið innar. Núverandi brú er kominn á tíma. Það þarf að byggja stærra og fyrir alla gangandi hjólandi og á 

hestum.
▹ Ég set verulegar spurningar við að færa veginn út í leirurnar sem eru á þessu svæði. Þversnið vegar sem er sett út í leirurnar í þessum 

gögnum er of mjótt og óraunsætt. Það sýnir ekki umfang þeirra framkvæmda sem þarna yrðu. Þróunin á veginum frá brúnni að Borgarnesi 
hefur verið að í jaðri fyllingarinnar hafa verið settir steypuklumpar sem byrgja sýn út á sjó úr venjulegum fólksbílum en rétt sést yfir þá úr 
jepplingum. Í þeim ásýndarmyndum sem hér eru sýndar eru sýnd veigalítil víravegrið sem mitt gisk er að sé fjarri þeim raunveruleika sem 
yrði ef af þessarri framkvæmd yrði.

▹ Ég er hlynntur veglínunni sem slíkri en hringtorgið nyrst mætti missa sig. Hringtorg á Þjóðvegi 1 eiga ekki vera til. Þarna er töluverð umferð 
stórir bílar og hár hámarkshraði. Þarna þarf að bremsa alla umferð niður fyrir hringtorg sem auðvelt er að hanna sig frá. Vel hönnuð og 
stöðluð undirgöng ættu að lækka kostnað við lítil mislæg gatnamót í svipuðum stíl og finna má við Grindavíkurafleggjarann. Það þarf þó að 
staðla slík undirgöng svo nýta megi þau víðar og lækka þannig kostnað við slík gatnamót enda mun betri kostur en hringtorg.
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Niðurstöður
4. Hugmyndir að færslu Hringvegar um Borgarnes
Svör þátttakenda #5
Ef þú ert hlynnt(ur) færslu Hringvegar um Borgarnes en andvíg(ur) þeirri veglínu sem sýnd er í þessari könnun, hvernig sæir þú færslu Hringvegar 
fyrir þér?

▹ Með íbúa í huga myndi ásjón bæjarins versna en á sama tíma halda núverandi truflun umferðar hvað hljóð varðar t.d. Auðvitað væri flott að 
fara fjær frá bænum hvað það varðar en auðvitað þarf að hafa kostnað í huga þá stærð framkvæmdar og því lengdina á færslu þjóðvegarins 
frá Borgarnesi. Þetta er bara spurning um að vega og meta kosti og galla og eitthvað sem bæjarbúar ættu að ákveða í sameiningu.

▹ Að koma aftur inn á veg einhvers staðar í kringum gatnamót Snæfellsnes/Norðurland.
▹ Ég tel að veglínan eins og hún liggur núna að Borgarnesi að sunnan eigi að halda sér þ.e. að vegurinn færist ekki frá landi heldur haldi 

upphaflegri línu og núverandi legu en taki svo land aðeins norðar en gert er ráð fyrir núna og fari þar í gegnum holt sem yrðu nýtt í 
vegfyllinguna.

▹ The disruption of the view toward the mountains is too much with new road and traffic. With the major gas station already along the current 
route I'd suspect a large volume of traffic would still go through the current road and through the town.

▹ Ég myndi vilja sjá hjólastíg/göngustíg á gömlu brúnni sem liggur yfir fjörðinn.
▹ Mjög hlynntur hvernig vegur fer fram hjá Borgarnesi til þess að taka í burtu umferðaþungann sem liggur í gegnum Borgarnes. Eina sem ég er 

andvígur með þessa færslu er að það yrði hringtorg eftir að maður keyrir framhjá Borgarnesi. Lítið mál að gera undirgöng. Einnig mætti 
vegurinn vera 2+1 eða 2+2 vegur. Aukin umferð er eitthvað sem fer vaxandi þar sem Borgarbyggð fer stækkandi og umhverfið með því meiri 
vöruflutningar og fleiri fólksbílar sem munu fara þarna í gegn. Endilega að horfa í framtíðinna og byggja eftir því.

▹ Færa veginn lengra frá landi út í víkina annars er legan góð og vinna í gangi við að útfæra þetta. Það að taka leguna úr aðalskipulagi meðan 
að hönnunarvinnan á sér stað gefur skakka mynd. En frábært að losna við veginn.

