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FORMÁLI 
Hugmynd um styttingu vegar milli Þings í Húnavatnshreppi og Langadals í Blönduósbæ á sér 
nokkurn aðdraganda. Forsögu málsins má rekja til þingsályktunar um samgönguáætlun fyrir 
árin 2003-2014 þar sem lögð var áhersla á styttingu vegalengda og aukin flytjanleika í 
samgöngukerfinu. Á 133. löggjafarþingi Alþingis, 2006-2007, var lögð fram tillaga til 
þingsáætlunar um samgönguáætlun 2007-2018 með nokkrum tillögum að styttingu þjóðvega, 
meðal annars svokallaðaðri �Svínavatnsleið� sem áætlað var að stytti Hringveginn um 15,5 
km. Lagt var til að hefja vinnu við þessa styttingu á 3. tímabili samgönguáætlunarinnar, þ.e. 
2015-2018. Í þingsáætluninni, um verkefni á landsbyggð (Alþingi, 2007) stendur: 

�Hringvegur um Húnavatnssýslu. Lagt er til að hafin verði gerð Hringvegar í nýrri legu norðan 
Svínavatns á þriðja tímabili� 

Í kjölfarið hóf Vegagerðin skoðun á mögulegum leiðum. Þeir möguleikar sem til álita komu 
voru eftirfarandi: 

Húnvallaleið � tæplega 17 km löng sem lægi frá Hringvegi skammt sunnan Brekkukots í 
Þingi til austurs um jarðirnar Orrastaði og Hamrakot. Þá yfir Fremri-Laxá, um skarð sunnan 
Kagaðarhóls og yfir Blöndu á nýju brúarstæði við Fagranes. Þaðan lægi veglínan inn á 
núverandi Hringveg við Skriðuland í Langadal.  

Húnavallaleið er sú leið sem kynnt er ítarlegar hér á eftir.   

Svínavatnsleið � tæplega 27 km löng sem fylgdi Húnavallaleið fyrstu 3,5 km en viki síðan út 
frá henni til austurs og lægi meðfram norðanverðu Svínavatni og niður í Blöndudal. Þaðan yfir 
Blöndu á nýju brúarstæði neðan Finnastaða og tengdist inn á núverandi Hringveg neðan 
Bólstaðarhlíðarfjalls norðan Svartár. Mesti halli vegarins yrði um 6,5%, á allt að 1 km kafla 
niður í Blöndudal, auk þess sem töluverður hliðarhalli væri á landi austan við Svínavatn. 
Minnsti planbogi yrði 700 m. Þá yrði Svínavatnsleið löng og þyrfti verulegar skeringar í land 
auk efnis úr námum til að mæta efnisþörf hennar. 

Þegar unnið var að tillögum um þessar leiðir kom fram beiðni frá heimamönnum um að bæta 
eftirfarandi leiðum við:  

Hagaleið A � rúmlega 9 km löng sem lægi út frá Hringvegi um 0,7 km sunnan vegamóta 
Hringvegar og Uppsalavegar (7230), norðan núverandi Hringvegar, um Hagann og á nýju 
brúarstæði yfir 2 kvíslar Hnausakvíslar rétt við ósa hennar við Húnavatn. Þaðan lægi veglínan 
inn á núverandi Hringveg skammt norðan vegamóta Hringvegar og Reykjabrautar. Á hluta 
þessarar leiðar lægi veglínan um svæði nr. 408 á náttúruminjaskrá þ.e. Eylendið, Flóðið og 
Húnavatn sem nær yfir Húnaós, Húnavatn, Hnausakvísl með bökkum og hólmum og Eylendið 
frá Giljáreyrum suður undir Hnausa. Flóðið og óshólmar Vatnsdalsár og flæðamýrar, 
óshólmar og vötn eru með fjölbreyttu fuglalífi, auk Vatnsdalsár (www.ust.is, 2012).

Hagaleið B - Einnig var skoðað að tengja Hagaleið inn á Húnvallaleið nærri stöð 16100, 
sunnan Torfavatns, og stytting til Norðausturlands yrði um 1,0 km minni en með 
Húnavallaleið. Einnig yrði um 1 km vegarins með 7% halla sem gerði veginn erfiðari í akstri 
og hagkvæmni styttingar minnkaði. 

Flatlendiskafli - Að lokum var skoðað að fara um nýja leið frá brúnni á Hnausakvísl um 
Eylendið. Ný leið myndi þá sveigja til vinstri fljótlega eftir að komið er yfir brúna á Hnausakvísl, 
liggja um Eylendið og Árfarið uns komið er til móts við Öxl þaðan sem hún myndi liggja með 
litlum halla upp á núverandi Hringveg. Vegurinn myndi að mestu liggja um votlendi en á móti 
kæmi að hann færi hjá slæmum illviðriskafla sem er við Öxl og þar sunnan við. Styttingin sem 
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næðist með þessari leið er rúmlega 0,3 km. Valið var að skoða framhald Húnavallaleiðar ekki 
nánar að sinni. 

Á mynd 1 má sjá ofangreinda möguleika. 

Mynd 1. Þeir veglínukostir sem skoðaðir voru m.t.t. styttingar þjóðvega. 

Í töflu 1 má sjá samanburð á vegastyttingu m.t.t. ofangreindra kosta. 

      Tafla 1. Stytting þjóðvegar í Austur-Húnavatnssýslu m.t.t. valkosta.  

Núverandi vegur Nýr vegur Stytting 

Húnavallaleið 30,6 km 16,8 km 13,8 km 

Svínavatnsleið 41,9 km 26,5 km 15,4 km 

Hagaleið A (að Hringvegi norðan Reykjabrautar) 10,0 km 9,3 km 0,7 km 

Hagaleið B (tengist Húnavallaleið við Torfavatn) 37,8 km 25,0 km 12,8 km 

Flatlendiskafli (viðbót við Húnavallaleið) 3,8 km 3,4 km 0,3 km 

Vegagerðin kynnti Húnavallaleið fyrir skipulagsnefnd Blönduósbæjar og Húnavatnshrepps, 
auk þess sem leiðin var kynnt á íbúafundi á Húnavöllum (1. febrúar 2010) og Blönduósi (2. 
febrúar 2010). 

Ákveðið var að skoða nánar styttingu á Hringvegi samkvæmt Húnavallaleið sem færi frá 
Brekkukoti til austurs um jarðirnar Orrastaði og Hamrakot. Þá yfir Fremri-Laxá og um skarð 
sunnan Kagaðarhóls, yfir Blöndu á nýju brúarstæði við Fagranes og inn á núverandi Hringveg 
hjá Skriðulandi í Langadal.  

Þá stóð einkahlutafélagið Leið ehf fyrir því að tillaga að matsáætlun fyrir mat á 
umhverfisáhrifum var gerð fyrir 3 veglínukosti milli Brekkukots í Þingi og Langadals, 
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svokallaðri Svínavatnsleið1, auk þess sem félagið stóð fyrir rannsókn á þeim samfélagslegu 
áhrifum sem yrðu vegna lagningar leiðarinnar2.  Íbúaþing var haldið í Húnaveri í Langadal 
þann 10. október 2009 að frumkvæði Leiðar ehf og Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar, þar sem 
mögulegar vegstyttingar voru ræddar.  

Það var síðan í bréfi frá innanríkisráðherra [Ögmundur Jónasson] til vegamálastjóri [Hreinn 
Haraldsson], dags. 13. apríl 2012, þar sem kom fram að tillögur um flutning Hringvegarins frá 
Blönduósi yfir á nýja Húnavallaleið skyldu lagðar til hliðar. Þar sem Vegagerðin var þá þegar 
komin langt með vinnu við frumdrög að Húnavallaleið var ákveðið að ljúka henni. Þessi 
skýrsla er kynning á niðurstöðum þeirrar vinnu. 

1 Náttúrustofa Vestfjarða, 2007. Vegur við Svínavatn í Húnavatnshreppi og Blönduósbæ. 
(Svínavatnsleið). Tillaga að matsáætlun fyrir mat á umhverfisáhrifum. Unnið fyrir Leið ehf. (NV nr. 4-07). 
2 Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri, 2008. Svínavatnsleið, mat á samfélagsáhrifum. 
Rannsókn unnin fyrir Leið ehf. 
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Húnavallaleið 
1. Inngangur 
Frumdrögin miðast við að stytta núverandi Hringveg milli Þings í Húnavatnshreppi og 
Langadals í Blönduósbæ um 13,8 km. Nýr vegur myndi liggja til norðausturs út frá núverandi 
Hringvegi við Brekkukot í Þingi, yfir Giljá og áfram til austurs, um 1,6 km norðan Húnavalla. 
Þá áfram austur um jarðirnar Orrastaði og Hamrakot, yfir Fremri-Laxá og þveraði 
Svínvetningabraut við Hafratjörn nærri landamerkjum Tinda og Kagaðarhóls. Þaðan lægi 
veglínan í langri beygju til suðausturs, þveraði Blöndu við Mjósund og tengdist núverandi 
Hringvegi í Langadal skammt sunnan við býlið Skriðuland.  

Lengd nýs vegar yrði um 16,8 km, þar af yrðu um 14,9 km í Húnavatnshreppi vestan Blöndu 
og 1,9 km í Blönduósbæ. 

Mynd 2. Yfirlitsteikning af fyrirhuguðu framkvæmdarsvæði. 

Í framkvæmdinni fælist stálbogaræsi á Giljá og tvær nýjar brýr; annars vegar á Fremri-Laxá 
sunnan Laxárvatns, hins vegar á Blöndu við Mjósund. 

Þá yrðu 6 nýjar vegtengingar byggðar að núverandi vegum, með valkostum á tveimur stöðum: 

1. tveir valkostir eru á tengingu Húnavallaleiðar við núverandi Hringveg hjá Brekkukoti, 
þ.e. 1a og 1b. Sjá kafla 5.4. 

2. tveir valkostir eru á tengingu Húnavallaleiðar að Reykjum og Húnavöllum, þ.e. 2a og 
2b. Sjá kafla 5.4. 
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Markmið framkvæmdarinnar er að: 

 auka umferðaröryggi vegfarenda 
 tryggja greiðari samgöngur 
 bæta sambúð vegar og umferðar við umhverfi 

Verkið heitir Húnavallaleið, Brekkukot-Skriðuland, hugmynd að styttingu Hringvegar. 
Frumdrög eru unnin á Veghönnunar- og Brúadeild Vegagerðarinnar.  

Niðurstaða kostnaðaráætlunar þessara frumdraga nemur 3.000 - 3.100 Mkr., háð vali á 
vegtengingum, sem skiptist á eftirfarandi hátt: 

Ný veglína milli Brekkukots og Skriðulands auk nýrrar vegtenginga= 2.300-2.500 Mkr. 
Ný brú yfir Fremri-Laxá = um 140 milljónir 
Ný brú yfir Blöndu = um 430 milljónir 
Ræsi um Giljá = um 100 milljónir 

Hönnunaráætlun liggur ekki fyrir og framkvæmdin er ekki í samgönguáætlun 2011-2022.  
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2. Núverandi aðstæður 
2.1. Landlíkan 
Við frumdragahönnun veglína var stuðst við brotlínumælt landlíkan með möskvastærð 10x10 
m og í flughæð 3500 m og 8000 m. 

2.2. Landamerki og landeigendur 
Nýr vegur milli Hringvegar í Þingi og Hringvegar í Langadal, ásamt nýjum brúm, ræsum og 
tilheyrandi vegtengingum, myndi liggja um lönd Brekkukots, Syðri-Brekku, Brekku, Litlu-Giljár, 
Stóru-Giljár, Reykja, Orrastaða, Hamrakots, Tinda, Kagaðarhóls, Gunnfríðarstaða og 
Holtastaða í Húnavatnshreppi. En um lönd Fagraness, Hvamms og Skriðulands í 
Blönduósbæ. 

Þess má geta að þó jörðin Holtastaðir í Langadal tilheyri sveitarfélaginu Blönduósbæ, þá nær 
land jarðarinnar vestur yfir Blöndu og upp á Sólheimaháls í Húnavatnshreppi, sjá meðfylgjandi 
teikningar. 

Sveitarfélagamörk Húnavatnshrepps og Blönduóssbæjar liggja um Blöndu og eftir 
landamerkjum Skriðulands og Strjúgsstaða upp Grundarkotshnjúk.  

Landeigendur í Húnavatnshreppi árið 2012 eru: 

 Brekkukot: Magdalena Margrét Einarsdóttir (100876-5239). 

 Syðri-Brekka: Þórir Magnússon (030123-3799). 

 Brekka: Sigrún Hauksdóttir (170662-3779) og Sigfús Óli Moritz Sigurðsson (301162-
4809). 

 Litla-Giljá: Steingrímur Ingvarsson (210251-3839). 

 Stóra-Giljá: Sigurður Erlendsson (060166-4719).  

 Reykir: Húnavatnshreppur (420106-1300) og Ríkissjóður Íslands (540269-6459). 

 Orrastaðir: Sigríður Hermannsdóttir (030355-4319). 

 Hamrakot: Ingibjörg Halldóra Jakobsdóttir (060552-3209) og Valgeir Ólafur Flosason 
(121087-2199). 

 Tindar: Kristín Rós Sigurðardóttir (061175-4589). 

 Kagaðarhóll: Sigríður Höskuldsdóttir (190533-7519).  

 Gunnfríðarstaðir: Pálmalundur, sumarbústaðarfélag (530601-2340). Fulltrúi 
landeigenda er Helga Steingerður Sigurðardóttir (090354-5589). Landi 
Gunnfríðarstaða er skipt í 12 hluta. Skráðir eigendur eru 18. skv. upplýsingum úr 
gjaldendaskrá 

 Holtastaðir: Holti Líndal (201139-3799).  

Landeigendur í Blönduósbæ árið 2012 eru:  

 Fagranes: Jakobína Björg Halldórsdóttir (300571-3369) og Jón Ingi Guðmundsson 
(210257-2259). 

 Hvammur: Rannveig Runólfsdóttir (101258-3869) og Gauti Jónsson (140155-4979).  

 Skriðuland: Halldór Bjartmar Halldórsson (290480-5829) og Magnea Jóna 
Pálmadóttir (220382-4009).  

Landa- og sveitarfélagamörk má sjá á meðfylgjandi teikningum en þess ber að geta að þau 
eru ónákvæm og einungis til viðmiðunar.  
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Mynd 4.  Krappar beygjur á núverandi vegi neðan Holta-
staða í Langadal (Ljósmynd: Sóley Jónasdóttir, 2011). 

Mynd 3. Núverandi vegir milli Þings og Langadals. Sjá meðfylgjandi teikningar. 

2.3. Núverandi vegir 
Núverandi Hringvegur, sem styttingin næði til er um 30,4 km langur og liggur frá Brekkukoti í 
Þingi (1-k8) norður að sveitarfélagamörkum Húnavatnshrepps og Blönduósbæjar, þaðan í 
gegnum þéttbýlið og inn Langadal að stað skammt austan við heimreið að bænum 
Skriðulandi.  

Samkvæmt veggagnabanka Vegagerðarinnar er núverandi Hringvegur, frá Brekkukoti í Þingi 
um Blönduós og að vegamótum Hringvegar (1) og Skagastrandarvegar (74), misbreiður eða 
milli 7,0 � 8,5 m. Þá er Hringvegurinn í Langadal mjórri eða um 6,2-7,3 m. Samt sem áður 
flokkast vegurinn í vegaskrá Vegagerðarinnar sem stofnvegur af vegtegund C9, sem er 9 m 
breiður vegur með 7 m breiðri akbraut. Hámarkshraði er allsstaðar 90 km/klst nema í gegnum 
Blönduós þar sem hámarkshraðinn er 50 km/klst. Vegurinn er allur lagður klæðingu.  

Helgunarsvæði vegarins er 60 m breitt, 
þ.e. 30 m til hvorrar handar út frá miðlínu 
hans.  

Vegurinn er á köflum með laka hæðar- 
og planlegu auk þess sem hann uppfyllir 
ekki kröfur um sjónlengdir í 
veghönnunarreglum Vegagerðarinnar . 
Sérstaklega eru kaflar við Breiðavað og 
Geitaskarð í Langadal hættulegir. Við 
Breiðavað er einn brattasti kafli vegarins 
eða 6,9% og krappasti hábogi hans 
R=1750, sem svarar til tæplega 70 
km/klst hönnunarhraða.  
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Mynd 5.  Krappar beygjur á núverandi vegi við Geitaskarð í 
Langadal (Ljósmynd: Sóley Jónasdóttir, 2011). 

Við Geitaskarð eru planbogar R=750, R=350, R=400 og R=1250 m með stuttum beinum 
köflum á milli. Þessi samsetning boga liggur á mörkum óæskilegrar og nothæfrar 
samsetningar og uppfyllir ekki kröfur í veghönnunarreglum Vegagerðarinnar auk þess sem 
samsetning beinnar línu og boga með R<600 er óæskileg. Þá uppfyllir öryggissvæði vegar 
víða ekki kröfur í veghönnunarreglum Vegagerðarinnar. 

Leyfður öxulþungi á núverandi vegi er 
11,5 tonn. 

Í greinagerð um umferðaröryggisþætti 
Húnavallaleiðar sem Vegagerðin tók 
saman og fylgir þessari skýrslu 
(Fylgiskjal 1), kemur m.a. fram að fjöldi 
vegamóta hefur mikil áhrif á slysahættu3. 
Núverandi Hringvegur, milli Þings og 
Langadals, liggur meðfram fjölda býla 
auk þess hann fer um þéttbýlið Blönduós. 
Vegamót og vegtengingar við hann eru 
a.m.k. 23 talsins, eingöngu er um að 
ræða T-vegamót. Þau er m.a. við:  

 Brekkukotsveg (7260)  
 Syðri-Brekkuveg (7262) 
 Brekkuveg (7264) 
 Litlu-Giljárveg (7266) 
 Reykjabraut (724) 
 Kringluveg (7268) 
 Akursveg (7270) 
 Miðásaveg (725) 
 Skinnastaðaveg (7274) 
 Torfalækjarveg (7276) 
 Húnsstaðaveg (7278) 
 Holtaveg (7250) 
 Hjaltabakkaveg (7282) 
 Svínvetningabraut (731) 
 Skagastrandarveg (74) 
 Breiðavaðsveg (7384) 
 Geitaskarðsveg (7382)  
 Holtastaðaveg (7380) 
 Hvammsveg (7378) 
 Skriðulandsveg (7377) 

Auk þessarra vegtenginga eru tengingar að: Stóru-Giljá í Þingi, Fagranesi í Langadal og 
Blönduósflugvelli. 

