
Skilgreiningarblað

Staða:

Í vinnslu
Ekki birta á vef

Vegur: 1 Hringvegur

Kafli: k8-m3 Húnavallaleið

Staður: Brekkukot í Þingi- Skriðuland í Langadal

Vegflokkur: Stofnvegur

Sveitarfélag:  Blönduósbær , Húnavatnshreppur  Svf.nr.: 5604, 5612

Svæði: Norðursvæði
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ÁDU

Áætlað upphaf
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Ártal
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Kostnaðar-
áætlun

í millj. kr.
C9 17 1170 15800 3140

Markmið -
ástandslýsing

2017: Óbreytt.  Í biðstöðu.

Markmiðið með gerð nýs vegar er að stytta núverandi Hringveg milli 
Reykjavíkur og Akureyrar ásamt vegabótum.  Umferðaröryggi mun batna 
verulega vegna betri  hæðar- og planlegu auk þess sem tengingum mun 
fækka til muna. 
Núverandi vegur liggur frá Brekkukoti í Þingi norður að sveitarfélagamörkum 
Húnavatnshrepps og Blönduósbæjar, þaðan í gegnum þéttbýlið og inn 
Langadal að stað skammt austan við heimreið að bænum Skriðulandi. Hann 
er 30,4 km langur. 
Kaflinn frá Brekkukoti í Þingi og um Blönduós er ágætur. Aftur á móti er 
kaflinn frá Blönduósi og um norðanverðan Langadal hættur. Hann er mjór 
og hlykkjóttur og uppfyllir ekki kröfur um sjónlengdir skv. 
veghönnunarreglum Vegagerðarinnar. Margar vegtengingar og vegamót 
(a.m.k. 26 talsins, auk tenginga inn á tún ) liggja út frá veginum og er 
slysatíðni nokkuð há. 

Samræmi við markmið 
samgönguáætlana

Framkvæmdin miðar að markmiði samgönguáætlunar um að auka 
umferðaröryggi vegfarenda og trygja greiðari samgöngur.

Umfang - lengdir, tengingar, 
vatnsop, áfangaskipting

Nýr vegur; Húnavallaleið yrði um 16,8 km langur vegur, þar af yrðu um 14,9 
km í Húnavatnshreppi vestan Blöndu og 1,9 km í Blönduósbæ. Byggðar 
yrðu samtals 6 nýjar vegtengingar að núverandi vegum og 5 tengingar að 
býlum. Í Giljá yrði sett stálbogaræsi en nýjar brýr byggðar á Fremri-Laxá og 
á Blöndu við Mjósund. Ekki liggja fyrir upplýsingar um áfangaskiptingu.

Umferðarforsendur - akandi, 
hjólandi, gangandi, ríðandi

Meðalumferð á öllum kaflanum er 650 bílar/sólarhring árið 2011 en 1170 
bílar/sólarhring árið 2041. Aukning umferðar yrði því um 1,7 %. Sjá nánar 
umferðarspá í frumdragaskýrslu.. 

Vegtegund - breidd vega og 
brúa, hönnunarhraði

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. Í 
burðarþolshönnun Húnavallaleiðar var miðað við 0,55 m þykkt neðra 
burðarlag og 0,2 m þykkt efra burðarlag. Hönnunarhraði verður 90 km/klst.
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.  Aðrar ár og lækir 
yrðu leidd um ræsi. Frumathugun bendir til þess að ræsi í nýjan veg yrðu um 
50 talsins, auk þeirra 15-20 ræsa sem þyrfti í vegtenginar, 

Valkostir 
með tilliti til leiðavals

Auk Húnavallaleiðar hefur verið skoðuð svonefnd Svínavatnsleið, sem gefir 
svipaða styttingu og Húnavallaleið, en Svínavatnsleið yrði mun lengri og 
með lakari gæðum. Þá hafa Hagaleiðir A og B einnig verið skoðaðar auk 
flatlendiskafla, sem fólst í viðbót við Húnavallaleið. Sjá nánar mynd 1 á bls. 
2 í frumdragaskýrslu.