▹ Það þarf að finna ódýrari leið en þessa miklu fyllingar sem eru í þessari tillögu.  Jafnvel frekar nýja brú mun ofar.  Núverandi brú er barn síns 
tíma þegar tíðkaðist að leggja vegi með bæjum og gegnum þéttbýli.
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Niðurstöður
4. Hugmyndir að færslu Hringvegar um Borgarnes
Svör þátttakenda #6
Ef þú ert hlynnt(ur) færslu Hringvegar um Borgarnes en andvíg(ur) þeirri veglínu sem sýnd er í þessari könnun, hvernig sæir þú færslu Hringvegar 
fyrir þér?

▹ Ég myndi segja að það sé ekki tímabært að eyða skatt peningum í þetta. Byrjum á því að tvöfalda vegi út úr Reykjavík. Það þarf að laga 
vegakerfið á mörgum stöðum. Þetta held ég sé ekki tímabært fyrr en eftir 15-20 ár.

▹ Finnst þessi hugmynd góð.
▹ Flott útfærsla. Þarf ekki  annað en að byrja.
▹ Göng undir Borgarnes eða ný leið austan Borgarfjarðar.
▹ Hef ekki myndað mér skoðun á því enda þarf að fara fram umhverfismat áður en hægt er að taka afstöðu til einstakra veglína.
▹ Ef færa á veginn er best að fara upp Borgarfjarðarbraut og nýja brú yfir Hvítá.
▹ Leggjum áherslu á að vera með fjórar akreinar.
▹ Hlynntur.
▹ Ég myndi vilja fá einhverja þriðju tillögu þar sem byggt yrði að einhverju leyti á núverandi leið.  Jafnvel gera göng undir hluta leiðarinnar 

vegna þess að þessi veglína skemmir ótrúlega fallega strandlengju og útsýni á einstaka fjallasýn í bænum.  Auk þess fer vegurinn yfir mjög 
verðmætt byggingarland í Borgarnesi - og byggingarland þar er nokkuð aðþrengt allavega eins og er.

▹ Að það væri hringtorg við brúnna þannig að þeir sem ætla sér inn í Borgarnes þurfi ekki að keyra lengra en þurfa þykir
▹ Ef þetta yrði eins og sýnt er í könnunni þá væri mýkri umferð fyrir þá sem ætla bara framhjá og hugsanlega minnkar umferðarteppu 

innanbæjar á sumrin.
▹ Átti alltaf að vera á þessum slóðum.
▹ Nær eða á landinu/strandlengingunni en ekki á landfyllingu utar.
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Niðurstöður
4. Hugmyndir að færslu Hringvegar um Borgarnes
Svör þátttakenda #7
Ef þú ert hlynnt(ur) færslu Hringvegar um Borgarnes en andvíg(ur) þeirri veglínu sem sýnd er í þessari könnun, hvernig sæir þú færslu Hringvegar 
fyrir þér?

▹ Sleppa röskun umhverfisins og byggja loks betri umferðarstjórn innan bæjarins. Það er líka spurning með hljóðmengun það heyrist nú 
þegar í umferð t.d. inn í Garðavíkina frá brúnni þegar það er logn. Bergmálið er svo mikið meðfram strandlengjunni. Allir sem búa meðfram 
strandlengjunni geta líka borið vitni fyrir því að veðrið getur verið svakalegt og á leiðinni suður þá þarf að beygja svo snemma til að fara inn í 
Borgarnes að við missum af þessum "gætum allt eins stoppað" viðskiptum sem eru mikil fyrir okkur. Þetta er vel hannað og frábær hugsun 
það þyrfti að skoða það sérstaklega vel. Það er enginn að fara að taka beygjuna inn í bæinn þegar við erum svona nálægt Reykjavík. Flott að 
fá þetta sett upp hvort sem maður er með eða á móti. Finnst bara erfitt að réttlæta kostnað tap á viðskiptum og umhverfisraskanir þegar 
maður hefur ekki einu sinni fengið ljós eða hringtorg hvað þá breikkun vegar á þessum stutta vegakafla þegar við vorum flest að biðja bara 
um það.

▹ Sýnd leið mun eyðileggja strandlengju og þar með landslag. Undirritaður leggur til Hringvegur verði við Sandvíkina og sett verði jarðgöng 
undir hæðina vestan við Bjarg og nýr vegur tengist við hringtorgið skammt frá Húsasmiðjunni.