Talning á tengingum inn á tún út frá loftmyndagrunni Vegagerðarinnar, bendir til að a.m.k. 4 
tengingar séu inn á tún í frá Brekkukot að Blönduósi og a.m.k. 20 tengingar séu inn á tún í 
Langadal. Ekki liggja fyrir upplýsingar um fjölda tenginga að veiðistöðum. 

3 Vegagerðin, 2011:Húnavallaleið, Brekkukot-Skriðuland. Greinagerð um umferðaröryggi. Vegagerðin, 
febrúar 2011. (Fylgiskjal 1)

Geitaskarð 
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Mynd 6. Núverandi Reykjabraut neðan Orrastaða. Horft í 
austur í átt að býlinu Tindum (Ljósmynd: Sóley Jónasdóttir, 
2011). 

Þá eru vegamót og vegtengingar innan þéttbýlisins Blönduóss um 10 talsins.  

Frekari upplýsingar um umferðaröryggisþætti má finna í fylgiskjali 1.  

Á núverandi Hringvegi eru 4 brýr; þ.e. á Giljá, Laxá á Ásum, Blöndu og Breiðavaðslæk, sjá 
töflu 1. 

Tafla 2. Upplýsingar um brýr á núverandi Hringvegi, milli Brekkukots í Húnavatnshreppi að Skriðulandi í 
Blönduósbæ. Upplýsingar eru úr brúaskrá Vegagerðarinnar. 

Heiti Vegkafli Byggingarár Gerð Breidd 
akbrautar (m) 

Lengd brúar 
(m) 

Giljá 1-k8 1994 SSS/U 
(steypt hálfbogaræsi) 6 7 

Laxá á Ásum 1-k9 1970 SSS/B  
(steypt bitabrú) 8,03 20,1 

Blanda 1-k9 1963 SFS/B  
(spennt steypt bitabrú) 6 69,4 

Breiðavaðslækur 1-m1 1971 SSS/R  
(steypt rammabrú) 6 4 

Þá liggur núverandi Hringvegur um brunn, fjar- og grannsvæði vatnsverndarsvæðis 
Blönduósbæjar á um 1,1 km löngum kafla.  

Full vetrarþjónusta er á Hringvegi milli Brekkukots og Skriðulands, þ.e. snjómokstur og önnur 
þjónusta er alla daga vikunnar.  

Reykjabraut (724), flokkast sem tengivegur af vegtegund C7 sem er 7,0 m breiður vegur. 
Hann er 12,84 km langur og liggur út frá Hringvegi við Þúfnalæk suðaustur að vegamótum við 
Auðkúluveg (726) og þaðan til norðausturs meðfram norðanverðu Svínavatni og að 
vegamótum við Svínvetningabraut (731).  

Árið 2011 voru vegabætur gerðar á Reykjabraut þegar 7,38 km kafli frá Hringvegi austur fyrir 
Steinholt austan Húnavalla var endurbyggður og lagður klæðingu. Heildarbreidd nýja kaflans 
er 6,5 m með 6,3 m breiðri klæðingu. Frá klæðingarenda við Steinholt og að enda vegarins 
við Svínvetningabraut er vegurinn malarvegur og lítið sem ekkert uppbyggður, sjá mynd 6. 

Á Reykjabraut eru a.m.k. 6 vegamót og 
vegtengingar, m.a. við:  

 Hringveg (1)  
 Beinakelduveg (7298)  
 Reykjaveg (7296) 
 Húnavallaskólaveg (7294) 
 Steinholtsveg (7292)  
 Auðkúluveg (726) 

Þá eru 3 tengingar að mannvirkjum í landi 
Orrastaða; auk tenginga að 
frístundahúsum í landi Hamrakots og 
veiðihúss í landi Tinda. Talning á 
tengingum út frá loftmyndagrunni 
Vegagerðarinnar bendir til að a.m.k 10 
tengingar séu inn á tún, veiðistaði, námur 
og aðra vegslóða.  

Á Reykjabraut er ein brú, yfir Laxá. Hún er 14 m löng, einbreið og byggð árið 1976, sjá myndir 
7 og 8. 

Tindar 
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Mynd 7. Núverandi brú á Fremri-Laxá hjá Tindum, 
horft í vestur (Ljósmynd: Aron Bjarnason) 

Mynd 8. Núverandi brú á Fremri-Laxá hjá Tindum 
(Ljósmynd: Aron Bjarnason) 

Vetrarþjónusta á Reykjabraut er tvisvar í viku en getur orðið allt að fimm sinnum ef 
sveitarfélagið óskar eftir því. Sveitarfélagið greiðir þá helming kostnaðar.  

Bakásavegur (7329), flokkast sem héraðsvegur af vegtegund D sem er 4 m breiður vegur. 
Hann er 4,23 km langur og liggur í nokkuð brattri og krappri beygju út frá Svínvetningabraut 
(731), sunnan Kagaðarhóls, að Gunnfríðarstöðum. Þaðan þvert í gegnum skógræktarreitinn á 
Gunnfríðarstöðum og að Hamri. Frá Bakásavegi hjá Hamri liggur svo vegur áfram til 
suðausturs að Ásum. A.m.k. 7 tengingar eru á Bakásavegi, inn á tún, slóða og að 
upplýsingaskilti Skógræktarfélags Austur-Húnvetninga í Gunnfríðarstaðaskógi. 

Á Bakásavegi er ekki föst vetrarþjónusta. 

3. Hönnunarreglur 

Við gerð frumdraganna er farið eftir: 

 Veghönnunarreglum Vegagerðarinnar (2010) 
 Veg- og gateutforming, Normaler, handbok 017 (2008) 
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Mynd 9. Tillaga að deiliskipulagi Húnavalla í Húnavatnshreppi (Landmótun, 2009). 

4. Skipulag 
4.1. Gildandi skipulag 
Ætluð Húnavallaleið myndi liggja um 2 sveitarfélög, þ.e.; 

 Húnavatnshrepp: Á um 14,9 km kafla, þ.e. frá Hringvegi sunnan Brekkukots 
í Þingi og að Blöndu í Langadal. 

 Blönduósbæ: Á um 1,9 km kafla, þ.e. frá Blöndu við Fagranes í Langadal og 
til suðausturs að útboðsenda skammt austan Skriðulands.   

Aðalskipulag Húnavatnshrepps 2010-2022 var samþykkt þann 25.05.2012. Í greinagerð 
Aðalskipulagsins, bls. 49 um vegi, kemur fram að slæmir vegkaflar sem þarfnist styrkingar, 
endurbyggingar eða hækkunar vegna snjósöfnunar séu m.a. á Reykjabraut (724) og 
Svínvetningabraut (731). Þá er Hringvegar getið sem hættulegs vegkafla sem þarfnist 
breytinga.  

Á bls. 50 í sama kafla greinagerðarinnar um fyrirhugaða Húnavallaleið stendur: 

�Vegagerðin hefur lagt fram tillögu að nýjum stofnvegi, Húnavallaleið... 

...Niðurstaða Vegagerðarinnar er að stytting leiðar milli Akureyrar og Reykjavíkur um 
Húnavallaleið yrði einstaklega arðbær framkvæmd, sem myndi auka umferðaröryggi á 
umræddum kafla og draga verulega úr kostnaði vegfarenda á þessari leið... 

...Það er stefna sveitarfélagsins í samgöngumálum og hefur algjöran forgang, að unnið verði að 
því með yfirvöldum samgöngumála, að núverandi tengivegir í sveitarfélaginu verði lagfærðir og 
lagðir bundnu slitlagi... 

...Tillaga Vegagerðarinnar um nýjan stofnveg um sveitarfélagið, sem kemur fram á sama tíma og 
stjórnvöld hafa dregið til baka áætlaðar framkvæmdir við tengivegi í sveitarfélaginu, sem voru í 
samgönguáætlun og að hluta til komnar í útboðsferli gengur þvert á stefnu sveitarfélagsins... 

...Blönduósbær gegnir hlutverki verslunar og þjónustustaðar fyrir hluta af Austur-Húnavatnssýslu. 
Með fyrirhugaðri breytingu myndi þjónustusvæðið sem heild trúlega veikjast... 

...Hagsmunir íbúa Húnavatnshrepps varðandi samgöngur felast fyrst og fremst í uppbyggingu á 
tengivegum í sveitarfélaginu. Því mun Húnavatnshreppur ekki gera tillögu um breytingu á 
núverandi legu Hringvegarins.� 

Deiliskipulag fyrir þéttbýli á Húnavöllum var staðfest þann 01.12.2010. Þar er gert ráð fyrir 
nýju byggðarhverfi skammt austan við Húnavallaskóla. Deiliskipulagið nær yfir 15 ha svæði 
og gerir ráð fyrir hefðbundnu íbúðarsvæði með einbýlis- og parhúsum auk stærri 
smábýlalóða, atvinnustarfsemi og verslun. 
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Til viðbótar er gert ráð fyrir athafnasvæði austast á svæðinu en þar eru afmarkaðar lóðir fyrir 
atvinnustarfsemi. Í gildandi Svæðisskipulagi er landnotkun á svæðinu landbúnaðarland, en í 
tillögu að Aðalskipulagi fyrir Húnavatnshrepp 2008-2020 er gert ráð fyrir að svæðið verði 
skilgreint sem þéttbýlisstaður, mynd 9. 

Aðalskipulag Blönduósbæjar 2010-2030 var samþykkt þann 25.05.2012. Í greinagerð 
Aðalskipulagsins, bls. 41 um nýjar veglínur, stendur:  

„Vegagerðin leggur fram tillögu að nýjum stofnvegi, Húnavallaleið, milli Brekkukots í 
Húnavatnshreppi og Skriðulands í Blönduósbæ, án lögmæts samráðs við bæjarstjórn 
Blönduósbæjar. Í gildandi Svæðisskipulagi Austur-Húnavatnssýslu 2004-2016 er ekki gert ráð 
fyrir nýjum stofnvegi í sýslunni... 

...Tillaga Vegagerðarinnar felur það í sér að færa Blönduósbæ úr alfaraleið. Slík tillaga gengur 
þvert gegn stefnu bæjarstjórnar. Afstaða bæjarstjórnar er skýr og getur hún enganvegin fallist á 
tillögu Vegagerðarinnar... 

...Falli Blönduósbær úr alfaraleið mun það hafa alvarleg og neikvæð byggða-, efnahags- og 
samfélagsleg áhrif“ 

Á mynd 10 má sjá helstu samgönguæðar innan Blönduósbæjar. 

4.2. Samfélagsþættir 
Fyrirhugað framkvæmdasvæði liggur að mestu þvert um nyrsta hluta Húnavatnshrepps, þvert 
á dalina þrjá sem einkenna sveitarfélagið; Vatnsdal, Svínadal og Langadal. Dalirnir afmarkast 
af Víðidalsfjalli, Vatnsdalsfjalli, Svínadalsfjalli og Langadalsfjöllum sem jafnframt mynda 
höfuðdrætti landslagsins auk vatnanna tveggja; Laxárvatns og Svínavatns, sem liggja eftir 
sveitinni framanverðri. Vatnsföll á framkvæmdasvæðinu eru;  

 Giljá sem fellur í Húnavatn hjá Stóru-Giljá,  

 Fremri-Laxá sem rennur úr Svínadalsvatni í Laxárvatn og  

 Blanda í Langadal en eftir henni liggja sveitarfélagamörk Húnavatnshrepps og 
Blönduósbæjar.  

Mynd 10. Helstu samgönguæðar Blönduósbæjar (Heimild: Aðalskipulag  
Blönduósbæjar 2010-2030).  

Hringvegurinn (1) í Langadal 

Fyrirhugaður 
Þverárfjallsvegur (73) 
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Töluverð hlunnindi eru vegna nýtingar á lax- og silungastofnum í ám og vötnum á svæðinu en 
bæði er veiði í Laxárvatni og Svínavatni. Í Svínavatni er vatnsmiðlun og er yfirborð Laxárvatns 
36 m lægra en yfirborð Svínavatns. Fremri-Laxá er fræg lax- og silungsveiðiá og veiðihús er 
við árbakkann í landi Tinda. Blanda er einnig kunn veiðiá og var fiskgeng fram undir jökla áður 
en hún var virkjuð árið 1990. Í Giljá er lítil veiði en meðfram henni er merkt gönguleið upp með 
Giljárgili sem hefur að geyma skjólríka og fallega staði. 

Hornsteinn atvinnulífs í Húnavatnshreppi er landbúnaður en ýmis sóknarfæri eru á sviði 
orkunýtingar, bæði raforku og jarðvarma, ferðaþjónustu og útivistar. Á Stóru-Giljá er 
bændagisting og á Bakka, Kagaðarhóli og Hamri er skógrækt. Jarðhiti er á Reykjum og þar 
eru borholur og vinnslusvæði vegna hitaveitu. Á Húnavöllum er þéttbýliskjarni með leik-, 
grunn- og tónlistarskóla, en hótelrekstur er þar á sumrum. Við skólann er sundlaug, tjaldsvæði 
og fjölbreytt aðstaða til íþróttaiðkana. Öll almenn grunnþjónusta, s.s., heilsugæsla og verslun 
er á Blönduósi.  

Í Aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 kemur fram að á Orrastöðum og Hamrakoti sé 
skipulagt skógræktarsvæði auk frístundabyggðar. Á byggðauppdrætti sem fylgir 
aðalskipulaginu eru sinn hvor reiturinn innan jarðanna Hamars og Kagaðarhóls skilgreindur 
sem frístundabyggð. Á Gunnfríðarstöðum er skógræktar- og útivistarsvæði Austur-
Húnvetninga, auk þess sem þar eru uppi áætlanir um frístundabyggð. 

Gönguleiðir í sveitarfélaginu eru margar, bæði yfir fjallgarða og meðfram gömlum þjóðvegum.  
Frekari upplýsingar um gönguleiðir á svæðinu má finna í Aðalskipulagi Húnavatnshrepps 
2010-2022 (bls. 52-54) og Aðalskipulagi Blönduósbæjar 2010-2030 (bls.42-43 ). 

Reiðleiðir eru meðfram núverandi Reykjabraut (724) og Svínvetningabraut (731) auk þess 
sem reiðleið er meðfram Hringvegi (1) í Langadal. Frekari upplýsingar um reiðleiðir á svæðinu 
má finna í Aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 (bls. 54-57) og Aðalskipulagi 
Blönduósbæjar 2010-2030 (bls. 43-44).  

Á þeim jörðum í Langadal sem Húnavallaleið myndi liggja um er stundaður hefðbundinn 
landbúnaður.  

Þá eru nokkur frístundahús á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði.  

Samkvæmt Hagstofu Íslands bjuggu 412 manns í Húnavatnshreppi og 871 manns í 
Blönduósbæ 1. janúar 2012. 
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5. UMFERÐ 
5.1. Greining og flokkun umferðar 
Upplýsingar um greiningu og flokkun umferðar er fengin hjá Umferðardeild Vegagerðarinnar. 
Umferðarkönnun var gerð á Hringvegi við Reykjabraut í september 2011 og fylgja drög að 
niðurstöðum hennar með þessari skýrslu (Fylgiskjal 2).4 Við gerð umferðarspár fyrir 
Húnavallaleið var stuðst við framreikning skv. stuðlum landsspár Vegagerðarinnar frá 2005-
2045. Meðalhlutfall þungra bifreiða er áætlað um 10%. 

Í töflu 3 má sjá umferðarspá fyrir ætlaða Húnavallaleið til ársins 2041.  

Tafla 3.   Umferðarspá á ætlaðri Húnavallaleið. Um er að ræða vegið meðaltal vegkaflans.  

Ár  Lágspá 
(bílar/sólarhring)

Háspá 
(bílar/sólarhring)

Líklegast
(bílar/sólarhring)

2011 650 650 650 
2015 600 910 780 
2020 630 1030 870 
2025 670 1150 960 
2030 700 1250 1030 
2035 740 1340 1100 
2041 780 1440 1170 

Árleg aukning frá 2012 1,0% 1,9% 1,7% 

Á mynd 11 má sjá líklega þróun umferðar á Húnvallaleið tímabilið 2011-2041. 

Í niðurstöðum umferðarkönnunarinnar frá 2011, í kafla um umferðarspá um Húnavallaleið, 
kemur fram að ef Húnavallaleið væri til staðar í dag mætti samt sem áður gera ráð fyrir að 
422 bílar á sólarhring myndu aka í gegnum Blönduós. Ef þessi fjöldi bíla er framreiknaður til 
loka ársins 2041 kemur í ljós að gegnumstreymisumferð um Blönduós yrði 820 bílar á 
sólarhring, þrátt fyrir tilkomu Húnavallaleiðar.  

Ef að Húnavallaleið yrði ekki að veruleika má gera ráð fyrir 1855 bílum á sólarhring, sem yrði 
gegnumstreymisumferðin um Blönduós árið 2041. Það er því fyrirséð mjög aukið álag á 

4 Mannvit verkfræðistofa og Vegagerðin, 2012. Umferðarkönnun: Hringvegur við Reykjabraut, Drög.  

Mynd 11. Líkleg þróun umferðar um Húnavallaleið frá 2011-2041 
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gatnakerfi Blönduóss eingöngu vegna gegnumstreymisumferðar, með tilheyrandi slysahættu 
og mengun.  

Ekki liggja fyrir upplýsingar um óvarða vegfarendur á vegarkaflanum.

5.2. Greining og flokkun slysa 
Í Veggagnabanka Vegagerðarinnar er að finna upplýsingar um greiningu og flokkun slysa, 
m.a. fjölda umferðarslysa og slysatíðni.  

Í töflu 4 er tekin saman fjöldi umferðarslysa á árunum 2005-2011 á núverandi Hringvegi milli 
Brekkukots í Þingi og Skriðulands í Langadal.  

