
Reglur Vegagerðarinnar um vetrarþjónustu á þjóðvegum landsins 

 

1. gr. 

Snjómokstur á þjóðvegum 

Vegagerðin sér um allan snjómokstur á þjóðvegum og greiðir allan kostnað við 

mokstur þeirra leiða sem sýndar eru á vetrarþjónustukorti Vegagerðarinnar, sbr. 

viðauka I með reglum þessum, og í samræmi við reglur þessar og nánari útfærslu 

þeirra sbr. vinnureglur Vegagerðarinnar sem birtar eru á heimasíðu Vegagerðarinnar. 

Vegagerðin greiðir ekki kostnað við snjómokstur sem til hefur verið stofnað án hennar 

samþykkis. 

 Þegar vegur er opnaður er stefnt að því að hann nái að þjóna venjulegri 

morgunumferð á hverju svæði. Lengd þjónustutíma er háð umferð á hverjum stað og 

er skilgreindur í vinnureglum í vetrarþjónustu.  

 Þrátt fyrir fasta mokstursdaga samkvæmt hlutaðeigandi þjónustuflokki hverju 

sinni er Vegagerðinni heimilt að  fresta mokstri ef veður er óhagstætt, eins og í 

snjókomu eða skafrenningi, eða þegar slíkt veður er fyrirsjáanlegt. Er þá mokað næsta 

dag sem veður leyfir. 

 Vegagerðinni er heimilt að fækka mokstursdögum eða leggja niður mokstur um 

lengri eða skemmri tíma ef kostnaður við hann er óhóflegur. Slík fækkun verður 

auglýst vel alls staðar þar sem gefnar eru upplýsingar um færð.  

 

2. gr. 

Helmingamokstur 

Vegagerðin hefur skilgreint þá vegi þar sem heimilt er að beita svonefndri 

Helmingamokstursreglu, sbr. viðauka II, listi yfir helmingarmokstursvegi. 

 Þá vegi sem þar koma fram er heimilt að moka með kostnaðarþátttöku 

Vegagerðarinnar að hámarki þrisvar sinnum í viku, meðan fært þykir vegna veðráttu 

og snjóþyngsla. Vegagerðin greiðir þá helming kostnaðar þegar beðið hefur verið um 

moksturinn og greiðsla gagnaðila hefur verið tryggð, enda komi moksturinn fleiri 

vegfarendum til góða en þeim, sem um hann biður. Óskir sveitarfélaga um slíkan 

mokstur skulu að jafnaði ganga fyrir óskum einstaklinga. 

 

 

3. gr. 

Vetrarþjónusta í þéttbýli í umsjón sveitarfélaga 

Stjórnun vetrarþjónustu fer fram hjá viðkomandi sveitarfélagi að undangengnum 

samningum við Vegagerðina. 

 Verkefni sveitarfélagsins í því sambandi geta verið með tvennum hætti: 

a. Vetrarþjónusta alfarið í umsjón sveitarfélaga: 

 Allur snjómokstur, þ.e. flutningur á snjó og hálkuvarnir, þ.m.t. kostnaður við 

innkaup hálkuvarnarefna falla undir verkefni viðkomandi sveitarfélags. 

 Skilgreining á hálkuvörn skal vera skv. vinnureglum Vegagerðarinnar og skal 

hún vera  í samræmi við þjónustuflokk vegarins. 



Möguleg hálkuvarnarefni eru sandur, saltblandaður sandur, salt og/eða saltupplausn 

(pækill). 

 

b. Sveitarfélag annast aðeins hreinsun vegamóta 

Vegagerðin sér um almennan snjómokstur en sveitarfélagið sér um hreinsun vegamóta 

og flutning á snjó. 

 

 

4. gr. 

Tíðni snjómoksturs 

Í reglum A, B, C, D, E, F og G sbr. vetrarþjónustukort Vegagerðarinnar í viðauka I, er 

sagt til um fjölda daga sem vetrarþjónusta er veitt á viðkomandi vegum. 

 

A regla: Þjónusta 7 daga í viku. 

B regla: Þjónusta 6 daga í viku. 

C regla: Þjónusta 5 daga í viku. 

D regla: Þjónusta 4 daga í viku. 

E regla: Þjónusta 3 daga í viku. 

F regla: Þjónusta 2 daga í viku. 

G regla: Hámarks þjónusta 2 daga í viku vor og haust. 

 

Nánar um G reglu: Heimilt er að moka tvo daga í viku haust og vor á meðan snjólétt 

er. 

Hausttímabil er skilgreint til 1. nóvember og vortímabil frá 20. mars. 

Það telst vera “snjólétt” samkvæmt reglum þessum þegar um er að ræða lítið snjómagn 

og færðarástand telst hvergi ófært, þungfært eða þæfingur á viðkomandi leið og þegar 

þjónustuaðgerðin felst eingöngu í hreinsun akbrautar með snjómokstursbíl. 

 Heimilt er að moka vegi sem falla undir G-reglu einu sinni í viku fram til 5. 

janúar á kostnað Vegagerðarinnar og eftir það einu sinni í viku að beiðni og gegn 

helmingagreiðslu frá sveitarfélagi þannig að fært sé fyrir fjórhjóladrifin ökutæki 

og/eða þegar kostnaður við þann mokstur er að jafnaði ekki meiri en þrefaldur sá 

kostnaður sem til fellur þegar leiðin telst snjólétt. 

Vegagerðin metur hvort viðkomandi mokstur sé raunhæfur m.t.t. notagildis og 

kostnaðar. 

 