▹ Allar tillögur sem bæta umferðaröryggi með því að koma veginum út úr bænum (Borgarnesi) eru góðar.
▹ Ekki færa heldur breikka og gera úrbætur þar sem hann er.
▹ Er ekki andvígur.
▹ Ég held að tilfærsla Hringvegar hefði slæm áhrif á verslun og þjónustu á svæðinu annars fannst mér erfitt að átta mig á þessum myndum.
▹ Að það verði ekki farið yfir brú heldur farið framhjá Hvanneyri og Bæjarhverfinu.
▹ Gera verður ráð fyrir því að hægt sé að breikka veginn í 2+2 án mikils tilkostnaðar þegar að því kemur.  Ekki gera fyllinguna og annað 

einungis fyrir 1+1 veg.
▹ Hlynntur færslu. Líka hlynntur staðsetningu.
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Niðurstöður
4. Hugmyndir að færslu Hringvegar um Borgarnes
Svör þátttakenda #8
Ef þú ert hlynnt(ur) færslu Hringvegar um Borgarnes en andvíg(ur) þeirri veglínu sem sýnd er í þessari könnun, hvernig sæir þú færslu Hringvegar 
fyrir þér?

▹ Fara þarf lengra upp með landinu en núverandi tillaga gerir. Annars fer mikilvægt byggingarland undir vegstæði. Hvernig verður vatnsflæði í 
tjörnum sem myndast milli vegar og lands? Hvernig verður hljóðvist af umferð verður gert ráð fyrir trjám eða sambærileg (ekki grásteypta 
steina takk)

▹ Ég vann í mælingum og hönnun hjá Vegagerðinni frá 1980-2015 þannig að ég þekki breytingar á mögulegum veglínum í gegnum tíðina. Er 
ágætlega sáttur við að sækja byggingarland (með fyllingum) sunnan Sandvíkur og Bjarglands en að sprengja klappir eða þvera Borgarvog.

▹ Þessi útfærsla var hugmynd fyrir um 50 árum og að við séum en að íhuga það er fáránlegt. Það hlýtur að síðan þá hafi verið nýjar uppfærslur 
við gerð vega. Bærinn þarf ekki að vera háður þjóðveginum í gegn en það þarf samt ekki að fórna umhverfinu og náttúrunni í kringum bæinn 
fyrir það. Vegurinn gæti t.d. sameinast við veginn sem liggur að Hvanneyri hann betrumbættur og síðan sameinaður núverandi þjóðvegi fyrir 
ofan Hvanneyri.

▹ Suður fyrir fjörð. Slepp að fara yfir brúna með norður umferðina.
▹ Þessi útfærsla er mjög mannhverf. Örugglega spennandi að keyra þennan Hringveg og hraðinn getur orðið meira heldur en 50. En að fylla 

uppí fjörðinn, eyðileggja einstaka náttúru Borgarness og kennileiti. Ekki verður eins fallegt að horfa yfir fjörðinn á fjöllin. Hvað verður um 
fiskana sem synda upp í Hvítá? Eða fuglana sem verpa á Hvanneyri? Fyrir bæinn og náttúruna er þessi útfærsla vanhugsuð.

▹ Ég sé ekki alveg tenginguna við veginn vestur á Mýrar og Snæfellsnes. Er möguleiki á því að koma fyrr í land? 
▹ T.d. Hringvegur við Borgarfjarðarbraut og nærri Hvanneyri eða Bæjarsveit?
▹ Myndi telja að færa mætti hringveginn aftur upp á Ferjubakka og að vegurinn um Borgarnes yrði þá nr. 54 frá Seleyri. Nýtt vegnúmer þyrfti þá 

frá Borg að Baulu.
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Niðurstöður
4. Hugmyndir að færslu Hringvegar um Borgarnes
Svör þátttakenda #9
Ef þú ert hlynnt(ur) færslu Hringvegar um Borgarnes en andvíg(ur) þeirri veglínu sem sýnd er í þessari könnun, hvernig sæir þú færslu Hringvegar 
fyrir þér?

▹ Upp hjá Hvanneyri og upp í Baulu.
▹ Vinna með núverandi veglínu-  undir/yfir   - til eru fjölmörg dæmi erlendis frá  ( t.d. Noregi) hvernig hægt er að leysa legu slíks vegar í gegnum 

þéttbýli.
▹ Ég er ekki endilega hlynntur færslu Hringvegarins en ef af henni yrði er þetta versta mögulega útkoman.
▹ Afskaplega sátt.
▹ Kostnaðaráætlun við fyrirhugaða vegagerð þarf að vera til staðar til að hægt sé að taka afstöðu í málinu. Áætla má að framkvæmdin myndi 

kosta umtalsverða fjármuni sem ég tel nær einsýnt að betur væri borgið annars staðar þar sem umferðin í gegnum Borgarnes gengur 
almennt vel fyrir sig.