Tafla 4. Fjöldi umferðarslysa á árunum 2006-2011 á núverandi Hringvegi milli Brekkukots í Vatnsdal og 
Skriðulands í Blönduósbæ.  

Vegkaflar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Samtals

Brekkukot-Reykjabraut (1-k8) 0 0 2 1 0 1 4 

Reykjabraut-Blönduós (hringtorg) (1-k9) 3 8 7 4 5 6 33 

Blönduós (hringtorg)-Blönduós (Efstabraut) (1-m0) 2 3 0 1 3 1 10 

Blönduós (Efstabraut)-Skagastrandarvegur (1-m1) 1 2 1 2 1 1 8 

Skagastrandarvegur-Hvammur (1-m2) 8 9 6 11 7 6 47 

Hvammur-Skriðuland (1-m3) 0 0 0 1 0 0 1 

Samtals 14 22 16 20 16 15  

Á árunum 2006-2011 eru 103 slys skráð á núverandi Hringvegi milli Brekkukots og 
Skriðulands, flest með eignatjóni eingögnu. Þó eru 16 slys með minni háttar meiðslum og 5 
með meiri háttar meiðslum. Eins og sjá má í töflu 2 er það vegkaflinn frá vegamótum 
Hringvegar við Skagastrandarveg að Hvammi í Langadal (1-m2) þar sem langflest slys verða. 
Um er að ræða 13,26 km langan kafla. 

Í töflu 5 má sjá slysatíðni5 áranna 2006-2011 á núverandi Hringvegi milli Brekkukots og 
Skriðulands borin saman við heildarslysatíðni á Hringvegi í dreifbýli.  

Tafla 5. Slysatíðni á köflum núverandi Hringvegar milli Brekkukots í Þingi og Skriðulands í Blönduósbæ 
borin saman við meðalslysatíðni á þjóðvegum dreifbýli.  

Vegkaflar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Meðalslysatíðni
2006-2011 

Brekkukot-Reykjabraut (1-k8) 0 0 1,85 0,86 0 0,88 0,59 

Reykjabraut-Blönduós (hringtorg) (1-k9) 0,53 1,38 1,27 1,01 0,66 0,89 0,95 

Blönduós (hringtorg)-Blönduós (Efstabraut) (1-m0) 2,14 3,16 0,00 1,03 3,03 1,08 1,76 

Blönduós (Efstabraut)-Skagastrandarvegur (1-m1) 1,46 2,87 1,51 1,42 2,83 1,52 1,95 

Skagastrandarvegur-Hvammur (1-m2) 1,76 2,01 1,40 1,32 2,40 1,64 1,76 

Hvammur-Skriðuland (1-m3) 0 0 0 3,08 0 0 0,52 

Slysatíðni á Hringvegi í dreifbýli 1,14 1,07 1,04 0,90 0,75 0,87 0,96 

5 Slysatíðni er fjöldi óhappa á hverja milljón ekinna kílómetra.
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Mynd 12. Yfirlitsmynd með helstu framkvæmdaþáttum Húnavallaleiðar.  

Eins og sjá má á töflunni er slysatíðni á Hringvegi í Langadal að Hvammi (1 m1-m2) um 
tvöfallt hærri en á Hringvegi í dreifbýli. Innan Blönduósbæjar mælist slysatíðnin hæst sem 
e.t.v. má skýra að hluta sem minniháttar innanbæjarárekstrar.  

Í fylgiskjali 1, sem er greinagerð um umferðaröryggi á umræddum kafla, eru leidd rök að því 
að með lögn Húnavallaleiðar myndi umferðaröryggi aukast og slysatíðni lækka verulega.   

5.3. Hönnunarforsendur 
Hönnunarforsendur eru eftirfarandi: 

 Hönnun burðarlaga miðar við 20 ára líftíma 
 Gert er ráð fyrir að fyllinga- og skeringarfláar verði 1:3 
 Hönnunarhraði verður ≥ 90 km/klst 
 Hönnunaröxulþungi 11,5 tonn 

5.4. Lýsing nýrrar veglínu, vegtenginga og brúa 
Nýr vegur yrði 16,8 km langur stofnvegur og lægi í norðaustur út frá stöð 8900 frá Hringvegi 
við Brekkukot í Þingi um 2,2 km sunnan vegamóta Reykjabrautar við Hringveg. Hann þveraði 
Giljá í st. 11320 og núverandi Reykjabraut í st. 12000. Þaðan myndi vegurinn liggja til austurs 
um Orrastaðaflóa sunnan Torfavatns og Hafratjarnar og þvera núverandi Svínadalsveg í st. 
21100, þaðan sem hann lægi í mjúkri beygju til suðausturs skammt sunnan Kagaðarhóls. Þá 
lægi hann yfir Blöndu á Mjósundi milli st. 23700-23900 og eftir það með bökkum Blöndu uns 
hann kæmi inn á núverandi veg við Skriðuland í Langadal og endaði í stöð 25600, sjá mynd 
12 og meðfylgjandi teikningar. 

Vegurinn yrði hannaður skv. veghönnunarreglum fyrir vegtegund C9, þ.e. með 7,0 m breiðri 
akbraut og 1 m breiðum öxlum. Slitlag yrði 8,8 m breitt. 

Á mynd 13 er sýnd breidd öryggissvæðis samkvæmt veghönnunarreglum.  
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Vegtegund C9: 

Mynd 13. Tengsl veghæðar, breiddar vegfláa og breiddar öryggissvæðis á 9 m vegi.  

Í burðarþolshönnun Húnavallaleiðar var miðað við 0,55 m þykkt neðra burðarlag og 0,2 m 
þykkt efra burðarlag. Í töflu 6 má sjá nokkrar kennstærðir ætlaðrar Húnvallaleiðar.  

Byggðar yrðu samtals 6 nýjar vegtengingar að núverandi vegum og 5 tengingar að býlum. 
Þær myndu flestar tengjast nýjum vegi með T-vegamótum. Á tveimur stöðum yrðu tveir 
valmöguleikar á vegtengingum, sjá teikningu 5. Þeir eru:  

1. Tenging Húnavallaleiðar og Hringvegar í Þingi. Þar eru tveir kostir til skoðunar, 
leið 1a og leið 1b.  

 Leið 1a. Hefðbundin T-vegamót. 
Frá Húnavallaleið, um stöð 9145 skammt sunnan Brekkukots, yrði um 0,33 km 
löng tenging til norðvesturs við núverandi Hringveg hjá Syðri-Brekku. Núverandi 
heimreið að Brekkukoti yrði aðlöguð nýjum vegi á um 0,05 km kafla og núverandi 
heimreið að Syðri-Brekku lagfærð á um 0,23 km kafla. Vegamót Húnavallaleiðar 
og núverandi Hringvegar yrðu T-vegamót þar sem Húnavallaleið yrði ráðandi og 
núverandi Hringvegur kæmi sem næst hornrétt á hana. Að framkvæmdum 
loknum viki umferð um núverandi Hringveg fyrir umferð um Húnavallaleið með 
biðskyldu.

 Leið 1b. Felst í að umferð í vinstri beygju af Húnavallaleið til Blönduós, sker 
ekki umferð úr gagnstæðri átt, heldur fer um undirgöng. 
Út frá Húnavallaleið til norðurs, stöð 9140 við Brekkukot, kæmi um 0,5 km löng 
frárein í mjúkri beygju, fyrst til hægri, en síðan undir Húnavallaleið um undirgöng 
milli stöðva 9300-9440 og inn á núverandi Hringveg norðan heimreiðar Syðri-
Brekku. Þá yrði um 0,46 km rampi frá núverandi Hringvegi við Syðri-Brekku með 
aðrein inn á Húnavallaleið til suðurs. Samkvæmt tillögum verða ekki leyfðar  
hægri beygjur frá Húnavallaleið úr norðri inn á núverandi Hringveg í norður og 
ekki heldur vinstri beygjur frá núverandi Hringvegi úr norðri inn á Húnavallaleið til 

Öryggi Eining Húnavallaleið Staðsetning 

Hönnunarhraði km/klst 90  
Minnsti planbogi m 600 23750-24100 
Stærsti planbogi m 8000 24300-24800 
Minnsti hábogi m 12000 21450-22100 
Minnsti lágbogi m 7000 9000-9400 
Mesti halli % 6 9400-9450 
Mesti þverhalli % 4,8  
Halli vegfláa ≤ 1:3  

Tafla 6. Helstu kennistærðir varðandi umferðaröryggi Húnvallaleiðar.
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norðurs. Gert er ráð fyrir að undirgöngin verði 5,5 m breið með 5,5 m frírri lofthæð 
og heimilaður hámarkshraði 50 km/klst. 
Í tengslum við valkost 1b þyrfti nýja 0,45 km langa heimreið að Brekkukoti frá 
núverandi Hringvegi, nærri stöð 8840, og nýja 0,33 km langa heimreið að Syðri-
Brekku og út frá henni 0,17 km langa heimreið að Brekku.  

2. Tenging Húnvallaleiðar við Húnavelli. Þar eru tveir kostir til skoðunar, leið 2a og 
leið 2b. 

 Leið 2a
Ný vegtenging, um 2,12 km löng, lægi til suðausturs frá stöð 14820 á 
Húnavallaleið. Hún færi vestan túna Reykja og inn á núverandi Reykjabraut (724) 
vestan heimreiðar að Reykjum.  

 Leið 2b
Ný vegtenging, um 0,41 km löng, myndi liggja til suðausturs frá stöð 12220 á 
Húnavallaleið og inn á núverandi Reykjabraut (724) um 3,5 km vestan Reykja. 

Í töflu 7 eru umræddar vegtengingar. 
Tafla 7. Nýjar tengingar Húnvallaleiðar, lengd þeirra (km) og stöðvarnúmer.  

Vegtengingar á Húnvallaleið Lengd í km Stöðvanúmer 

Brekkukot- T vegamót (1a) 0,05 9240 

Brekkukot- undirgöng og rampar (leið 1b) 0,46 8840 

Hringvegur-T-vegmót (leið1a) 0,33 9143 

Hringvegur-undirgöng og rampar (leið 1b) 0,96 9140 

Tenging Syðri-Brekku-skv. leið 1a 0,23 9360 

Tenging Syðri-Brekku-skv. leið 1b 0,33 9600 

Tenging Brekku-skv. leið 1a Óbreytt   

Tenging Brekku-skv. leið 1b 0,17 9600 

Reykjabraut til norðvesturs 0,71 11270 

Húnavellir-leið 2a 2,4 14820 

Húnavellir-leið 2b 0,41 12220 

Svínvetningabraut til suðurs 0,37 20820 

Svínvetningabraut til norðurs 0,37 20320 

Hamar 0,16 23410 

Hringvegur í Langdal til norðurs 0,63 23860 

Hvammur 0,17 24580 

Skriðuland 0,24 25060 

Auk ofangreindra tenginga yrðu aðrar tengingar, s.s. inn á slóða og tún áfram tryggðar þar 
sem við á.  

Í þessari áætlun myndi fjarlægð milli vegamóta verða minnst um 600 m á einum stað, en 
samkvæmt veghönnunarreglum á hún að vera ≥ 800 m, annars staðar uppfyllti hún kröfur. 
Fjarlægð tenginga að einstöku býlum frá vegamótum yrði minnst um 100 m í valkosti 1, (þ.e. 
milli tengingar núverandi Hringvegar til Blönduóss og Húnavallaleiðar og tengingar 
Brekkukots við Húnavallaleið), en annarstaðar ≥ 400 m. 
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Mynd 14. Umhverfið við ætlað brúarstæði á Blöndu, horft í norðvestur 
(Ljósmynd: Hafdís Eygló Jónsdóttir). 

Nýjar brýr á Fremri-Laxá og Blöndu: Við lagninu ætlaðrar Húnavallaleiðar er gert ráð fyrir 
stálbogaræsi í Giljá en byggja þyrfti nýjar brýr á Fremri-Laxá og Blöndu. Aðrar ár og lækir 
yrðu leidd um ræsi. Ræsahönnun hefur ekki farið fram en ræsi yrðu staðsett þar sem er 
sírennandi vatn og þar sem myndast geta vatnsfarvegir í vorleysingum eða þegar úrkoma er 
mikil. Hönnunarflóð brúa mun miðast við 100 ára flóð. Frumathugun bendir til þess að ræsi í 
nýjan veg yrðu um 50 talsins, auk þeirra 15-20 ræsa sem þyrfti í vegtenginar, háð valkostum. 

Frumhugmyndir brúarvalkosta liggja fyrir. Ný brú á Fremri-Laxá yrði um 30 m löng og staðsett 
um 1,9 km norðan núverandi brúar á Reykjabraut. Virkt vatnsop brúar á Blöndu við Mjósund 
þyrfti að vera a.m.k. 85 m og brúarlengd því um 120 m.  

Á mynd 14 má sjá umhverfið við ætlað brúarstæði Blöndu við Mjósund. 

Blanda 

Holtastaðir 
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6. Veitur  
Míla er með eftirtaldar jarðstrengi á svæðinu: 

 Meðfram núverandi Hringvegi milli Þings og Langadals. Heimtaugar eru að hverjum 
bæ.  

 Út frá Hringvegi við Stóru-Gilja liggja 2 strengir, annar skammt sunnan Þúfnalækjar. 
Þeir koma saman við Beinakeldu og liggja eftir það meðfram Reykjabraut að 
vegamótum Reykjabrautar og Auðkúluvegar (726). Þá greinast þeir aftur í sundur, 
annars vegar eftir Reykjabraut að Orrastöðum. Hins vegar áfram til suðausturs eftir 
Auðkúluvegi. Heimtaugar eru að hverjum bæ. 

 Meðfram Svínvetningabraut frá Hringvegi við Blönduós að Tindum. Heimtaugar eru 
að hverjum bæ.  

Þá eru ljósleiðarar á svæðinu sem liggja frá Blönduósi og greinast í tvennt við vegamót 
Hringvegar og Svínvetningabrautar. Annars vegar er ljósleiðari sem liggur meðfram 
Svínvetningbraut að Hnjúkum. Hins vegar er ljósleiðari sem liggur til suðvesturs að 
Hjaltabakka, yfir Húnavatn og meðfram Þingeyrarvegi (721). 

Rarik er með eftirfarandi háspennulínur á svæðinu: 

 11-19 kV háspennulína liggur frá Laxárvatnsstöð suðausturs um Bakása að Hamri og 
áfram til suðurs. 

 11-19 kV háspennulína liggur frá Laxárvatnsstöð til suðvesturs um Ása og að 
Þingeyrarvegi við Leysingjastaði.  

 11-19 kV háspennulína frá Reykjum til norðurs um Orrastaðaflóa að Hurðarbaki.  

 11-19 kV háspennulína frá Reykjum til norðausturs meðfram og norðan núverandi 
Reykjabrautar að st. 11200 þar sem línan þverar veginn og liggur eftir það sunnan 
vegarins að Svínvetningabraut þar sem hún greinist í 2. Annars vegar til suðausturs 
meðfram Svínvetningabraut. Hins vegar til norðurs að st. 22380 á ætluðum vegi.  

Rarik á 90% hitavatnsréttinda í Húnavatnshreppi og sveitarfélagið á 10%. 

Hitaveita er í kringum Reyki, Húnavelli og Steinholt.  

 Hitaveitulögn liggur úr borholu meðfram núverandi Reykjabraut að sunnan, þverar 
núverandi veg skammt norðvestan heimreiðar að Reykjum og liggur meðfram henni 
að Reykjum. Tenging að Húnavöllum samkvæmt leið 2b myndi þvera vatnslögnina 
nærri stöð 1970.  

 Þá liggur hitaveitulögn frá Reykjum norður til Blönduóss sem nú er fyrirhugað að 
endurnýja. Sú lögn er sýnd á teikningum og merkt með punktalínu. Ný veglína 
samkvæmt Húnavallaleið myndi þvera hana í stöð 15340.  

Samkvæmt byggðauppdrætti Aðalskipulags Húnavatnshrepps 2010-2022 eru fleiri 
hitaveitulagnir í nágrenni Húnavallaleiðar. Ekki hafa fengist nánari upplýsingar um þær. 

Við frekari hönnun yrði haft samband við Húnavatnshrepp og Blönduósbæ vegna vatns- og 
fráveitulagna, Mílu hf vegna jarðsíma og ljósleiðarastrengja og Rarik vegna raflína.  
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Mynd 15. Vindhviðusvæði í Langadal táknað með rauðbrúnum 
lit. (Kortasjá Vegagerðarinnar, 2012) 

7. Veðurfar og Náttúruvá 
7.1. Veðurfar 
Í Svæðisskipulagi Austur-Húnavatnssýslu kemur fram að veðurfarsathugunum í sýslunni sé 
ábótavant. Nærtækustu upplýsingarnar eru frá Blönduósi. 
Meðalársúrkoma á Blönduósi á árunum 1982-1991 var 480 mm og til samanburðar er 
úrkoman í Reykjavík á sama tíma 875 mm og á Akureyri 554 mm. Samkvæmt gögnum 
Veðurstofu Íslands er árshitinn á Blönduósi á árunum 1917-1980 um 2°C lægri heldur en í 
Reykjavík og tæplega 1°lægri en á Akureyri.  

Á núverandi vegi milli Brekkukots og Skriðulands er það fremur veðurhæð en ófærð sem 
hefur áhrif á umferð. Í hvössum norðaustanáttum getur orðið mikill veðurhamur í Langadal, 
sérstaklega á kaflanum frá vegamótum Hringvegar og Skagastrandarvegar og að Fremstagili. 
Í slíkum veðrum er algengt að umferðarflæði færist af núverandi Hringvegi í Langadal yfir á 
Svínvetningabraut (731) og Reykjabraut (724).6

Í kortasjá Vegagerðarinnar er þessi umræddi staður merktur sem vindhviðusvæði í flokknum 
varasamir staðir, sjá mynd 15.  

Þá eru tveir stuttir kaflar; annars 
vegar undir Vatnsdalsfjalli við Öxl, 
hins vegar á Reykjabraut suðaustan 
Beinakeldu, varasamir í hvössum  
sunnanáttum. 

Frekari athuganir þarf að gera á 
snjóalögum og vindasömum köflum  
ef af framkvæmdum verður.  