Vegsvæði - landlýsing, 
efnistaka, grundun brúa og 

vatnafar

Húnavallaleið myndi liggja í norðaustur út frá stöð 8900 frá Hringvegi við 
Brekkukot í Þingi, um 2,2 km sunnan vegamóta Reykjabrautar við Hringveg. 
Nýr vegur 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 

Skilgreining 



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. 
Fyrstu 4 km lægi vegurinn um gróna malarása en norðan Húnavallaskóla að 
Kagaðarhóli skiptast á blautar mýrar og klapparholt. Þegar komið er yfir 
Blöndu yrði farið um gróna árbakka.

Upplýsingar um grunnástand 
umhverfis

Fyrirhuguð framkvæmd liggur um landbúnaðarsvæði, tún og beitilönd. Býli 
eru meðfram Hringvegi í báðum sveitarfélögum. Veiði er í Laxárvatni, 
Svínavatni og Blöndu, auk þess sem Fremri-Laxá er fræg lax- og 
silugsveiðiá. Á Orrastöðum og Hamrakoti er skipulagt skógræktarsvæði auk 
frístundabyggðar, auk þess sem reitir innan jarðanna Hamars og 
Kagaðarhóls eru skilgreindir sem frístundabyggð.
-Ekkert svæði á náttúruminjaskrá er á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði. 
-Vatnsverndarsvæði í Húnavatnshreppi er um 150 m sunnan Reykjabrautar 
við Húnavelli. 
-Votlendi eru víða en stærð þeirra hefur ekki verið metin. Þó má gera ráð 
fyrir að þar sem vegurinn fer um Orrastaðaflóa, sé um að ræða 
landslagsgerð sem falli  undir 37. gr. náttúruverndarlaga 44/1999. 
-Tjarnir við Móberg í Langadal eru hverfisverndaðar samkvæmt 
Aðalskipulagi Blönduósbæjar 2010-2030. 
-Fornleifaskráning liggur fyrir á nokkrum jörðum og þar af eru nokkrar þeirra 
í fyrirhugaðri miðlínu Húnavallaleiðar.

Möguleg umhverfisáhrif 
og mat

Framkvæmdin mun bæði hafa jákvæð og neikvæð áhrif. Jákvæð áhrif felast 
í bættum samgöngum og auknu umferðaröryggi vegfarenda. Neikvæð áhrif 
felast í röskun lands á þeim svæðum sem ný veglína liggur utan núverandi 
vegstæðis og skerðingu votlendis.
 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.

Samanburður valkosta Ýmsar vegstyggingar voru skoðaðir á upphafi undirbúnings frumdraganna 
og eru  kynntir í formála meðfylgjandi frumdraga. 
Íbúaþing voru haldin á vegum Vegagerðarinnar, Leiðar ehf. og 
Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar þar sem valkostir voru m.a. ræddir.

Afstaða gagnvart m.á u., 
skipulagi og 

framkvæmdaleyfi og 
umsögnum og heimildum 

opinberra stofnana

Aðalskipulag Húnavatnshrepps 2010-2022 var samþykkt þann 25.05.2012. 
Aðalskipulag Blönduósbæjar 2010-2030 var samþykkt þann 25.05.2012.  
Húnavallaleið eru á hvorugu skipulaginu þar sem sveitarfélögin höfnuðu 
tillögu Vegagerðarinnar. Það var síðan í bréfi frá innanríkisráðherra 
[Ögmundur Jónasson] til vegamálastjóra [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. 

Staða verks, tíma-
 áætlun, grundvöllur

kostnaðaráætlunar og 
staða fjármögnunar

Frumdrög liggja fyrir. Hönnunaráætlun liggur ekki fyrir og framkvæmdin er 
ekki í samgönguáætlun 2011-2022. Niðurstaða kostnaðaráætlunar 
frumdraganna 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 í Giljá = um 100 milljónir

Móttaka athugasemda vegna 
verksins

Guðmundur Heiðreksson, Vegagerðin, Miðhúsavegi 1, 600 Akureyri
Sími:  522 1800  Bréfsími: 522 1809  

Tölvupóstfang gudmundur.heidreksson@vegagerdin.is
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