▹ Færi veg út fyrir byggð sem fyrst ætti að vera forgangsmál :) .
▹ Ég er mjög hlynnt færslu Hringvegar og sammála veglínunni. En mér finnst mikilvægt að reynt verði að halda aðstæðum í lónunum við 

landið sem náttúrulegustum t.d. með því að tryggja vatnsskipti við fjörðinn eða sjóinn. Einnig mætti kannski fylla upp lónin og mynda þar 
flatir. Fjörðurinn er mjög hratt að grynnast ofan brúar og væri það kannske eðlilegt að flýta þeirri uppfyllingu landmegin við veginn. Takk 
takk. Frábært framtak.

▹ Er hlynntur en þyrfti að vera tvöfaldar akgreinar hugsað til framtíðar.
▹ Sama hvað gert er þá er ekki hægt að ÍTREKA NÆGILEGA VEL hve MJÖG svo MIKILVÆGT er að SKEMMA EKKI víkurnar og vogana sem óspilltar 

eru af mannavöldum í Borgarnesi. Það má alls ekki fylla upp í þær eða skemma strandlengjuna eða aðgengi að henni!!!!
▹ Hann er góður þar sem hann er það má laga hann mikið breikka og auðvelda innanbæjarumferð innákeyrslu á veginn.
▹ Þetta lítur ágætlega út fyrir utan að vegurinn ætti að vera 2 akreinar og hringtorgið á landi á að vera mislæg.
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Niðurstöður
4. Hugmyndir að færslu Hringvegar um Borgarnes
Svör þátttakenda #10
Ef þú ert hlynnt(ur) færslu Hringvegar um Borgarnes en andvíg(ur) þeirri veglínu sem sýnd er í þessari könnun, hvernig sæir þú færslu Hringvegar 
fyrir þér?

▹ Það þyrfti líklegast að gera þetta í nokkrum áföngum því þetta yrði mjög kostnaðarsamt. Myndi ekki vilja að sett yrði tollahlið því þetta er 
Hringvegurinn og finnst mér að þar ættu ekki svoleiðis gjörningar heima

▹ Finnst tengingin við Snæfellsness veginn eitthvað ekki nógu góð. Held að íbúar í Borgarvíkinni og Dílahæð verði fengnir að losna við trukka 
umferð á nóttunni.

▹ Þessi tillaga er snilldin ein og ætti að vera löngu komin í framkvæmd.
▹ Flott hugmynd.
▹ Það væri mun nær að nýta tækifærið og stytta Hringveginn í leiðinni. Í stað þess að fara í brúarframkvæmdir þá væri hægt að nýta 

fyrirliggjandi veg (í áttina að Hvanneyri) og byggja hann upp sem 2+1.
▹ Þeir sem búa austan megin í Borgarnesi verða mikið varir við umferðarniðinn frá þessum vegi. Ef hljóðmön væri sett upp meðfram þessum 

vegi þá væri ég mjög hlynntur þessu.
▹ Mjög sáttur við vegastæðið. En hef miklar áhyggjur af hvernig Snæfellsnes vegur tengist inná þennan.
▹ Leggja veginn í stokk / göng frá Hyrnutorgi að hringtorgi út á Mýrar / Snæfellsnes.
▹ Slík framkvæmd sem farið væri í þyrfti að vera tvöföld vegna gífurlegs kostnaðar við að tvöfalda síðar veg sem liggur útí sjó.
▹ Flott veglína.
▹ Sammála þessari veglínu 100%.
▹ Mjög tímabært að færa veginn.
▹ Vegur færi frá Straumeyri á nýja brú yfir á Rauðanesveg (532) um nýja brú. Núverandi brú er kominn í mikið viðhald og því þarf að skoða aðra 

möguleika þessi leið styttir leiðina á Snæfellsnes og leiðina norður á vegi 1.

31



Niðurstöður
4. Hugmyndir að færslu Hringvegar um Borgarnes
Svör þátttakenda #11
Ef þú ert hlynnt(ur) færslu Hringvegar um Borgarnes en andvíg(ur) þeirri veglínu sem sýnd er í þessari könnun, hvernig sæir þú færslu Hringvegar 
fyrir þér?