7.2. Náttúruvá 
Náttúruvá er skilgreind sem 
sjaldgæfur atburður þegar orka 
náttúruaflanna, snöggt og óvænt, 
leiðir til eyðileggingar og jafnvel 
manntjóns.  

Samkvæmt áhættuskoðun 
almannavarna (2011) er á 
fyrirhuguðu framkvæmdasvæði einhver hætta á aurskriðum úr austanverðu Vatnsdalsfjalli og í 
Langadal. Þá féll snjóflóð við Skriðuland 100 m frá bænum árið 1995 og í Aðalskipulagi 
Húnavatnshrepps 2010-2022 eru Langadalsfjöll, norðaustan fyrirhugaðrar Húnavallaleiðar, 
skilgreind sem ofanflóðasvæði. Í Aðalskipulagi Blönduósbæjar 2010-2030 eru Langadalsfjöll 
frá Breiðavaði og að Skriðulandi skilgreint sem svæði undir náttúruvá. Svæðið telst hins vegar 
utan jarðskjálfta- og eldvirknisvæða.  

Hvað varðar flóð í ám þá liggja ekki fyrir upplýsingar um flóð í Giljá, þó er vitað um að komið 
hafi flóð í hana og vegur rofnað þar sem vatnið gróf undan veggjum stálplöturæsis. Fremri-
Laxá rennur úr, Svínavatni, en hún hefur dragárþátt. Meðalrennsli árinnar er um 4,1 m3/s en í 
flóðum er algengt að það 4-5 faldist og tífaldist í stærstu flóðunum. Stærstu flóðin eru nær 
eingöngu í vorleysingum.  

Vatnamælingar Veðurstofu Íslands hafa mælt vatnshæð, rennsli og vatnshita í Blöndu við 
Löngumýri. Fyrir virkjun voru flóð Blöndu aðallega í vorleysingum en stundum komu flóð að 
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vetri. Vegna vatnsmiðlunar í Blöndulóni hefur mjög dregið úr flóðum. Vetrarflóðin eru að 
mestu horfin og vorflóðin eru úr sögunni en síðsumarflóðin geta komið þegar rennsli verður á 
yfirfalli miðlunarlóns.  

Hafís rekur oft inn Húnaflóa. Í greinagerð Aðalskipulags Húnavatnshrepps 2010-2022, bls 47, 
er birt tafla (Tafla 8) með fjöldi ísdaga á Húnaflóa og Skagafirði, nánar tiltekið frá 
Reykjaneshyrnu á Ströndum að Almenningsnöf á Tröllaskaga, á árunum 1968 - 1971. Í 
töflunni er miðað við hafís, að meðtöldum borgarís og borgarbrotum, í allt að 12 sjómílna 
fjarlægð frá landi, en ekki er tekið tillit til íss á miðum utan 12 sjómílna.  

Tafla 8.  Fjöldi hafísdaga á Húnaflóa og Skagafirði, árin 1968 -1971 (Aðalskipulag Húnavatnshrepps 
2010-2022). 
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1968/1969    2 9 5 20 31 15 82

1969/1970      5  2     7

1970/1971     17 4     7  28

Samtals    2 26 14 20 33 15  7 
(Heimild: Veðurstofa Íslands; Þór Jakobsson)  

Í Aðalskipulaginu kemur einnig fram að sveiflur séu í ísárum og þótt lítið hafi sést til hafíss á 
síðustu árum, má ekki gleyma því að breytingar geta orðið þar á.  

7.3. Brýr og ræsi 
Blanda er um 125 km löng með 2317 km2 vatnasvið þar af eru um 1700 km2 ofan 
Blönduvirkjunar. Búast má við að 100 ára flóð af vatnasviði Blöndu sem er neðan 
virkjunarinnar geti verið 270 m3/s. Hönnunarflóð brúar á Blöndu á Mjósundi á móts við 
Holtastaði yrði 520 m3/s.  

7.4. Rofvarnir og varnargarðar 
Ekki er talin þörf fyrir rofvarnir og varnargarða meðfram nýjum vegi nema við nýjar brýr og veg 
þar sem hann yrði eftir árbökkum Blöndu í Langadal.  

Vegrið yrðu um nýtt ræsi í Giljá, nýjar brýr á Fremri-Laxá og Blöndu og þar sem nýr vegur 
myndi liggja um bakka Blöndu í Langadal.  

6 Upplýsingar frá Þorvarði Böðvarssyni rekstrarstjóra á þjónustustöðinni á Hvammstanga, í október 
2012.
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8. Umhverfi 
8.1. Mat á umhverfisáhrifum framkvæmda 
Í 5. gr laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 m.s.br., viðauka 1, eru m.a. eftirtaldar 
framkvæmdir ávallt háðar mati á umhverfisáhrifum:

 Liður 10.ii: Nýir vegir utan þéttbýlis sem eru 10 km eða lengri. Enduruppbygging vega 
utan þéttbýlis þar sem nýlagning samkvæmt áætlunum er a.m.k. 10 km að lengd.  

 Liður 21: Efnistaka á landi eða úr hafsbotni þar sem áætluð efnistaka raskar 50.000 
m² svæði eða stærra, eða er 150.000 m³ eða meiri.  

Bygging vegar frá Hringvegi við Brekkukot í Húnavatnshreppi að Skriðulandi í Blönduósbæ 
fæli í sér nýlagningu á um 17 km löngum kafla og teldist því matskyld skv. 1. viðauka lið 10ii. 
Þá fer efnistaka yfir þau mörk sem getið er í lið 21. 

8.2. Umhverfismat áætlana 
Samhliða vinnu við Aðalskipulag Húnavatnshrepps 2010-2022 og Blönduósbæjar 2010-2030 
var unnið umhverfismat aðalskipulagsáætlana eins og lög nr. 105/2006 gera ráð fyrir. Í 
Umhverfisskýrslu Aðalskipulags Húnavatnshrepps 2010-2022 (bls. 16-17) kemur fram að 
ætluð Húnavallaleið muni hafa neikvæð áhrif á landslag vegna ásýndarbreytinga þar sem 
farið er um ósnortið land, neikvæð/óljós áhrif á gróðurfar og dýralíf þar sem nýtt land er brotið 
undir samgöngumannvirki, neikvæð áhrif á vatnafar þar sem farið er yfir nokkurt votlendi og 
óljós áhrif á jarðmyndanir og jarðfræði þar sem ekki hefur verið gerð úttekt á svæðinu. 
Framkvæmdin er talin muni hafa óveruleg áhrif á auðlindir svæðisins, þ.m.t. landrými, 
verndarsvæði, orku og vatn en neikvæð áhrif vegna efnistöku. Þá kemur fram að 
samfélagsleg jákvæð áhrif felist í styttingu Hringvegar, samfélagsleg óljós áhrif á félagslegt 
umhverfi þar sem þjónusta gæti aukist í þéttbýli Húnavalla vegna nálægðar við Húnavallaleið, 
og neikvæð samfélagsleg áhrif á heilsu og öryggi þar sem líklegt er að vegabætur sætu á 
hakanum ef farið yrði í gerð Húnavallaleiðar en nauðsynlegt þykir að bæta núverandi vegi.  

Hvergi er minnst á Húnavallaleið í Umhverfisskýrslu Aðalskipulags Blönduósbæjar 2010-2030  

8.3. Verndarsvæði 
Nýr vegur myndi hvergi liggja um svæði á náttúruminjaskrá en í nágrenni fyrirhugaðs 
framkvæmdasvæðis, í rúmlega 1 km fjarlægð, er svæði nr. 408 á náttúruminjaskrá: Eylendið, 
Flóðið og Húnavatn, Sveinsstaðahreppi, Torfalækjarhreppi, A-Húnavatnssýslu. (1) Húnaós, 
Húnavatn, Hnausakvísl með bökkum og hólmum, eylendið frá Giljáreyrum suður undir 
Hnausa. Flóðið og óshólmar Vatnsdalsár í Vatnsdal. (2) Flæðimýrar, óshólmar og vötn með 
fjölbreyttu lífi. Vatnsdalsá. 

Vatnsverndarsvæði í Húnavatnshreppi er um 150 m sunnan Reykjabrautar við Húnavelli. 
Brunnsvæðið er skilgreint við Dýhól, grannsvæðið er 13 ha að stærð og nær upp í 
norðurhlíðar Svínadalsfjalls og fjarsvæðið nær yfir vatnasvið í norðanverðri hlíð Svíndalsfjalls. 
Lagning Húnavallaleiðar myndi ekki hafa áhrif á það. 

Samkvæmt 37. gr. náttúruverndarlaga 44/1999 njóta mýrar og flóar 3 hektarar að stærð eða 
stærri sérstakrar verndar. Þar sem ætluð Húnavallaleið myndi liggja um Orrastaðaflóa á kafla 
færi hún yfir landslagsgerð sem nýtur verndar. 

Í Aðalskipulagi Blönduósbæjar 2010-2030 (bls. 34) kemur fram að Blönduósbær hafi í 
samvinnu við nágrannasveitarfélögin hverfisverndað náttúrusvæðið: Tjarnir við Móberg - 
tillaga um hverfisvernd vegna fjölskrúðugs fuglalífs. Ekki má raska núverandi landslagi og 
vatnsbúskap ef hefðbundnar nytjar haldast óbreyttar. Ný veglína fylgir núverandi vegi 
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meðfram tjörnum við Móberg. Nýr vegur yrði þó breiðari en núverandi vegur og því möguleiki 
á að fyllingar næðu lítillega út í tjörnina. 

Þess má geta að núverandi Hringvegur í Langadal, norðan Breiðavaðs, liggur á um 1,1 km 
kafla um vatnsverndarsvæði Blönduósbæjar. Brunnsvæðið er á nyrðri bakka Blöndu í 
Laugahvammslindum, rétt vestan Hringvegarins. Grann- og fjarsvæðið er rétt austan 
Hringvegarins og teygir sig norður upp á efstu brúnir fellsins Refsborgar.  

8.4. Menningarminjar 
Í Húnavatnshreppi var aðalskráning fornleifa gerð á völdum stöðum innan sveitarfélagsins, 
m.a. fyrir jarðirnar Stóru-Giljá og Reyki. Í landi Stóru-Giljár voru 95 fornminjar skráðar og 38 
fornminjar í landi Reykja.  

Í Blönduósbæ hafa fornleifar einnig verið skráðar á völdum jörðum innan sveitarfélagsins, 
m.a. á jörðunum Holtastöðum og Móbergi. Í landi Holtastaða eru 45 fornminjar skráðar og 35 
fornleifar á Móbergi. Hvorki fornleifar á Holtastöðum né Móbergi teljast í hættu vegna 
Húnavallaleiðar. 

Minjar sem lentu innan 200 m svæðis fyrirhugaðra veglína, þ.e. 100 m til beggja handa út frá 
miðlínu vegar teldust innan mögulegs áhrifasvæðis framkvæmdar og þar með metnar í hættu 
vegna hennar. Í töflu 9 er að finna upplýsingar um þær fornleifar sem yrðu innan áhrifasvæðis 
fyrirhugaðrar Húnavallaleiðar.   
Tafla 9. Fornleifar á áhrifasvæði nýrra veglína. Fornleifar merktar með rauðu yrðu innan 20 m frá 
miðlínu vegar. Minjar merktar með gulu yrðu í 20-50 m fjarlægð frá miðlínu vegar og ólitaðar minjar yrðu 
í meira en 50 m fjarlægð frá miðlínu vegar. 

Númer 
fornleifar 

Tegund / hlutverk 
minjar Sérheiti Fjarlægð í metrum frá útbrún 

framkvæmdasvæðis  Stöðvarnúmer 

Stóra-Giljá 86 
Reykjabraut (hin 

forna)/Leið 
Í miðlínu 10740 

Stóra-Giljá 86 
Reykjabraut (hin 

forna)/Leið 
Í miðlínu tengingar að Reykjabraut til 

norðurs 
400 

Stóra-Giljá 33 Tóft/Rétt 20 11500 

Stóra-Giljá 86 
Reykjabraut (hin 

forna)/Leið 
Tæpugata 35 11850 

Stóra-Giljá 36 Hleðsla/Óþekkt  85 12060 

Stóra-Giljá 37 Varða,Hleðsla/Óþekkt Skessa Í skeringu 12170 

Stóra-Giljá 50 Tóft/Óþekkt, Stekkur Í skeringu 12270 

Stóra-Giljá 86 
Reykjabraut (hin 

forna)/Leið 
Í miðlínu 12300 

Stóra-Giljá 52 Tóft/Óþekkt  55 12430 

Stóra-Giljá 53 Tóft/Óþekkt  55 12410 

Stóra-Giljá 54 Tóft/Óþekkt  55 12410 

Reykir 24 Steinalögn/Óþekkt  100 m frá tengingu 2a að Húnavöllum 1100 

Reykir 25 Hleðsla/Óþekkt 30 m frá tengingu 2a að Húnavöllum 1100 

Reykir 32 
Reykjabraut (hin 

forna)/Leið 
Í miðlínu tengingar 2a að Húnavöllum 1100 

Reykir 4 Hryggur/Óþekkt 5 m frá tengingu 2a að Húnavöllum 1470 

Reykir 30 Hleðsla/Varða  65 m frá tengingu 2a að Húnavöllum 1870 

Við áframhaldandi hönnun yrði aflað upplýsinga um fornleifar á þeim jörðum þar sem 
skráningu vantar, áhrif framkvæmdarinnar á fornminjar svæðisins metin og gerð tillaga að 
mótvægisaðgerðum, ef á þeim reynist þörf.  
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Mynd 16. Gróðurflokkun á fyrirhugaðri Húnavallaleið (Nytjaland-vefsjá: Landbúnaðarháskóli Íslands, 
2007, unnið út frá gervitunglamyndum) 

8.5. Gróður og fuglar 
Svæðið sem Húnavallaleið lægi um hefur ekki verið rannsakað m.t.t. gróðurs og fugla. 
Samkvæmt vefsjá nytjalands (www.nytjaland.is) er það með nokkuð fjölbreyttum 
gróðurlendum svo reikna má með að allmargar tegundir finnist á svæðinu, sjá mynd 16.

Svæðið er víðast vel gróið og með víðáttumiklu votlendi þar sem Orrastaðaflói er. Samkvæmt 
37. grein náttúverndarlaga, lið c, njóta mýrar og flóar 3 ha að stærð eða stærri sérstakrar 
verndar og skal forðast röskun þeirra eins og kostur er. Ekki hefur verið rannsakað hve mikið 
votlendi færi undir Húnvallaleið en samkvæmt grófu mati út frá loftmyndum má gera ráð fyrir 
að veglínan lægi um votlendi á um 7 km kafla.  

Þá færi vegurinn yfir ræktað land á Stóru-Giljá, Tindum, Holtastöðum, Fagranesi og Hvammi. 
Á Kagaðarhóli, Tindum og Hamri er hafin skógrækt en skóglendi er hvergi að ráði nema þar 
sem Gunnfríðarstaðaskógur er. Húnavallaleið myndi ekki skerða hann. 

Í Svæðaskipulagi Austur-Húnavatnssýslu 2004-2016 kemur fram að fyrir liggi skýrsla 
Náttúrufræðistofnunar Íslands (2001) um fuglalíf í sýslunni og þau svæði talin upp sem séu 
meðal athyglisverðra fuglasvæða. Þau eru m.a Hafratjörn-Laxárvatn. Þar er mikið og fjölbreytt 
fuglalíf. Óvenju mikið er af straumönd við útfall Laxár úr Laxárvatni. Við Svínavatn er 
varpstaður himbrima og fellistaður grágæsa. Við Hóp og Húnavatn er tegundaríkt votlendi 
sem eru mikilvæg fyrir andfugla á fartíma, í fjaðrafelli miðsumars og einnig sem varpland. Þá 
sé þetta svæði annar helsti viðkomustaður helsingja í sýslunni og teljist til alþjóðlegs 
mikilvægs svæðis. Þá eru ýmsir staðir í Langdal milli Móbergs og Æsustaða mikilvægir 
fuglum, m.a. lífríkar tjarnir skammt frá vegi. Þá fer helsingi um Langdal í stórum hópum. 
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Að öðru leyti sé fuglalíf í sýslunni lítið rannsakað.  

8.6. Umferðarhávaði og loftmengun 
Nokkur býli liggja meðfram núverandi Hringvegi milli Þings og Langadals. Gera má ráð fyrir að 
íbúar Stóru-Giljár í Þingi og Fagraness í Langadal verði fyrir truflun af umferð þar sem 
þjóðvegurinn liggur nærri íbúðar- og útihúsum Stóru-Giljár og um hlaðið á Fagranesi, milli 
íbúðarhúss og útihúsa.  

Húnavallaleið myndi liggja fjær býlum en núverandi vegur. Umferðarhávaði við íbúðarhús 
myndi verða óverulegur.  

Kaflar Reykjabrautar og Svínvetningabrautar er ekki með bundnu slitlagi. Í þurrviðri geta þeir 
íbúar sem búa næst veginum orðið varir við loftmengun. 

Á framkvæmdatíma myndi umferð vinnuvéla hafa áhrif á hljóðstig og loftmengun. 

Við verkhönnun yrðu öll skilyrði um hljóðvist við íbúðarhúsnæði og frístundahús uppfyllt í 
samræmi við reglugerð nr. 724/2008 um hávaða. Við íbúðarhús skal að uppfylla skilyrði um 
55dB(A) utan við opnanlega glugga og í skilgreindri sumarhúsbyggð 45 dB(A) utan við 
húsvegg (A). 

9. Jarðtækni 
9.1. Námur á skipulagi og aðrar námur  
Í Aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 er yfirlit yfir núverandi efnistökusvæði í 
sveitarfélaginu (bls. 26).  

Í Aðalskipulagi Blönduósbæjar 2010-2030 er einnig yfirlit yfir núverandi efnistökusvæði í 
Blönduósbæ (bls. 25) auk þess sem efnistökustaðir eru afmarkaðir á uppdrætti. Námur á 
svæðinu eru þó mun fleiri.  