▹ Ég er alls ekki hlynntur færslu Hringvegarins um Borgarnes.
▹ Hringvegur (1) verði lagður um Borgarfjarðarbraut frá Seleyri yfir Hvíta við Stafholtsey og tengdur núverandi Hringvegi við Baulu.
▹ Mér líst mjög vel á þessa útfærslu en ég er algjörlega andvígur hringtorgum á þjóðvegi 1 sem ekki er staðsett innan bæjarmarka. Mislæg 

gatnamót utan bæjarmarka!!!
▹ Það vantar upplýsingar hvort vegurinn sé á leirunum eða alfarið í vatni. Ég hef ekki fulla vitneskju um mikilvægi þessara leira en tel þær eiga 

að njóta vafans
▹ Engar fyllingar aðeins vegur (brú) á stöplum meðfram ströndinni. Vegurinn fari í land neðan við Bjargsbæinn og fari í gegnum klettana í 

göngum. Komi upp norðan við "blindhæðina".
▹ Er mjög hlynntur þessari tillögu. Hef ekki séð hana áður.  Þetta er skýr framsetning. Takk.
▹ Er mjög hlynntur þessari færslu sem lýst er.
▹ Haha ... einu sinni þurfti Hringvegurinn að liggja um Borgarnes. En ekki lengur. Borgarfjarðarbrúin var sem sagt óþörf.
▹ Veglínan er ágæt en hvað með lónið fyrir innan. Engar brýr eru sjáanlegar á líkaninu sem hleypa myndi sjó inn og út úr lóninu.
▹ Eins og þetta er sýnt á mynd eru samliggjandi akreinar í hvora átt en ættu að vera tvær aðskildar akreinar í hvora átt. Hefði átt að vera fyrir 

löngu búið að færa veglínuna út fyrir byggðina. Ef horft er til lengri tíma er spurning hvort veglínan ætti ekki að fara lengra upp með 
voginum.

▹ Ég er mjög hlynntur færslu Hringvegar gegnum Borgarnes. Sætti mig við leguna.
▹ Hafa óbreytt.
▹ Er hlynntur þessari veglínu.
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Niðurstöður
4. Hugmyndir að færslu Hringvegar um Borgarnes
Svör þátttakenda #12
Ef þú ert hlynnt(ur) færslu Hringvegar um Borgarnes en andvíg(ur) þeirri veglínu sem sýnd er í þessari könnun, hvernig sæir þú færslu Hringvegar 
fyrir þér?

▹ Erfitt að segja að maður sé mjög hlynntur þegar að það eru engar upplýsingar um umhverfisáhrif hljóðmengun fyrir hús í nágrenninu og 
svoleiðis. Ég held að þetta sé besta leiðin sem er í stöðunni en það þarf samt að skoða marga þætti í þessu.

▹ Um að gera að færa veginn út úr bænum.
▹ Mér er hugsað hvort lífríkið við ströndina muni fara illa við þessar breytingar.
▹ Út frá þessum myndum og sjónarhornum finnst mér vanta vegrið á milli akreina ljósastaura beggja megin og ég velti fyrir mér hvernig 

veður(vindur) komi til með að vera.  Annars fín hugmynd.
▹ Þetta er mikið mál Borgnesinga sem hafa miklar tekjur af veginum. Þetta er léleg könnun. Skil ekki hvernig á að nota þessar niðurstöður. 

Spyrjið réttra spurninga. Það geta komið óþægileg svör. Þessi er ekki að leita að niðurstöðu. Takk fyrir mig.
▹ Þetta er góð tillaga. Þjóðvegur 1 á ekki að fara í gegnum þéttbýli.
▹ Mjög hlynntur þessari útfærslu. Styttir tíma og eykur öryggi íbúa Borgarness.
▹ Fá hann nær Borgarnesi.
▹ Finnst vanta að Vegagerðin sé búin að meta þetta betur opinberlega.  Einnig finnst mér ekki rétt að ég sem er ekki íbúi í Borgarnesi 

(Borgarbyggð) eigi að "hafa áhrif á ákvörðun" um staðsetningu vegar í gegnum eða um Borgarnes.
▹ Í stokk nærri núverandi veglínu.
▹ Hún á að vera 2+2 vegur.
▹ Með þessum hætti. Mjög fínt ...
▹ Mætti fara með veginn út fyrir golfvöllinn.
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Niðurstöður
4. Hugmyndir að færslu Hringvegar um Borgarnes
Svör þátttakenda #13
Ef þú ert hlynnt(ur) færslu Hringvegar um Borgarnes en andvíg(ur) þeirri veglínu sem sýnd er í þessari könnun, hvernig sæir þú færslu Hringvegar 
fyrir þér?