Fyrirhugað framkvæmdasvæði Húnavallaleiðar er í jaðri fornrar megineldstöðvar, 
Vatnsdalseldstöðvarinnar, sem var virk fyrir um 7-8 milljón árum. Norðurmörk eldstöðvarinnar 
er talin vera við Stóru-Giljá og Reyki. Berggrunnurinn er fjölbreyttur. Megin hluti hans er þó 
byggður upp af basískum hraunlögum, en súr hraunlög og innskot er víða að finna í tengslum 
við megineldstöðina.  

Jarðfræðingur á Jarðfræðideild Vegagerðarinnar hefur skoðað fyrirhugað framkvæmdasvæði  
ætlaðrar Húnvallaleiðar og álítur að mestu sé um að ræða malarhjalla, jökulruðning, klappir 
og eyrar. Malarhjallarnir eru milli stöðva 9.000-10.300 en þá tekur við jökulruðningur sem 
virðist vera eitthvað þveginn. Um stöð 12.800 verður ruðningurinn meira óþveginn. Klappir eru 
áberandi frá stöð 18.000. Dalbotn Blöndu tekur við í stöð 23.000. Þar eru eyrar nokkuð 
grónar. 

Þau svæði sem talin eru koma til greina sem námur má sjá í töflu 10 og á teikningum 3-4. 
Þess ber að geta að einungis er um frumathugun á efnismálum að ræða.  

Ekki liggja fyrir frekari upplýsingar um jarðfræði svæðisins en við verkhönnun verður aflað 
upplýsinga þar um ásamt upplýsingum um eiginleika jarðefnanna og áhrif framkvæmdarinnar 
á jarðmyndanir metnar. 



Húnavallaleið, Brekkukot-Skriðuland 
Hugmynd um styttingu Hringvegar   Frumdrög 

27 

Tafla 10. Yfirlit yfir þær námur sem hugsanlega koma til greina samkvæmt frumathugun jarðfræðideildar 
Vegagerðarinnar.  

Náma Efni Stöðvarnúmer Áætlað magn úr 
námum (þús. m3) 

A í landi Brekku Klæðing/Efra-burðarlag 10.000 16 

B í landi Brekku Neðra-burðarlag 9.900 55 

C í landi Litlu-Giljár Fyllingarefni 10.700 40 

D í landi Stóru-
Giljár Fyllingarefni 12.000-12.700 125 

E í landi Orrastaða Neðra-burðarlag 
/Klæðing/Efra-burðarlag 

11.900 57 

F í landi Hamrakots Klæðing/Efra-burðarlag 19.300 10 

G í landi Tinda Fyllingarefni 21.200 45 

H í landi Holtastaða Neðra-burðarlag 22.600 57 

I í landi Hvamms Fyllingarefni 24.800 15 

J í landi Reykja Fyllingarefni 
1500 tenging Húnavalla 

Leið 2a 
7 

K í landi Reykja Fyllingarefni Við Reykjabót  

Samtals 427 þús. m3 

9.2. Burðarhæfni undirstöðu, jarðlög í brúarstæði og boranir 
Verður kannað við verkhönnun. 

9.3. Flutningsvegalengdir 
Endanlegt val á efnistökusvæðum vegna framkvæmdarinnar liggur ekki fyrir en gert yrði ráð 
fyrir nýtingu náma í næsta nágrenni við framkvæmdasvæðið þannig að flutningsvegalengdir 
yrðu sem stystar og að lágmarksröskun yrði á umferð um svæðið. 

10. Aðrar forsendur 
Frumdrög brúa á Fremri-Laxá og Blöndu liggja ekki fyrir.  

11. Samráðsaðilar 
Sveitastjórn Blönduósbæjar  Umsagnaraðili, samráðsaðili og leyfisveitandi 

Sveitarstjórn Skagabyggðar:  Umsagnaraðili, samráðsaðili og leyfisveitandi 

Minjastofnun Íslands:   Umsagnaraðili og hugsanlegur leyfisveitandi 

Umhverfisstofnun:   Umsagnaraðili 

Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra Umsagnaraðili og leyfisveitandi 

Fiskistofa:    Umsagnaraðili og leyfisveitandi 

Veitustofnanir:    Samráðsaðili 

Landeigendur:    Samráðsaðili 

Skipulagsstofnun   Umsagnaraðili og samráðsaðili 

12. Arðsemi 
Arðsemi styttingar samfara Húnavallaleið hefur ekki verið metin. 
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13. Úrvinnsla 

13.1. Magntaka 
Magntölur eru byggðar á landlíkani og samkvæmt fyrstu hugmyndum frumdraga er áætluð 
efnisþörf framkvæmdarinnar um 960 þús. m3. Sundurliðaða efnisþörf má sjá í töflu 11. 

Tafla 11.    Efnisþörf Húnavallaleiðar auk tilheyrandi vegtengingar. Magn er reiknað í þús. m3. 

Húnavallaleið með T-vegamótum við 
Hringveg, auk lengri tengingu að 
Húnavöllum (samkvæmt valkosti 1a 
og 2a).  

Magn í þús. m3

Húnavallaleið með vegtengingum um 
undirgöng og rampa, auk lengri 
tengingar að Húnavöllum (sam-
kvæmt valkosti 1b og 2a).  

Magn í þús. m3

Slitlag 4 5 

Efra burðarlag 42 45 

Neðra burðarlag 137 147 

Fyllingar 563 571 

Fláafleygar 187 187 

Samtals um 930 um 960

Gert er ráð fyrir að efni úr skeringum verði um 530-540 þús. m3, háð valkostum og efni úr 
námum 400-420 þús. m3, samtals um 930-960 þús. m3. Ef nýrri tengingu að Húnavöllum yrði 
frestað minnkar efnisþörfin tímabundið um 10 þús. m3..

13.2. Kostnaður 
Upplýsingar um kostnað vegna byggingar Húnavallaleiðar og nýrra brúa yfir Fremri-Laxá og 
Blöndu má sjá í töflu 12. Verð miðast við vísitölu vegagerðar í október 2012 (150.24) og með 
25% ófyrirséðum kostnaði. Við kostnaðarmat brúa er reiknað með 20% ófyrirséðum kostnaði 
og 15% fyrir hönnun, umsjón og eftirlit.  
Tafla 12.   Kostnaður við byggingu Húnavallaleiðar og tilheyrandi vegtenginga (sjá lista yfir vegtengingar 
í töflu 4). Verð er reiknað í milljónum kr. 

Húnavallaleið með T-vegamótum við 
Hringveg og lengri tengingu að Húnavöllum 
(samkvæmt valkosti 1a og 2a) 

2.280 Mkr. 

Húnavallaleið með vegtengingum um 
undirgöng og rampa, auk lengri tengingar að 
Húnavöllum (samkvæmt valkosti 1b og2a)  

2.460 Mkr 

Brú á Fremri-Laxá 140 Mkr. 

Brú á Blöndu 430 Mkr. 

Ræsi í Giljá 100 Mkr 

Samtals                 2.950 � 3,130 Mkr.

Ef gerð nýrrar tengingar við Húnavelli yrði frestað má gera ráð fyrir að kostnaður gæti lækkað 
um 80 Mkr. 

14. Rýni 
Hönnunarrýni og umferðaröryggismat hefur ekki farið fram. 
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15. Samþykki verkkaupa 
Samþykki verkkaupa á valkosti til verkhönnunar, tímasetningar vegna verkhönnunar og 
umhverfismat fyrirhugaðrar framkvæmdar liggur ekki fyrir.  

16. Gagnavistun 

Frumdragaskýrsla (docx): 
S:\Vegir\Hönnun vega\1\1-k8-m3Húnavallaleið\01 Frumdrög\Skýrslur og 
greinagerðir\Frumdragaskýrsla:  

 1_k8-m3_Fdr_2013-01-07. Frumdragaskýrsla 

Teikningar (dgn):   
S:\Vegir\Hönnun vega\1\1-k8-m3 Húnavallaleið\01 Frumdrög\Teikningar og 
veglínur\dgn\Teikningar í frumdragaskýrslu: 

 1_k8-m3_Fdr_2013-01-07. 1. Teikning (300.000).dgn 
 1_k8-m3_Fdr_2013-01-07. 2. Teikning (60.000).dgn 
 1_k8-m3_Fdr_2013-01-07. 3. Teikning. (25.000). 2 stk. dgn 
 1_k8-m3_Fdr_2013-01-07. 4. Teikning. (10.000). 7stk. 
 1_k8-m3_Fdr_2013-01-07. 5. Teikning. (5000).dgn 

Frumdragaskýrsla og teikningar (PDF) 
S:\Vegir\Hönnun vega\1\1-k8-m3 Húnavallaleið\01 Frumdrög\Teikningar og 
veglínur\pdf\FRUMDRAGASKÝRSLA: 

 1_k8-m3_Fdr_2013-01-07. HEILDAREINTAK 

Hönnunargögn (alg og dtm) 
alg: S:\Vegir\Hönnun vega\1\1-k8-m3 Húnavallaleið\01 Frumdrög\Teikningar og 
veglínur\alg\1k9-100.alg

Skrár í gildi eru:  

 1k9-143 alg  Húnavallaleið, gildir frá stöð 8800 � 25600 
 1k9-201.alg Svínavatnsleið (frumhugmynd)gildir frá ca 12000 að enda  
 1k9-125.alg Hagaleið gildir að stöð ca 16100 en hefur þó ekki verið aðlöguð alveg 

  að nýjustu útgáfu af Húnavallaleið (1k9-143.alg) 
 1k9-115.alg Leið um �Flatlendið�, gildir frá Hnausakvísl  að byrjun Húnavallaleiðar 

  (stöð 8800) 
 502  Ný tenging að Húnavöllum 
 905  Tenging að Hvammi 
 907  Tenging að Skriðulandi 
 912  Tenging núverandi Hringvegar við Fagranes við Húnavallaleið 
 916  Tenging að Hömrum 
 930  Tenging Svínvetningabrautar í norður 
 935  Tenging Svínvetningabrautar í suður 
 940  Tenging Reykjabrautar í austur 
 945  Tenging Reykjabrautar í vestur 
 949  Tenging núverandi Hringvegar hjá Brekkukoti við Húnavallaleið 
 953  Frárein Húnavallaleiðar að núverandi Hringvegi hjá Brekkukoti  

  (undirgöng) 
 955  Aðrein að Húnavallaleið frá núverandi Hringvegi hjá Brekkukoti 
 961  Ný tenging Syðri-Brekku við núverandi Hringveg 
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 963  Ný tenging Brekku við nýja tengingu við Syðri-Brekku 
 965  Ný tenging við Brekkukot    

dtm: S:\Vegir\Hönnun vega\1\1-k8-m3 Húnavallaleið\05 Grunngögn\Landlíkan\reykjabr.dtm
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UMFERÐARÖRYGGI	
1 Val	veglínu	

Helstu markmið Vegagerðarinnar við gerð nýrra vega: 

 Greiðar samgöngur með góðri þjónustu 
 Hagkvæm uppbygging og rekstur vegakerfisins 
 Umferðaröryggi sé á við það sem best gerist 
 Góð sambúð vegar og umferðar við umhverfi og íbúa  

Við val veglínu eru er leitast við að uppfylla markmið Vegagerðarinnar og um leið markmið 
Samgönguáætlunar.    

1.1 Lóðrétt	lega	
Venjulega borgar sig ekki að leggja vegi með það litlum langhalla að allir bílar geti farið um á 
sama hraða. Hins vegar er nauðsynlegt að setja efri mörk á langhallann og hversu langir vegkaflar 
með hámarkshalla megi vera. 

Í fræðiritum kemur þráfaldlega fram að rétt sé að lágmarka langhalla vegar eins og kostur er. Þetta 
skal gert með hliðsjón af umferðaröryggi, svo og kostnaði umferðarinnar og kostnaði vegna 
viðhalds vegarins, einnig með hliðsjón af orkunýtingu, lágmörkun mengunar o.fl. þátta. 

Rannsóknir á umferðarslysum sýna að 6,0-6,5 % langhalli er nokkurs konar vendipunktur og meiri 
langhalli hefur í för með sér mjög aukna slysatíðni, sjá línurit 1. Þannig vex slysahætta um 25 % frá 
6,5 % langhalla í 8 % og um önnur 25 % frá 8 % í 9 % langhalla. Slysarannsóknir á tveggja akreina 
vegum í dreifbýli leiða í ljós að langhalli innan við 6,5 % hefur lítil áhrif á slysatíðnina en langhalli 
umfram 6,5 % veldur snöggri og sívaxandi aukningu á slysatíðninni.  

y = 0.0084x3 - 0.0916x2 + 0.3468x + 1.317
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Langhalli 6,0-6,5 % er talin vendipunktur í slysatíðni.

Línurit 1 

1.1.1 Leiðir	og	halli	

 Reynslan sýnir að vegir með langhalla milli 0 og ± 2 % eru sýnu öruggastir. Mesti langhalli í 
tillögu Vegagerðarinnar að nýjum vegi, svonefndri Húnavallaleið, er 6,0 % á mjög stuttum  
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kafla, annars er mesti halli 4,8%.  Mesti langhalli á núverandi vegi er liðlega 8,3 %, en sá 
kafli er þó mjög stuttur en kafli með langhalla 6.91 % er um 220 m langur.  Mesti leyfði 
langhalli á vegtegundum B og C, samkvæmt Veghönnunarreglunum, við hönnunarhraða 90 
km/klst er 7,0 %.  

 Langhalli innan við 6 % hefur lítil áhrif á slysatíðni. Hún hækkar hins vegar hratt þegar 
hallinn eykst umfram 6 %. Mun hærri slysatíðni er undan brekkunni en upp hana. 
Hæðarbogar hafa samt sem áður lítil áhrif á slysatíðnina, ef nægjanleg eða hæfileg stöðvunar-
sjónlengd er til staðar. 

1.1.2 Þverhalli

Af öryggisástæðum er nauðsynlegt er að halla vegyfirborði. Tryggja þarf að vatn sitji ekki á 
yfirborðinu því að við þær aðstæður rofnar viðnámið milli hjólbarða og vegyfirborðs og ökumenn 
missa stjórn á ökutækjum sínum. 

Í beygjum er rétt að halla vegyfirborði inn að miðju beygjunnar til að vinna á móti áhrifum 
tregðukrafta. Þverhalli þarf að aukast með auknum ökuhraða og krappari beygjum. 

Í veghönnun er talað um hugtakið sniðhalli (resulting gradient) en sniðhalli er ,,vektorisk" summa 
lang- og þverhalla. Sniðhalli. þar sem saman falla brattar brekkur og krappar beygjur, getur því 
verið ráðandi þáttur í umferðaröryggi viðkomandi vegkafla.   

1.2 Lárétt	lega	
Mikill fjöldi slysa verður í kröppum beygjum. Bæði slysahætta og alvarleiki slysa minnka með 
mýkri beygjum. Vegköflum, þar sem beygjur eru með radíus minni en 200 m, fylgir að minnsta 
kosti tvöföld slysatíðni í samanburði við vegkafla, þar sem beygjur eru með radíus 400 m eða 
stærri. Radíus 350 m í beygjum er vendipunktur hvað slysatíðni varðar. Við stækkun radíuss í 
beygjum umfram 350 m verður tiltölulega lítil lækkun í slysatíðni. Sjá línurit 2. 

y = 6.1498x-0.19
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350 m boginn telst vera 
vendipunktur í slysatíðni.

línurit 2 

(Bæði línurit 1 og 2 eru unnin upp úr [1]. Línurit 1 byggir á miðjumynd í figure 9.30 á blaðsíðu 9.55 og línurit 2 byggir á 
neðri mynd í figure 9.29 á blaðsíðu 9.54.)      
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Reynslan sýnir að mjúkir sveigðir vegferlar, lagðir með tengiferlum og bogum þar sem CCR 
(curvature change ratio) ≤ 180 gon/km (R > 350 m) (gon eru nýgráður) leiða til lágrar slysatíðni. 
Slíkar vegferlar eru jafnan flokkaðir sem ,,góð“  hönnun. Meðalgildi á CCR í núverandi veglínu er 
29,3 gon/km en 29,7 gon/km á Húnavallaleið. Báðar veglínurnar falla undir ,,góða“ hönnun sé litið 
á þær í heild og sambærilegar hvað beygjubreytingar ræðir.   

Reynslan sýnir og að slysatíðni á vegköflum þar sem 180<CCRS (curvature change ratio for  a single 
curve)  <360 gon/km (175<R<350 m) leiða til a.m.k. tvöfaldrar þeirri slysatíðni sem fylgir góðri 
hönnun, sbr. lið 1 hér að ofan. Vegferlar með þessum eiginleikum eru flokkaðir sem ,,sæmileg“ 
(fair) hönnun. CCRS  á núverandi vegi fer í 9 beygjum yfir 100 og 3 beygjum töluvert yfir 180, en 
hæsta CCRS á Húnavallaleið er 106 gon/km og er það eina beygjan á þeirri leið sem er yfir 100 
gon/km.   

Sé vegur á annað borð sveigður, verður lítil aukning í slysatíðni við krappar beygjur svo fremi sem 
gætt sé að því að stærðarhlutfall aðliggjandi boga sé innan marka. Sé vegur hins vegar tiltölulega 
beinn eða með mjúkum beygjum verður einstök kröpp beygja á slíkum kafla ákaflega hættuleg. 
Þetta á ekki víða við á umræddum kafla á núverandi Hringvegi, en sérstaka athygli vekja þó mörg 
óhöpp á kafla við Breiðavað þar sem er 800 m langur beinn kafli með R = 610 m boga annars vegar 
og R = 800 m boga hins vegar. Þar að auki er einn brattasti kafli vegarins (6,9%)  á beina kaflanum 
og við enda beina kaflans í 610 m planboganum er krappasti háboginn á leiðinni R=17501 m sem 
svarar til tæplega 70 km/klst hönnunarhraða.   

Þá eru við Geitaskarð planbogar R=750, R=350, R=400 og R=1250 m með stuttum beinum köflum 
á milli og liggur þessi samsetning boga á mörkum óæskilegrar og nothæfrar samsetningar. Þar að 
auki er samsetning beinnar línu og boga með R < 600 óæskileg.  

Minnsti radíus á Húnavallaleið er 600 m.