▹ Ég vil halda legu Hringvegarins óbreyttri en breikka veginn frá þeim stað sem hann í dag tengist inn á Borgarbraut og áfram upp að 
Vesturlandsvegamótunum. Fjölga hringtorgum og engar hraðahindranir á Hringveginum, frekar undirgöng þar sem nauðsyn ber til. Ég 
myndi t.d. vilja skoða hugsanlega möguleika út frá þeim hugmyndum sem fram koma í tillögum nemenda Landbúnaðarháskóla Íslands í 
skipulagsfræðum (sjá Skessuhorn 11. maí 2022). 

▹ Þyrfti að hafa veglínuna svona nálægt Borgarnesi? Mætti ekki stytta þetta meira með því að hafa bara beint strik yfir?
▹ Hugmyndin sem hér er sett fram myndi létta á allri umferð norður suður og vestur sem í dag þarf að fara í gegnum Borgarnes. Ég er mjög 

hlynnt þeirri hugmynd sem sett er hér fram.
▹ Það á skilyrðislaust að færa veglínu frá núverandi veglínu. Það er galið að vera með Hringveg gegnum íbúðabyggðir með hraðahindrunum. 

Ef fólk vill eða þarf að koma við á þjónustu stöðvum þá á það að vera val.
▹ Sé helzt fyrir mér stokk; veit þó ekki hvort það sé mögulegt út frá jarðfræðinni.
▹ Það er löngu orðið tímabært að færa Hringveginn út úr Borgarnesi.
▹ Mér þykir hugmyndin ágæt en sé fyrir mér að hún sé of dýr í framkvæmdum. Ég myndi frekar vilja sjá breytingu þannig að keyrt væri austan 

megin við ÓB með smá landfyllingu og svo kæmi vegur inn á Sandvík og að núverandi þjóðvegi. Þá væri hægt að breikka veginn til vesturs 
frá núverandi leið áleiðis norður úr bænum. Það myndi færa veginn úr hjarta bæjarins án þess að eyða of miklu púðri í landfyllingu.

▹ Helst fara um Andakílinn ef það er tæknilega mögulegt.
▹ Engin ástæða að eyða peningum í þetta.  Vegurinn er góður eins og hann er og nauðsynlegt að geta haft þennan stopp möguleika á leiðinni 

vestur og norður.
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Niðurstöður
4. Hugmyndir að færslu Hringvegar um Borgarnes
Svör þátttakenda #14
Ef þú ert hlynnt(ur) færslu Hringvegar um Borgarnes en andvíg(ur) þeirri veglínu sem sýnd er í þessari könnun, hvernig sæir þú færslu Hringvegar 
fyrir þér?

▹ Ég hélt það væri hægt að fara innar í fjörðinn og stytta leiðina meira.
▹ Hafa Hringveg á svipaðri línu en ekki út í vatni heldur nær landi til að minnka rask á lífŕiki í vatninu.
▹ Línan fín en léleg tenging við Snæfellsnesveg. Möguleiki að tengja inn á núverandi hringtorg á gatnamótum Snæfellsnesvegar/Hringvegar er 

ekki notaður.
▹ Trúlega er þetta það besta í stöðunni. Gallinn verður alltaf ásýndin frá byggðinni til suðurs. Þetta gríðarfagra útsýni mun spillast. Það eru 

einkum íbúar sem munu líða fyrir það. Þessar gersemar augans hafa ekki verið nýttar sérstakalega almenningi í vil.
▹ Hafa veglínu óbreytta
▹ Borgnesingar heimtuðu að lögð yrði brú til að tengja þá við Hringveginn á sínum tíma.  Síðan þá hefur byggð færst að brúnni og 

Hringveginum.  Vilji þeir ekki hafa umferðina í gegn Borgarnes þá ættu þau einfaldlega að færa byggðina.  Peningarnir nýtast betur annars 
staðar.   Ég er Reykvíkingur.  Var andstæð brúnni á sínum tíma.  Þetta er bara frekja og peningaplokk frá öðrum svæðum og umferðarþróun á 
landinu.