1.3 Sjónlengdir	
Ekkert atriði hefur eins mikil áhrif á umferðaröryggi og sjónlengdir. Nauðsynlegt er að tryggja 
stöðvunarsjónlengd í rúmvegferlinum, það er þeim vegferli, sem ákvarðast af bæði lá- og lóðréttum 
vegferli. Stöðvunarsjónlengdir á Húnavallaleið uppfylla kröfur í Veghönnunarreglum, en svo er 
ekki á núverandi vegi og dæmi eru um að sjónlengdir þar séu vel undir kröfum.  Við enda 
slysakaflans við Breiðavað, sem getið er um í grein 1.2  hér að framan, eru stystu sjónlengdirnar á 
þeim hluta núverandi Hringvegar, sem hér er til umfjöllunar. Þessar stuttu sjónlengdir eru  
algjörlega óásættanlegar og uppfylla ekki kröfur fyrir sjónlengdir á stofnbraut í dreifbýli.  

1.4 Samantekt	
Eins og sjá má í umfjölluninni hér að framan er Húnavallaleið verulega betri en núverandi leið í 
öllum aðalatriðum hvað varðar lárétta og lóðrétta legu og sjónlengdir. 

1 Lágmarkshábogi, samkvæmt Veghönnunarreglum, er 4500 m fyrir vegtegund C í dreifbýli og hönnunarhraða 
90 km/h en 6700 m verði hönnunarhraðinn 100 km/klst 
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2 Núverandi	ástand	

2.1 Slysatíðni	
Slysatíðni á ákveðnum vegi eða vegkafla er skilgreind sem fjöldi slysa per milljón ekinna kílómetra 
á þeim vegi.   
Meðalslysatíðni áranna 2004-2009 á nokkrum köflum á Hringvegi er sýnd í meðfygjandi töflu. 

Vegarkafli Slysatíðni 
Slys/106 ekinna km 

Gljúfurá � Svínvetningabraut í Langadal (1k8-1m3) 1,37 

Brekkukot � Skriðuland (sá kafli sem stytting um Húnavallaleið nær til) 1,52 

Borgarnes-Blönduós (dreifbýli) 1,34 

Blönduós � Akureyri (dreifbýli) 1,20 

Borgarnes � Akureyri (dreifbýli) 1,28 

Í Borgarfirði, Vestfjarðavegur-Norðurá við Fornahvamm (1h2-1h3)* 0,99 

Í Öxnadal, Öxnadalsá-Hörgárdalsvegur (1p2-1p3)* 0.99 

Allur Hringvegur í dreifbýli 1,13 

* Slysatíðni áranna 2003-2008 

Meðalslysatíðni áranna 2004-2008 á Hringvegi í nokkrum þéttbýlisstöðum er sýnd í meðfygjandi 
töflu 

Þéttbýlisstaður Slysatíðni 
Slys/106 ekinna km 

Blönduós 2,85 

Vík 1,51 

Borgarnes 0,88 

Fellabær 1,87 

Allur Hringvegur í þéttbýli utan höfuðborgarsvæðisins 2,61 

Í meðhöndlun á slysatíðni hér á eftir verður miðað við þann kafla sem stytting um Húnavallaleið 
nær til þ.e.a.s. kaflann Brekkukot-Skriðuland sem hefur slysatíðnina 1,52.  

2.2 Áhrif	styttingar	á	slysafjölda	
Þegar fjallað er um slysatíðni á einhverri leið miðað við ekna kílómetra er augljóst að við óbreytta 
slysatíðni og umferð fækkar slysum ef leiðin styttist. Við styttingu Hringvegar um Húnavallaleið 
fækkar eknum kílómetrum og því slysum að sama skapi.   Með óbreyttum vegi, óbreyttri slysatíðni 
(1,52) og umferðaraukningu í samræmi við kafla 1.3 í Veghönnunarreglum Vegagerðarinnar má 
gera ráð fyrir 511 slysum á Hringvegi (Brekkukot-Skriðuland) næst 20 árin. Sá kafli er 30,7 km 
langur og áætluð lengd Húnavallaleiðar er 17,2 km. Ef Húnavallaleið er farin er styttinging því um 
13,5 km.  
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Gert er ráð fyrir að ef Húnavallaleið væri komin í dag færu um hana um 800 bílar/sólahring (800 
ÁDU). Umferð um núverandi veg yrði að sama skapi 800 ÁDU minni en nú er á hverjum vegkafla 
á leiðinni Brekkukot-Skriðuland.  

Með sömu slysatíðni og nú er á Hringvegi (Brekkukot-Skriðuland) má gera ráð fyrir að slysafjöldi 
þar næstu 20 árin verði 160 eftir opnun Húnavallaleiðar og 197 slys á Húnavallaleið. Slys á báðum 
vegum yrðu þá alls 357 sem er fækkun um 154 slys (511-357) miðað við óbreytt ástand.   

2.3 Áhrif	bættrar	legu	á	slysatíðni		
Eins og leitt er líkum að í kafla 1 hér að framan ætti slysatíðni að lækka verulega á Húnavallaleið, 
frá því sem er á núverandi vegi, með minni langhalla og stærri planbogum, auk þess sem  tengingar 
verða færri sem bætir um betur. Næðist sá árangur að slysatíðni á Húnavallaleið yrði álíka og á 
tilgreindum köflum í Öxnadal og Borgarfirði mundi slysum fækka um 69 í viðbót á 20 árum. 
Samtals gæti fækkun á slysum á næstu 20 árum orðið alls 223 eða um 11 slys/ári.  Til viðbótar við 
þessa fækkun slysa má einnig gera ráð fyrir að með vandaðri hönnun og frágangi megi ná 
slysatíðninni á nýja vegkaflanum ennþá neðar en hún er á viðmiðunarköflunum enda þeir vegkaflar 
á engan hátt dæmigerður fyrir slysalítinn vegkafla.  

2.4 Vegamót	og	tengingar	
Á þeim kafla Hringvegar sem styttingin nær til eru nú 29 vegamót eða tengingar. Á Húnavallaleið 
yrðu þær 8-9.  

Í skýrslu [2] kemur eftirfarandi fram. 

�Ef litið er til eignatjónsóhappa á Hringveginum gerast 18% óhappanna á vegamótum samkvæmt 
skráningu Vegagerðarinnar. Álykta má að þetta hlutfall ætti í raun að vera hærra. Hluti eignatjóns-
óhappa, sem skráð eru á vegkafla, verða í raun vegna nálægra vegamóta. Þessi skekkja í skráningu 
Vegagerðarinnar er að líkindum hlutfallslega minni í dreifbýli en í þéttbýli. Líklegt er að um 18 - 
22% eignatjónsóhappa á Hringveginum gerist á vegamótum. Ef gert er ráð fyrir að 232 eignatjóns-
óhöpp verði árlega á Hringveginum 2004 fæst samkvæmt áðurnefndu hlutfalli að 42 - 51 eignatjón 
verða á ári á vegamótum Hringvegarins.� [2]  

Tvennt veldur mestu um slys á vegamótum. Annars vegar skerast leiðir ökutækja og hins vegar er 
jafnan mikill hraðamunur. Vegna seinni ástæðunnar er óhöpp sem verða vegna vegamóta oft skráð 
til hliðar við vegamótin, allt að 500 m frá þeim. Stakar tengingar að sveitabæjum eru oft hættulegri 
í þeim tilvikum enda liggur leiðin stundum af bæ á næsta bæ og þá oft á mun hægari ferð en 
langferðaumferðin. Mikll hraðamunur skapar framúrakstursþörf en tenginar draga úr möguleikum á 
framúrakstri. Árekstrum á vegmótum/tengingum fylgja oft alvarlegustu slysin og er þá ekið á hlið 
bifreiðar, sem kemur inn á aðalveginn, en einnig eru þar oft aftanákeyrslur og útafakstur sem lika 
geta valdið alvarlegum slysum. Heimreiðar eru oft minna áberandi en vegamót og því erfiðara að 
vara sig á þeim. Við mat eða rýni á umferðaröryggi, hvort heldur er um nýja vegi eða lagfæringar 
eldri vega að fást, er ætíð litið til fjölda og þéttleika vegamóta og lagt til að leggja hliðarvegi ef 
vegamót eru fleiri en heimilt er skv. veghönnunarreglum. 
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Með fækkun tenginga úr 29 á Hringvegi í 8-9 á Húnavallaleið er því eftir töluverðu að slægjast og 
má fastlega gera ráð fyrir töluverðri lækkun á slysatíðni vegna þess þó ekki sé á þessu stigi hægt að 
leggja á það tölulegt mat.  

2.5 Þéttbýli	-	dreifbýli	
Hafa verður í huga að Blönduós er þéttbýli.  Það hefur aldrei kunnað góðri lukku að stýra að blanda 
saman hraðri aðalvegaumferð og hægari þéttbýlisumferð. Við slíkar aðstæður er umferðaröryggi 
ábótavant og víðast hvar er leitað lausna til að leiða umferðina framhjá þéttbýlinu. Keflavík er 
dæmi um stað þar sem vel hefur til tekist með því að leiða umferðina framhjá þéttbýlinu.  Selfoss, 
Borgarnes og Blönduós eru hins vegar dæmi um nauðsyn þess að leiða aðalvegaumferðina framhjá 
þéttbýlinu. Í þennan flokk má líka setja Vík í Mýrdal, Hvolsvöll, Hellu, Grundarfjörð, Búðardal, 
Súðavík, Egilsstaði, Reyðarfjörð og Eskifjörð.  

2.6 Samantekt	
Alvarleg slys þ.m.t. banaslys hafa átt sér stað á þeim kafla Hringvegar sem styttingin nær til. Þar af 
hefur 1 banaslys orðið á þeim samanburðartíma sem hér er notaður. Ekki er hægt að rekja ástæðu 
þessa slyss til ósamfellu í legu vegarins eða slæmra gatnamóta.  Það er hins vegar kunnugt að 
ástæður slysa má oft rekja til  ósamfellu í legu, bæði í  láréttri og lóðréttri legu og slæmra 
vegamóta.  

3 Niðurstaða	
Að baki veghönnunarreglna flestra þjóða, sem sett hafa sér slíkar reglur, eru jafnan þrenn skilyrði 
um öryggi: 

 Að ná samfellu í hönnun (öryggisskilyrði I)   
(e:Achieving design consistency (safety criterion I)) 

 Að ná samfellu í ökuhraða (öryggisskilyrði II)  
(e: Achieving operating speed consistency (safety criterion II)) 

 Að ná samfellu í akstursaflfræði (öryggisskilyrði III)  
(e: Achieving driving dynamic consistency (safety criterion III)) 

Sýnt hefur verið fram á að núverandi vegur um Blönduós uppfyllir ekkert  þessara  skilyrða sem 
eðlilegt er að gildi um aðalvegi landsins. Það hefur jafnframt verið sýnt fram á að Húnavallaleið 
samkvæmt tillögu Vegagerðarinnar uppfyllir þau öll.  

Þó hægt sé að lagfæra núverandi Hringveg og lækka slysatíðnina, þarf að vera hægt að lækka hana 
niður fyrir 1,1 svo fjöldi slysa verði sambærilegur og með Húnavallaleið. Hvort slíkar lagfæringar 
séu raunhæfar er allt önnur saga.  
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Hvað sem gert yrði er eitt á hreinu og það er sú staðreynd að með auknum akstri, að óbreyttum 
aðstæðum, fjölgar slysum. Eina raunhæfa leiðin til að fækka umferðarslysum þegar svo er komið er 
að stytta akstursvegalengdir með nýjum og öruggari vegum.   

Það er niðurstaða Vegagerðarinnar að lögn Húnavallaleiðar samkvæmt tillögu hennar muni auka 
mjög á umferðaröryggi og slysum gæti fækkað um 11 á ári að meðaltali næstu 20 árin eftir 
byggingu Húnavallaleiðar. 

Akureyri / Reykjavík 18.02.2011 

Kristján Kristjánsson 

Gunnar H. Jóhannesson 

Auðunn Hálfdanarson 

Heimildir: 
[1] Highway Design and Traffic Safety Engineering Handbook, Ruediger Lamm, Basil 
Psarianos og Theodor Mailaender, ;McGraw- Hill 1999. 

[2] Lagfæring vegmóta á hringveginum, Skoðun á hagkvæmni úrbóta,                    
Vegagerðin-Línuhönnun verkfræðistofa, Janúar 2005.  
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1	 Formáli

Nokkur umræða hefur verið uppi um styttingu Hringvegarins og eru raddir Norðlendinga, ekki síst 
Akureyringa, þar einna sterkastar. Meðal annars hefur verið lögð fram tillaga að svokallaðri 
Húnavallaleið sem þvera mundi lykkjuna að Blönduósi og stytta þjóðveginn um 14 km, þannig yrði 
leiðin milli Akureyrar og Reykjavíkur um 375 km í stað 389 km. Ávinningur styttingarinnar er augljós 
fyrir íbúa Norðurlands eystra sem sjá fram á aukin þægindi, styttri ferðatíma og einnig efnahagslegan 
ávinning, t.d. í lækkuðum flutningskostnaði og vöruverði. Mótstöðu gætir aftur á móti meðal 
sveitastjórnarmanna í Austur-Húnavatnssýslu og vega áhyggjur heimamanna þungt. Þeir óttast 
samfélagslegar og efnahagslegar afleiðingar framkvæmdarinnar ef til hennar kæmi og leggjast alfarið 
gegn henni.   

Mynd 1 : Tillaga að Húnavallaleið, merkt hér sem �Ný Svínavatnsleið�.

Könnunarstaður
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2	 Inngangur	

Í september 2011 var umferð könnuð við gatnamót Reykjabrautar og Hringvegarins, um 10 km 
sunnan við Blönduós. Við framkvæmd könnunarinnar var reynt að finna tímasetningu sem 
endurspeglar hvað best meðal akstursálag og er septembermánuður yfirleitt næst ársmeðaltalinu. 
Könnunin var gerð tvo daga. Annars vegar fimmtudag, sem endurspeglar af gefinni reynslu meðal 
virkan vikudag, og hins vegar laugardag sem endurspeglar meðal frídag.    

Fyrri dagur framkvæmdar var fimmtudagurinn 15. september og sá síðari laugardagurinn 17. 
september. Könnunin stóð yfir frá kl. 0800 � 2300 báða dagana. Könnunarstaður sést merktur á mynd 
1. 

Tilgangur könnunarinnar var að afla upplýsinga um umferð á Hringveginum og Reykjabraut í grennd 
við Blönduós. Niðurstöður gætu m.a. varpað ljósi á hversu stór hluti vegfarenda hagnast af 
hugsanlegri styttingu Hringvegarins á þessum slóðum og að hvaða leyti.  

Spurningar könnunarinnar miðuðust m.a. við að afla upplýsinga um eftirfarandi þætti: 

 Umferð milli landsvæða 
 Tilgang ferða 
 Farþegafjölda 
 Hlutfall þungra bifreiða 
 Búsetu ökumanna 
 Hlutfall erlendra ökumanna 
 Kyn bílstjóra 
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3	 Framkvæmd	könnunar	

Framkvæmd könnunarinnar var í höndum umferðardeildar Vegagerðarinnar með aðstoð 
Björgunarsveitar Blönduóss. Hún fór fram með þeim þætti að allar bifreiðir sem leið áttu um 
könnunarstaðinn voru stöðvaðar og bílstjórar spurðir nokkurra spurninga (sjá spurningaeyðublað í 
viðauka I). Starfsmenn umferðardeildar önnuðust skipulagningu og úrvinnslu gagna en um frekari 
úrvinnslu og skýrslugerð sá Mannvit.   

Umferðarkönnunin skiptist í tvo verkþætti: 

1. Umferðartalning. Notast var við þrjá teljara. Tveir staðsettir á Hringvegi, annar við Gljúfurá, 
hinn norðan könnunarstaðar, og sá þriðji á Reykjabraut. 

2. Viðtalskönnun. Allar bifreiðar á leið um könnunarstað voru stöðvaðar og bílstjórar spurðir 
spurninga.                                            

3.1	 Umferðartalning	við	Gljúfurá	og	á	Reykjarbraut	
Fastir umferðarteljarar, þar sem umferð er skráð allt árið um kring, eru staðsettir á Hringvegi við 
Gljúfurá (1-k7) og á Reykjabraut um 1,5 km austan Hringvegar (724-01).  Könnunardagana og nokkra 
daga á undan var skynditeljari  staðsettur norðan gatnamóta Reykjabrautar og Hringvegar (1-k9).  

Mynd 2 : Talningastaðir

3.2	 Viðtalskönnun	

Við framkvæmd umferðarkönnunar voru allar bifreiðir sem áttu leið framhjá könnunarstað 
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stöðvaðar og gáfu flestir bílstjórar sér tíma til að svara spyrjendum.   Skráð var niður á hvaða tíma 
dags hvert viðtal var tekið og bílstjórar m.a. spurðir spurninga um aksturserindi og tilgang ferðar. Ber 
að athuga að allar skráðar upplýsingar miðast við svör bílstjóra.  

Aksturserindi var flokkað í eftirfarandi sex flokka: 
 Til/frá vinnu 
 Tengist vinnu 
 Verslun 
 Sumarleyfi 
 Einkaerindi 
 Skóli 

Ökumenn voru inntir eftir tíðni ferða um viðkomandi könnunarstað. Voru eftirfarandi möguleikar 
gefnir: 

 Daglega (3x í viku eða oftar) 
 Vikulega 
 Mánaðarlega 
 Sjaldnar 

Spurningarnar voru fleiri og voru svör flokkuð í sambærilega flokka og hér að ofan. Spurt var um 
búsetu ökumanna, uppruna, fjölda farþega og jafnframt var kyn ökumanna skráð. Einnig var gerð 
grein fyrir gerð bifreiða, t.d. fólksbifreið eða rúta, og var það sérstaklega skráð ef bifreiðar voru með 
eftirvagn/tengivagn. Spurningalistann má sjá í viðauka I. 
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4	 Niðurstöður	

4.1	 Niðurstöður	umferðartalningar	á	Hringvegi	og	á	Reykjabraut	

Sólarhringsumferð á Hringvegi við Gljúfurá (1-k7), á Hringvegi norðan Reykjabrautar (1-k9) og á 
Reykjabraut (724-01) í vikunni er könnunin fór fram má sjá í töflu 1 og á mynd 3.