▹ Er vegurinn ekki of nálægt byggð með áframhaldandi byggðaþróun í framtíðinni. Finnst gatnagerð orðinn úrelt þegar framkvæmd loks lýkur 
allstaðar sem ég sé.

▹ Hlynntur.
▹ Alveg hlynntur veglínunni en finnst að það eigi að tvöfalda strax alla nýja vegi á Þjóðvegi 1. Upp á framtíðina að gera þegar menn vitkast og 

fara loks að sjá nauðsyn þess að allur Hringvegurinn sé tvöfaldur.
▹ Mjög hlynntur þessari færslu.  Búið að tala um þetta síðan Borgarfjarðarbrúin var tekin í notkun og margir beðið eftir þessu.
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Niðurstöður
4. Hugmyndir að færslu Hringvegar um Borgarnes
Svör þátttakenda #15
Ef þú ert hlynnt(ur) færslu Hringvegar um Borgarnes en andvíg(ur) þeirri veglínu sem sýnd er í þessari könnun, hvernig sæir þú færslu Hringvegar 
fyrir þér?

▹ Veglínan er glæsileg og býður einnig uppá mikla möguleika fyrir Borgarnes. Finnst þó tillagan sýna þröngan veg sem er langur og örugglega 
bara 70 km hraði. Kosturinn við Borgarnes í dag að það má keyra hratt að bænum og fara fljótlega stax á 90 aftur. Hef áhyggjur að ferðatíma í 
gegnum Borgarnes styttist ekki. Myndi vilja sjá meiri hraðbraut og metnaðarfyllri veg. T.d. hvenær ætlum við að hanna vegi með 130 km 
hraða en ekki 90 eða hvað þá 70.

▹ Finnst þetta vera frábær lausn algjör vitleysa að hafa Hringveginn inni þéttbýli. Bróðir minn lenti i banaslysi þar sem að hann var að hjóla yfir 
götuna og stór flutningabíll keyrir á hann. Bara spurning um hvenær það mun gerast aftur ef að þessu verður ekki breytt.

▹ Fara upp Borgarfjörð að sunnan og þvera síðan í nágrenni Hvanneyrar.
▹ Tel vænlegra að leggja nýjan veg nær því sem áður var þ.e. yfir síkin og þar. Borgarnes er í raun og veru krókur fyrir þá sem ekki eiga erindi 

þangað en eru að fara norður.
▹ Að geta valið leið um Borgarnes eða ekki dreifir umferð.
▹ Vantar að sjá hvar núverandi og nýi vegurinn koma saman norðan megin og set spurningu við hringtorgið með vegtengingu inn á veginn 

norðan við Sólbakkann. Af hverju ekki beint í hringtorgið við Húsasmiðjuna til að fara út á Snæfellsnesið?
▹ Veglínan kannski í lagi en akreinar þurfa að vera tvær í hvora átt
▹ Eins og sýnd er í myndbandinu líst mjög vel á færa þunga umferð framhjá Borgarnesi alveg eins og mér finnst frábært að gera það á Selfossi 

(er þaðan).
▹ Færa veglínu aðeins fjær byggð og gera ráð fyrir hljóðvegg byggðarmegin svo íbúar þar geti orðið sáttir.
▹ Öll stytting á vegum er mér að skapi.
▹ Flott staðsetning en sleppa þessu hringtorgi setja frekar mislæg gatnamót mun minnka mengun og auðvelda umferð um svæðið.
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Niðurstöður
4. Hugmyndir að færslu Hringvegar um Borgarnes
Svör þátttakenda #16
Ef þú ert hlynnt(ur) færslu Hringvegar um Borgarnes en andvíg(ur) þeirri veglínu sem sýnd er í þessari könnun, hvernig sæir þú færslu Hringvegar 
fyrir þér?