Tafla 1 : Sólarhringsumferð við teljara á Gljúfurá, norðan gatnamóta og við Reykjabraut í könnunarviku.

Meðalumferð í könnunarviku

Mánuður Vegnr. Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau Virkur Helgi Í heild Í könnun

Sept. 1-k7 1762 908 770 812 1042 1590 852 1024 1307 1105 947

Sept. 1-k9 1864 1037 956 985 1222 1782 895 1196 1380 1249 1059

Sept. 724-01 115 271 268 187 199 142 54 213 85 177 127

Í könnunarvikunni var umferð á Hringveginum mest sunnudaginn 11. september. Hún náði lágmarki 
um miðja viku og jókst svo aftur helgina eftir, þegar könnunin átti sér stað. Helgarumferðin var aftur 
á móti minni á Reykjabraut en á virkum dögum enda líklega tengd framkvæmdum sem voru á 
svæðinu á þessum tíma (sjá nánari umfjöllun í 5. kafla).

Mynd 3 : Dreifing umferðar í könnunarviku.

Tímadreifingu umferðar í september 2011 á Hringvegi við Gljúfurá og um Reykjabraut má sjá á mynd 
4. Við Gljúfurá náði umferðin hámarki kringum helgarnar, þ.e. á föstudögum og sunnudögum, en 
lágmarki um miðja viku. Líkt og í könnunarvikunni var umferðin um Reykjabraut meiri á virkum 
dögum en um helgar. Á könnunardögunum var umferðin við Gljúfurá nokkuð undir meðaltali, en á 
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mynd 4 eru gildin á þeim dögum sérstaklega merkt inn. Á Reykjabraut var umferðin 15. september 
nokkuð yfir meðaltali en aftur á móti var hún undir meðaltali laugardaginn 17. september.  

Mynd 4 : Umferð um teljara í september 2011. Á grafið eru einnig merktar inn tölur um umferð á könnunardögunum.

Meðalumferð á dag yfir árið 2011, ÁDU, við Gljúfurá var 1099 bílar/sólarhring sem er nokkuð nálægt 
meðaltali í september. Umferðin jókst verulega  sumarmánuðina júní til september. Meðalumferðin 
var mest í júlí eða 125% yfir ársmeðaltali. Mynd 5 sýnir dreifingu meðalumferðar við Gljúfurá eftir 
mánuðum. 

Mynd 5 : Daglegt meðaltal við Gljúfurá, eftir mánuðum árið 2011.

Meðalumferð á dag yfir árið, ÁDU, á Reykjabraut var 93 bílar/sólarhring sem er töluvert lægra en 
meðaltalið í september. Í ágúst náði meðalumferðin hámarki og var 87% yfir ársmeðaltali.  Mynd 6 
sýnir dreifingu meðalumferðar á Reykjabraut eftir mánuðum. Vert er að hafa í huga að umferðin á 
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Reykjabraut er hlutfallslega lítil, þ.e.a.s. aðeins rétt rúmlega 7% umferðar á könnunarstað kemur 
þaðan.  

Mynd 6 : Daglegt meðaltal á Reykjabraut, eftir mánuðum árið 2011

Niðurstöður umferðartalninga með föstum teljurum við Gljúfurá og á Reykjabraut frá árunum 2006-
2011 má sjá í töflum 2 og 3 hér að neðan. 

Skýringar:  
ÁDU = Ársdagsumferð, meðalumferð á dag yfir árið. 

SDU = Sumardagsumferð, meðalumferð á dag mánuðina frá og með júní til og með september. 

VDU = Vetrardagsumferð, meðalumferð á dag mánuðina janúar, febrúar, mars og desember.

Tafla 2 : Niðurstöður frá árunum 2006-2011 úr teljara við Gljúfurá.

Gljúfurá
Ár 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Árleg aukning
ÁDU 1112 1130 1074 1157 1175 1099 -0,1%
SDU 1830 1779 1705 1872 1864 1818 0,01%
VDU 654 670 694 658 712 614 -0,9%
ÁDU/SDU 0,608 0,635 0,630 0,618 0,630 0,605

Niðurstöður í töflu 2 sýna að tiltölulega litlar breytingar hafa orðið á umferðinni á tímabilinu. 

Tafla 3 : Niðurstöður frá árunum 2006-2011 úr teljara á Reykjabraut.

Reykjabraut
Ár 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Árleg aukning
ÁDU 92 103 95 98 94 93 0,4%
SDU 127 142 132 139 137 136 1,6%
VDU 72 81 69 71 65 60 -3,1%
ÁDU/SDU 0,724 0,725 0,720 0,705 0,686 0,684
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Tafla 3 sýnir að á Reykjabraut hefur ársdagsumferðin nánast staðið í stað. Sumardagsumferð hefur 
aukist lítillega en vetrardagsumferð dregist saman.  

Mynd 7 sýnir hlutfallslega meðalumferð af ársdagsumferð á dag eftir mánuðum árið 2011 fyrir 
teljara á Hringveginum við Gljúfurá og fyrir Reykjabraut.

Mynd 7 : Meðalumferð á dag eftir mánuðum sem hlutfall af ÁDU. Könnunarmánuðurinn er auðkenndur með grænum lit 
(Reykjabraut dökkgræn, Hringvegur ljósgrænn). 

Umferð á Hringveginum við Gljúfurá í september var í meðallagi miðað við ársdagsumferðina en 
umfram meðaltal á Reykjabraut, en eins og áður var nefnt þá áttu framkvæmdir sér stað á þeim tíma 
sem könnun var gerð. 

Meðalumferð á dag yfir árið 2011, ÁDU, um vegamót Hringvegar og Reykjabrautar var 1.286 
(bílar/sólarhring) og í september sama ár var meðalumferðin 1.327 (bílar/sólahring). 

4.2	 Dreifing	umferðar	yfir	sólarhringinn	á	könnunartíma

Meðan á könnuninni stóð var tímasetning hvers viðtals skráð niður og því er hægt að greina 
umferðina yfir hvern klukkutíma könnunardagana. Fimmtudaginn 15. september jókst umferðin jafnt 
og þétt til kl. 18:00 og frá kl. 17:00-18:00 náði umferðin hámarki. Laugardaginn 17. september var 
dreifing umferðarinnar jafnari og náði hámarki eftir hádegi eða frá kl. 13:00 - 14:00. Dreifingu fyrir 
hvern klukkutíma frá kl. 08:00-23:00 báða dagana má sjá á mynd 8. 
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Mynd 8 : Dreifing umferðar yfir könnunardaga. Niðurstöður eru úr könnun sem gerð var 10 km sunnan við Blönduós.

Könnunin var ekki framkvæmd alla tíma sólahringsins þá daga sem hún fór fram. Þegar skoðaðar 
voru tölur úr teljurum kom þó í ljós að lang flestar bifreiðar áttu leið fram hjá á könnunartímanum 
eða rúmlega 97%. Því er ljóst að könnunin náði til lang flestra þeirra sem áttu leið um svæðið yfir 
könnunardagana.  
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4.3	 Niðurstöður	viðtalskönnunar	
Við úrvinnslu könnunarinnar var landinu skipt upp í 26 svæði. Skiptingin var þéttust í grennd við 
könnunarstað en grófari á fjarsvæðum.  

Mynd 9 : Landfræðileg skipting svæða.

Tafla 4 : Skipting í 26 landsvæði

1 Jafnvægispunktar - staðir þar sem jafnlangt væri að fara um Húnavallaleið eða Þverárfjall eftir að leiðin er 
komin.

Skipting landsvæða � skýringar við númer
1 Blönduós og nágrenni 14 Hvammstangi að Borgarfirði
2 Skagaströnd 15 Langidalur að Varmahlíð

3 Sauðárkrókur 16 Skaginn, að Blönduósi og Sauðárkróki
4 Varmahlíð 17 Skagafjörður, sunnan jafnvægispunkta 

(sjá skilgreiningu neðanmáls1) 
5 Hofsós 18 Skagafjörður, norðan jafnvægispunkta
6 Hvammstangi 19 Norðvestanverður Tröllaskagi, að Fjallabyggð
7 Akureyri 20 Vesturland
8 Fjallabyggð (Ólafs- og Siglufjörður) 21 Vestfirðir
9 Dalvíkurbyggð 22 Suðurnes

10 Borgarnes 23 Suðurland
11 Höfuðborgarsvæðið 24 Norðausturland
12 Húnavellir 25 Austurland
13 Vestan Húnav.leiðar að Hvammst. 26 Hálendið
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Mynd 10 : Nærmynd af svæðunum í nálægð við könnunarstað

Svör sem fengust í viðtalskönnuninni voru skráð eftir á miðað við skiptinguna. Þar sem 
uppruni og ákvörðunarstaður var óviss var gefið gildið 0. Þetta gat átt við þegar vegfarendur 
gáfu upp staðarnafn sem ekki var hægt að staðsetja, neitað var að svara, bílstjórar stöðvuðu 
ekki eða fólk gat ekki gert sig skiljanlegt vegna tungumálaörðugleika.

4.3.1	 Svarhlutfall	
Alls fóru 1962 bifreiðar um könnunarstað. 1947 bílstjórar svöruðu könnuninni, 4 bifreiðar stoppuðu 
ekki og 11 bílstjórar neituðu að svara. Svarhlutfall umferðarkönnunarinnar var því 99,2%.  

Tafla 5 : Svarhlutfall bílstjóra á leið um könnunarstað.

Könnunardagur Svöruðu Neituðu að svara Stoppuðu ekki Alls
Fjöldi hlutfall Fjöldi hlutfall fjöldi svarhlutfalll

Fimmtudagur 15. sept 1164 3 0,3% 1 0,1% 1168 99,7%

Laugardagur 17. sept 783 8 1,0% 3 0,4% 794 98,6%

Heildar 1947 11 1,3% 4 0,5% 1962 99,2%

Fyrir þá ökumenn sem neituðu að svara eða stoppuðu ekki náðust upplýsingar um gerð ökutækis, 
fjölda farþega, stefnu ökutækis, tíma og kyn bílstjóra.  Upplýsingar náðust þó ekki um aksturserindi, 
upphafs- og áfangastað, tíðni ferða og búsetu og er það flokkað sem óþekkt. Í sumum tilvikum er þó 
hægt að greina aksturserindi, þ.e. ef merktur fyrirtækjabíll, rúta, vörubíll, sjúkrabíll eða bíll með 
tjaldvagni átti leið framhjá könnunarstað. Örlítil frávik geta því verið í niðurstöðum vegna þessa, sem 
og af öðrum orsökum sem ekki eru tilgreindar hér.  

4.3.2	 Skipting	umferðar	eftir	upphafs-	eða	áfangastöðum	
Landinu var skipt niður í 26 landshluta til að greina upphafs- og áfangastað ökumanna (sjá mynd 9 á 
bls. 14). Ökutæki telst til tveggja svæða í sömu ökuferð, þ.e. upphafs- og áfangastaður. Til dæmis ef 
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ökumaður á leið frá Akureyri til Reykjavíkur var merkt gildið �1� við báða staðina. Við útreikninga var 
notast við hlutföll og einungis unnið með skráða umferð þ.e. ekki er um neinn framreikning né 
meðaltöl að ræða.  

Umferð til og frá höfuðborgarsvæðinu var hlutfallslega mest báða könnunardagana eða um 
fjórðungur. Umferð til og frá Akureyri var um 1/6 af heildarumferð á fimmtudeginum en aðeins 1/9 á 
laugardeginum. Umferð við Blönduós og nágrenni var í kringum 1/9 af heildarumferð á 
laugardeginum en 1/10 á fimmtudeginum. Önnur umferð var mun minni eða um eða undir 5%. 
Minnsta umferð var um Skagafjörðinn norðan jafnvægispunkta2, með litla sem enga umferð eða í 
kringum 0,1%. Hlutföllin gefa til kynna að því fjær sem svæðin eru frá könnunarstað, þeim mun minni 
umferð var þaðan. Fólksfjöldi skiptir þó töluverðu máli, til dæmis var höfuðborgarsvæðið 
hlutfallslega mjög hátt þrátt fyrir töluverða fjarlægð frá könnunarstað. Mynd 11 sýnir hlutfallslega 
skiptingu umferðar til og frá svæðum á könnunarstað. 

2 Jafnvægispunktar - staðir þar sem jafnlangt væri að fara um Húnavallaleið eða Þverárfjall eftir að leiðin er 
komin. 
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Mynd 11 : Hlutfallsleg skipting umferðar til og frá svæðum á könnunarstað. 
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4.3.3	 Búseta	ökumanna	
Ökumenn voru spurðir um búsetu og var landinu skipt upp í sjö flokka til að greina búsetu 
viðmælenda. Tafla 6 inniheldur niðurstöður úr viðtalskönnuninni en meðaltal í viku var reiknað út frá 
eftirfarandi jöfnu:  

��∗ ∗�����������	



(1) 

Ef ökumaður tók ekki þátt í könnuninni, þ.e. stöðvaði ekki eða neitaði að svara, þá var búseta flokkuð 
sem óþekkt. Tafla 6 sýnir hlutfall ökumanna eftir landsvæðum.  

Tafla 6 : Búseta ökumanna.

15.sep 17.sep Meðaltal 
Búseta Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall í viku Hlutfall

Óþekkt 7 12
Suðurland 67 5,8% 37 4,7% 58,4 5,6%

Suðurnes 32 2,8% 31 4,0% 31,7 3,0%

Höfuðborgarsvæðið 264 22,7% 270 34,5% 265,7 25,2%

Vesturland 70 6,0% 26 3,3% 57,4 5,5%
Vestfirðir 6 0,5% 12 1,5% 7,7 0,7%

Norðurland 623 53,7% 323 41,3% 537,3 51,0%

Austurland 14 1,2% 13 1,7% 13,7 1,3%
Erlendis 85 7,3% 70 9,0% 80,7 7,7%

Heildar 1161 782 1053

Athuga ber að óþekkt búseta var ekki tekin með í reikninga þegar hlutfallsleg dreifing var skoðuð. 
Hlutfallslega flestir voru búsettir á Norðurlandi eða um helmingur og um fjórðungur ökumanna var 
búsettur á höfuðborgarsvæðinu. Fæstir voru búsettir á Vestfjörðum eða aðeins um 0,7% 
viðmælenda.  



17 

Mynd 12 : Hlutfallsleg dreifing búsetu.

Ferðamynstur ökumanna eftir búsetu var greint, þ.e. fjöldi ökumanna sem ferðast milli landsvæða 
(landsvæði skv. korti á mynd 9) þar sem annað hvort upphafs- eða áfangastaður tilheyrir 
búsetusvæði ökumanns. Tafla 7 sýnir hlutfall ökumanna sem ferðuðust til eða frá sínu búsetusvæði.  

Tafla 7 : Ferðamynstur ökumanna á búsetusvæðum.

Búseta Hlutfall
Suðurland 45,6%
Suðurnes 42,6%
Höfuðborgarsvæðið 47,4%
Vesturland 22,4%
Vestfirðir 18,3%
Norðurland 51,6%
Austurland 30,4%

Rúmlega helmingur ökumanna búsettir á Norðurlandi voru að keyra á milli landsvæða þar sem a.m.k. 
annað landsvæðið var innan búsetusvæðis. Ökumenn búsettir á höfuðborgarsvæðinu og á 
Suðurlandi voru í tæplega helmings tilvika annaðhvort að keyra til eða frá búsetusvæði.   

4.3.4	 Tilgangur	ferðar	
Ökumenn sem svöruðu könnuninni voru beðnir um að gera grein fyrir tilgangi ferðar sinnar og voru 
svör flokkuð í sex flokka (sjá eyðublað í viðauka I). Flestir svarendur voru að sinna einkaerindum eða 
um helmingur. Á fimmtudeginum var um 41% umferðar tengd atvinnu eða akstri til/frá vinnu. 
Hlutfallið var töluvert minna á laugardeginum eða um 20%.  

5,6% 3,0%

25,2%

5,5%
0,7%

51,0%

1,3%
7,7%

Búseta
Meðaltal á viku



18 

Mynd 13 : Tilgangur ferða. 

Umferð á meðaldegi í september var reiknuð eftir jöfnu (1). Á mynd 14 sést glögglega að flestar 
ferðir eru vinnutengdar eða einkaerindi.  

Mynd 14 : Meðaldagur í september

Helmingur ökumanna var á ferðinni til að sinna einkaerindum. Um 1% ferða ökumanna um svæðið 
var í óþekktum tilgangi. Viðauki III inniheldur nánari hlutföll yfir tilgang ferða ökumanna. 
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4.3.5	 Umferð	á	milli	svæða	eftir	leggjum	
Í viðauka II má sjá umferð milli svæða eftir leggjum, óháð stefnu. Eftirfarandi dæmi er til glöggvunar 
á þeim upplýsingum sem má nálgast í töflum í viðauka II: 
Um legg 7-11, þar sem umferð milli Akureyrar og höfuðborgarsvæðis , fóru 239 bílar þann 15. 
september og 131 bíll 17. september. Næsti dálkur sýnir hlutfall þeirra af heildarumferð um 
könnunarstaðinn fyrir hvorn dag. Því næst sést fjöldi þungra ökutækja og hlutfall þeirra af umferð 
um legginn. Síðustu dálkarnir í viðauka I innihalda meðalvikudagsumferð sem er reiknuð út frá jöfnu 
(1).  Í lokin er reiknuð meðalumferð á dag fyrir árið fyrir legginn (ÁDUleggur).

ÁDUleggur er reiknað út frá eftirfarandi jöfnu: 

Á������� � ���
��� ∗ Á���

(2) 

Skýringar: 

ULK = meðalumferð leggjar á könnunarstað, skv. formúlu (1), fyrir báða könnunardaga, mælt frá kl. 
08:00 � 23:00.  

HBS = útreiknað meðaltal, skv. formúlu (1), af heildarfjölda bíla, sem var stöðvaður á könnunarstað 
hvorn dag. Fjöldi bifreiða sem var stöðvaður sést í töflu 5. 

ÁDUk = meðalsólarhringsumferð á könnunarstað, reiknað út frá niðurstöðum talninga frá þremur 
teljurum í nágrenni könnunarstaðar (sjá umferðartalningu við Gljúfurá, norðan gatnamóta og á 
Reykjabraut).  