▹ Myndi vilja sjá mislæg gatnamót ekki hringtorg sem hægir á umferð.
▹ Finnst fyrrgreind tillaga fín. Þau sem ætla sér ekki að stoppa í Borgarnesi komast betur framhjá, auka ekki akstursþunga inn í bænum og þau 

sem ætla að stoppa geta gert það óhindrað. Allir glaðir.
▹ Hlynntur færslunni.  Og góð hugmynd að  hafa hringtorg  í nágrenni við  OB og N1 og fara til baka á nýja veginn svo að þurfa ekki að aka  í 

gegnum Borgarnesbyggðina.
▹ Líst mjög vel á þessa útfærslu. Passlega langt frá byggðinni (íbúar kannski ekki sammála) og ekki of langt úti í firðinum.
▹ Ég sé fyrir mér að nýta þann veg sem liggur inn að Olís í núverandi mynd og ekki beygja út af fyrr en eftir það.   Þannig að umferðinni sé að 

einhverju leyti stýrt inn í bæinn en ekki verði of einfalt að keyra framhjá Borgarnesi með hugsanlegu tapi fyrir þjónustufyrirtæki.
▹ Sé ekki fyrir mér neina góða lausn á færslu þessa vegar.
▹ Hringvegurinn á að vera utan bæjarkjarna með auðvelt aðgengi að bænum. Það er alltof mikil afturhaldssemi í gangi sem snýr eingöngu að 

einhverjum áætluðum sjopputekjum bæjarfélaganna. Þetta á að snúast um að komast örugglega á milli ferðapunkta og geta haldið 
umferðarhraða stöðugum. Bæjarfélögin eiga að auki að velja öryggi í bæjarkjörnunum ofar því að einhverjar sjopputekjur tapist sem fara 
líklega flestar í olíufélögin í landinu. Væri til í að sjá svipaða úttekt varðandi Blönduós en sú breyting sem var á skipulagi átti að stytta 
Hringveginn töluvert en sjoppurnar fengu að ráða.

▹ Hlynntur.
▹ Þetta er á svipuðum nótum og ég hef ímyndað mér. Annar kostur væri að fara í jarðgöng við norðurenda Borgarfjarðarbrúar og undir 

Borgarnes. Koma upp í leirvoginum og norður fyrir Þjóðveg 1 og sameinast honum eftir að byggð sleppir í norðvestri.
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Niðurstöður
4. Hugmyndir að færslu Hringvegar um Borgarnes
Svör þátttakenda #17
Ef þú ert hlynnt(ur) færslu Hringvegar um Borgarnes en andvíg(ur) þeirri veglínu sem sýnd er í þessari könnun, hvernig sæir þú færslu Hringvegar 
fyrir þér?

▹ Þannig ennþá verði hægt að stoppa á bensínstöð en ekki keyra gegnum bæinn.
▹ Hlynntur framkominni hugmynd.
▹ Faktískt séð er ég sammála að gera bæinn öruggari og minnka umferð. Hins vegar skemmir þetta útsýnið yfir fjörðinn þokkalega mikið. Svo 

það eru kostir og gallar
▹ Spurning hvort megi færa nýju veglínuna lengra framhjá núverandi byggð. Tel færsluna bæta öryggi íbúa í Borgarnesi.
▹ Hringtorg hafa ekkert að gera á Þjóðveg 1. Hringtorg brjóta legur/spindla í stærri ökutækjum. Fólk stoppar alveg jafn mikið í sjoppunni þó 

það þurfi ekki að hægja á sér fyrir hringtorg.
▹ Góð tillaga en finnið aðra lausn en alltof lítil hringtorg. Þurfið að skoða útfærslur hringtorga í Bretlandi þar sem það er vel gert.
▹ Færsla Hringvegarins úr helstu þéttbýlum er þjóðþrifamál í mínum huga. Það þyrfti að huga að færslu Hringvegarins víðar þar sem umferð er 

þung t.a.m. við Varmahlíð. Sömuleiðis við Selfoss.
▹ Af stað með þessa framkvæmt sem fyrst.
▹ Sleppa því að keyra um Borgarnes yfir höfuð. Fara sunnar í firðinum.
▹ Ég sé fyrir mér að Þjóðvegur 1 eigi að liggja framhjá Borgarnesi, fari um Andakíl og í sem beinustu stefnu á núverandi legu Þjóðvegar 1 

alllangt ofan við Borgarnes t.d. um endurnýjaða brú yfir Norðurá hjá Baulunni. Þetta er auðvitað langhlaup og vinnst ekki nema með góðri 
samstöðu heimamanna. Við þurfum að þrauka næsta aldarfjórðunginn með minniháttar endurbótum á veginum í gegnum Nesið.  Þetta 
myndi gera Borgarnes að mun notalegri bæ til að búa í. Vegsækin þjónusta þ.m.t. benzínstöðvar færa sig að þjóðveginum við þurfum ekki að 
hafa áhyggjur af því.
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