Ástæða þótti til að ÁDUleggur yrði birtur með einum aukastaf þar sem um fjölda leggja er með minni 
umferð en 0,5 bíla/sólarhring sem myndu þá glatast. 

Í viðauka III er að finna ámóta töflu og í viðauka II, nema þar er umferð leggja flokkuð eftir erindum. 
Taflan inniheldur hlutföll hvers erindis af heildarumferð á leggnum. Taflan er sundurliðuð eftir 
könnunardegi og meðalhlutfall er reiknað skv. jöfnu (1).  

Aflestur töflu í viðauka III sýnir að leggur 1-6 er í 40% tilfella vinnuumferð sem skiptist á þá leið að 
5,7% ökumanna eru á leið frá/í vinnu og 34,3% tilfella tengist aksturserindi atvinnu ökumanna.

Myndir 15 og 16 sýna hlutfall umferðar af heildarumferð á könnunarstað á nokkrum helstu leggjum 
yfir allt landið sem og af helstu leggjum á nærsvæði könnunarstaðar. 
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Mynd 15 : Hlutfall umferðar af heildarumferð á könnunarstað á nokkrum helstu leggjum.

Mynd 16 : Hlutfall umferðar af heildarumferð á könnunarstað á helstu leggjum á nærsvæði könnunarstaðar.

4.3.6	 Hlutfall	þungra	ökutækja	
Ökutæki þyngri en 3,5 tonn voru flokkuð sem þung ökutæki og var sjónmati beitt við þá flokkun. 
Þungu ökutækin voru flokkuð í nokkra flokka, þ.e. rúta, vörubíll o.fl. Einnig var það skráð ef bifreiðar 
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voru með eftirvagn/tengivagn. Sjónmat fór þannig fram að ökutæki með tvöföld dekk á afturöxli 
voru að jafnaði flokkuð sem þung, þ.e. annað hvort sem �rúta� eða �vörubíll�. Einnig ef ökutæki hafði 
sæti fyrir 8 farþega eða fleiri var það flokkað sem �rúta� og þ.a.l. þungt ökutæki. Hlutfall þungra 
ökutækja af heildarumferð má sjá í töflu 8 þar sem í flokknum �annað� má t.d. finna bifhjól.  

Tafla 8 : Hlutfall þungra ökutækja. Tölur yfir �léttari� ökutæki eru aðgreindar með ljósbláum lit.

Fimmtud. 15. 
september 

Laugard. 17. 
september 

Alls

Bifreið Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöld
i 

Hlutfal
l 

Fólksbifreið 908 691 1599
Fólksbifreið með 
eftirvagn 

52 48 100

Vörubifreið 112 9,6% 13 1,6% 125 6,4%
Dráttarbifreið 48 4,1% 16 2,0% 64 3,3%
Rúta 16 1,4% 10 1,3% 26 1,3%
Rúta með eftirvagn 0 0,0% 1 0,1% 1 0,1%
Vinnuvél 2 0,2% 1 0,1% 3 0,2%
Vörubifreið með 
eftirvagni 

29 2,5% 5 0,6% 34 1,7%

Annað 1 9 10

Heildar 1168 17,7% 794 5,8% 1962 12,9%

Fleiri þung ökutæki voru á ferðinni á fimmtudeginum en yfir helgina en tæplega 18% bíla voru þungir 
þann daginn. Meðalhlutfall þungra bifreiðar var reiknað út frá jöfnu (1). Á meðal vikudegi í 
september var hlutfall þungra bifreiða tæp 13%. Dreifingu þungra bifreiða yfir könnunartímann má 
sjá á mynd 17. Á laugardeginum dreifðist umferðin frekar jafnt yfir daginn og náði hámarki frá kl. 
11:00-14:00. Fimmtudaginn 15. september náði umferð þungra bifreiða hámarki frá kl. 10:00-11:00 
og var þá um 27 bílar/klst. Það skal ítrekað að þungaumferð tengd framkvæmdum í nágrenni 
könnunarstaðar hafði greinileg áhrif á hlutfall þungra ökutækja ef miðað er við fyrri kannanir 
Vegagerðarinnar. 
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Mynd 17 : Dreifing þungaumferðar yfir könnunardaga (fjöldi ökutækja/klukkustund). 

Niðurstöður frá könnun sýndu að atvinnuumferð var 40% af heildarumferð á fimmtudeginum og 20% 
á laugardeginum. Á mynd 18 má sjá heildar atvinnuumferð fyrir hvorn daginn ásamt atvinnuumferð 
fyrir þung ökutæki og fólksbifreiðar. 

Mynd 18 : Atvinnuumferð fyrir þung ökutæki og fólksbifreiðar. 

Þungu ökutækin voru lang flest í atvinnutengdum erindagjörðum. Á fimmtudeginum voru 100% 
þessara ökutækja í ferðum tengdum vinnu og 96% á laugardeginum. Mun lægra hlutfall fólksbifreiða 
var í vinnuferðum eins og búast mátti við eða 22% á fimmtudeginum og 14% á laugardeginum.  

4.3.7	 Fjöldi	farþega	í	hverju	ökutæki	
Farþegafjöldi í bifreiðum var skráður meðan könnun stóð yfir og var flokkaður eftir fólksbílum, rútum 
og öðrum ökutækjum. Einnig var reiknaður út meðafjöldi farþega í hverju ökutæki. Fjarþegafjölda 
fyrir báða dagana sem og meðalvikudag í september má sjá í töflu 9, en meðalvikudagur var 
reiknaður út frá jöfnu (1).  
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Tafla 9 : Farþegafjöldi í hverju ökutæki.

Fimmtudagur 15. September Fólksbílar Rútur Önnur ökutæki Heildarfjöldi
Fjöldi ökutækja/ökumanna 960 14 192 1166
Farþegar 1068 223 36 1327
Meðalfjöldi farþega í ökutæki 1,11 15,93 0,19 1,1
Laugardagur 17. September
Fjöldi ökutækja/ökumanna 554 9 45 608
Farþegar 939 131 10 1080
Meðalfjöldi farþega í ökutæki 1,69 14,56 0,22 1,8
Meðalvikudagur
Fjöldi ökutækja/ökumanna 844 13 150 1007
Farþegar 1031 197 29 1256
Meðalfjöldi farþega í ökutæki 1,22 15,65 0,19 1,3

Færri farþegar voru á virkum dögum en um helgar. Á virkum degi var 1,1 (farþ./bíl) en fleiri um 
helgar (1,8 farþ./bíl). Meðalfarþegafjöldi í september var 1,3 (farþ./bíl), sem er í samræmi við aðrar 
kannanir Vegagerðarinnar, jafnvel eilítið minna en síðustu ár. 

4.3.8	 Tíðni	ferða	
Ökumenn fengu spurningu um tíðni ferða, þ.e. hversu oft þeir ættu leið um könnunarstaðinn. 
Ökumenn voru beðnir um að meta hversu oft, að jafnaði, yfir árið þeir færu um könnunarstaðinn. 
Möguleikarnir voru fjórir talsins og sjást niðurstöður á mynd 19. 

Mynd 19 : Tíðni ferða.

Flestir ökumenn fara sjaldnar en mánaðarlega um könnunarstað eða um helmingur. Á 
fimmtudeginum fara þó nokkuð fleiri daglega en á laugardegi. Í heildina litið þá fara um 20% af 
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bílstjórum daglega um þessar slóðir og sami fjöldi fer mánaðarlega. Fæstir ökumannanna eru 
vikulega á ferðinni um könnunarstað.    

4.3.9	 Hlutfall	erlendra	ökumanna	
Skráð var sérstaklega ef ökumaður var af erlendu bergi brotinn. Tafla 10 sýnir hlutfall þeirra í 
umferðinni báða könnunardaga og meðaltal í viku. Samkvæmt fyrri könnunum er hlutfall erlendra 
ökumanna mjög árstíðarbundið. Gera má ráð fyrir að færri erlendir ökumenn séu á ferðinni yfir 
vetratímann en á sumrin þar sem flestir ferðamenn koma til landsins að sumri. Meðaltal vikudags í 
september var reiknað út frá jöfnu (1). 

               Tafla 10 : Hlutfall erlendra ökumanna.

Búseta erlendis  
Heildar fjöldi 

bifreiða 
Fjöldi

erlendra
Hlutfall 

Fimmtudagur 15. september 1161 85 7,3%
Laugardagur 17. september 782 70 9,0%

Meðaltal vikudags í 
september 

1053 81 7,7%

4.3.10	 Hlutfall	kynjanna	í	umferðinni	
Hlutfall karlkyns ökumanna var mun hærra en kvenna eða 79%. Þetta er sambærilegt því sem komið 
hefur fram í fyrri könnunum, þ.e. hlutfall karla er yfirleitt mun hærra en kvenna og koma 
niðurstöðurnar því ekki á óvart.  

Mynd 20 : Kynjahlutfall bílstjóra
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5	 Húnavellir	og	svæði	vestan	Húnavallaleiðar	að	Hvammstanga	

Könnunardagana var unnið að framkvæmdum á svæðum 12 og 13  (sjá mynd 21). Umferð um svæðin 
tvö var því með meira móti en vanalega og var þung umferð um svæðin því skoðuð sérstaklega, 
hvort það hefur áhrif á niðurstöðurnar í heild er erfitt að meta.  

Mynd 21 : Nærmynd af svæðum 12 og 13

Tæp 30%  af heildarumferð um könnunarstaðinn átti upphaf eða enda á svæði í kringum Húnavelli og 
vestan Húnavallaleiðar að Hvammstanga (svæði 12 og 13). Af þeirri umferð var 33% þungaumferð 
eða rúm 9% af heildarumferð könnunardaganna. Þungar bifreiðar á ferð milli svæða 12 og 13 voru 
eingöngu í atvinnutengdum erindum eða á leið til/frá vinnu.   
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 sýnir þungaumferð sem átti upphaf eða enda á svæðunum tveimur.  
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Tafla 11 : Þungaumferð með upphaf eða enda á svæði 12 (Húnavellir) og 13 (Vestan Húnavallaleiðar að Hvammstanga).

Fimmtudagurinn 15. September
Hvaðan Hvert Svæði Fjöldi 
Húnavellir Blönduós og nágrenni 12-1 1

Húnavellir Sauðárkrókur 12-3 2

Húnavellir Vestan Húnavallaleiðar að Hvammstanga 12-13 27

Blönduós og nágrenni Húnavellir 1-12 1

Vestan Húnavallaleiðar að Hvammstanga Blönduós og nágrenni 13-1 11

Vestan Húnavallaleiðar að Hvammstanga Sauðárkrókur 13-3 1

Vestan Húnavallaleiðar að Hvammstanga Akureyri 13-7 7

Vestan Húnavallaleiðar að Hvammstanga Skaginn, að Blönduósi og Sauðárkróki 13-16 1

Vestan Húnavallaleiðar að Hvammstanga Húnavellir 13-12 34

Vestan Húnavallaleiðar að Hvammstanga Norðausturland 13-24 1

Blönduós og nágrenni Vestan Húnavallaleiðar að Hvammstanga 1-13 13

Akureyri Vestan Húnavallaleiðar að Hvammstanga 7-13 8

Dalvíkurbyggð Vestan Húnavallaleiðar að Hvammstanga 9-13 1

Langidalur að Varmahlíð Vestan Húnavallaleiðar að Hvammstanga 15-13 1
Heildar 109

Á fimmtudeginum er mun meiri þungaumferð en á laugardeginum enda vinnuferðir í flestum 
tilvikum farnar á virkum degi. Heildarumferð á fimmtudeginum að/frá svæði 12 og 13 var 397 
(bílar/sólarhring) eða 33% af heildarumferð könnunarsvæðis. Þungaumferðin var því rúm 27% af 
umferðinni að/frá svæðunum tveimur þann 15. september.  Eins og áður hefur verið nefnt, þá áttu 
framkvæmdir sér stað á svæðunum á meðan könnun stóð yfir og skýrir umferðaþungann.  

Tafla 12 : Þungaumferð að/frá svæði 12 og 13.

Laugardagurinn 17.September
Hvaðan Hvert svæði Fjöldi 
Húnavellir Blönduós og nágrenni 12-1 1
Vestan Húnavallaleiðar að Hvammstanga Blönduós og nágrenni 13-1 2
Vestan Húnavallaleiðar að Hvammstanga Langidalur að Varmahlíð 13-15 1
Blönduós og nágrenni Vestan Húnavallaleiðar að Hvammstanga 1-13 3
Skaginn, að Blönduósi og Sauðárkróki Vestan Húnavallaleiðar að Hvammstanga 16-13 2

Heildar 9

6	 Umferðarspá	um	Húnavallaleið	
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Við gerð  umferðarspár er stuðst við framreikning skv. stuðlum landsspár Vegagerðarinnar frá 2005 � 
2045. Spáin gefur til kynna að eðlileg umferðaraukning eigi sér stað í takt við vöxt umferðar skv. 
landsmeðaltali þar sem tekið er tillit til fólksfjölgunar og fjölgunar bíla. 

Orsökuð umferð er sú umferð sem kemur aukalega til eingöngu vegna styttingar vegalengda og/eða 
betri vega á milli staða.  Reiknað var með orsakaðri umferð frá 5%, sem er mjög lítið,  til 25%, sem er 
hátt, sbr. forsendutöflu hér á eftir.  

Skv. niðurstöðu umferðarkönnunarinnar, sjá nánar hér á eftir og viðauka II, hefðu u.þ.b. 650 
ökumenn á dag haft hag að því að stytta sér leið, þ.e. nær 62% ökumanna miðað við meðaldag í 
september (jafna (1)) . Ekki er þó gert ráð fyrir að allir þeir sem hefðu af því hag myndu fara nýju 
leiðina heldur er miðað við hlutfallið 85% (lágspá) til 99% (háspá).   

Þegar reiknuð er líklegasta spá fær miðjugildið þrefalt vægi á við lág- og hágildin. Forsendurnar má 
sjá í töflu 13 

Tafla 13 : Forsendutafla. 

Upphafsgildið árið 2011 650 (bílar/sólarhring) skv. umferð leggja úr könnun

Orsökuð umferð 
Fjöldi sem nýtir sér 
styttingu 

Lág Mið Há Athugasemd
5%
85%

15%
90% 

25%
99%

v/mikillar styttingar
Sumir munu ekki stytta sér leið, þótt þeir hafi af 
því hag 

Niðurstöðutala 580 673 804 (bílar/sólarhring)

Ef Húnavallaleið væri til staðar í dag má gera ráð fyrir að 455(bílar/sólarhring), myndu eftir sem áður 
aka í gegnum Blönduós.  Þessi niðurstaða er rökstudd með því að benda á að ,,miðspá� , hér fyrir 
ofan,  sem gerir ráð fyrir að um 750(bílar/sólarhring) hefðu haft af því hag að fara Húnavallaleið ef 
100% myndu velja leiðina. Þegar dregin er frá öll umferð sem á sér upphafs eða endastöð á 
Blönduósi og sú umferð sem færi um Húnavallaleið, skv. viðauka II, stendur eftir sú umferð sem fer 
áfram í gegnum Blönduós þrátt fyrir að Húnavallaleið verði gerð eða um 380(bílar/sólarhring).  Þegar 
búið er að taka tillit til orsakaðrar umferðar, sem Húnavallaleið veldur, og þess hluta sem áfram færi 
hugsanlega út á Blönduós þar af, er niðurstaðan þessi: 

380 + 75 = 455 (bílar/sólarhring).  Þessi stærð uppreiknuð til loka spátímans eða ársins 2041, verður 
þá líklegast  1170/650 x 455 = 820(bílar/sólarhring) sem yrði þá gegnumstreymisumferð í gegnum 
þéttbýlið á Blönduósi, í framtíðinni, þrátt fyrir tilkomu Húnavallaleiðar. 

Ef Húnavallaleið kæmi hins vegar ekki til  þá gefur viðauki II okkur að 650 + 380 = 
1030(bílar/sólarhring) fari í gegnum Blönduósi í dag.  Þessi stærð framreiknuð með sama hætti og 
hér fyrir ofan gefur um 1855(bíla/sólarhring) árið 2041.  Það er því fyrirséð mjög aukið álag á 
gatnakerfi Blönduós, eingöngu vegna gegnumstreymisumferðar, í framtíðinni með tilheyrandi 
slysahættu sem aukin umferð veldur. 
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Niðurstöður úr töflu í viðauka I, með spánni. 

 Framreikningur skv. umferðarspá Vegagerðarinnar 2005 - 2045.  
 Gengið er út frá að umferðin fari ekki alltaf stystu leið, þó skv. forsendutöflu hér að ofan. 
 Orsökuð umferð skv. forsendutöflu.  
 Spáin nær til ársins 2041.  

Mynd 22 : Umferðarspá um Húnavallaleið 

Tafla 14 sýnir nákvæmari gildi fyrir fimmta hvert ár frá árunum 2011 til 2041.          

           Tafla 14 : Spágildi fyrir fimmta hvert ár

Ár Lágspá Háspá Líklegast

2011 650 650 650
2015 600 910 780
2020 630 1030 870
2025 670 1150 960
2030 700 1250 1030
2035 740 1340 1100
2041 780 1440 1170

           Árleg aukning frá 2012        1,0%           1,9%     1,7% 
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Teikningar 

Teikning 1.   Vegagerðin, (2011): Afstöðumynd í mkv. 1:300.000. 

Teikning 2.   Vegagerðin, (2011): Yfirlitsmynd af framkvæmdasvæðinu í mkv. 1:60.000. 

Teikning 3.   Vegagerðin (2012): Grunnmynd af Húnavallaleið í mkv. 1:25000, 2 stk.  

Teikning 4.   Vegagerðin (2012): Grunnmynd af Húnavallaleið í mkv. 1:10.000, 5 stk.  

Teikning 5.   Vegagerðin (2012): Grunnmynd af tenginu Húnavallaleiðar við núverandi 
Hringveg í mynni Vatnsdals í mkv. 1:5000. 

Teikning 5.   Vegagerðin (2012: Langsnið af Húnavallaleið, mkv. 1:5000 , 5 stk. 


































