
Þungaálag reiknað út frá ferilgreiningu 
 
Björn Ólafsson forstöðumaður þjónustudeildar Vegagerðarinnar 
 
 
Verkefnisstjórn: Þjónustudeild  
 

Samstarfsaðilar: 
• Samsýn 
• Samrás 

 
Aðrir sem hafa komið að verkefninu. 
• ND 
• Upplýsingatæknideild 
• Veghönnunardeild 

 
 
Forsaga/forsendur 
 

• Aukin þörf er fyrir upplýsingar um þungaálag á vegakerfið, en staðan í dag er að: 
– Gögn frá umferðarteljurum og umferðargreinum gefa ákveðnar 

upplýsingar um þungaálag á hluta vegakerfisins.  
– Ný gerð frostmæla gefa og auknar upplýsingar um breytilegt burðarástand 

á ákveðnum stöðum á hverjum tíma.  
 

• Unnið er nú að því að hugmyndafræði ferilgreiningar verði í framtíðinni notuð til 
gagnaöflunar til innheimtu þungaskatts. 

• Verkefnið á samleið með þungaskattsverkefninu, en ferilvöktunar- og 
leiðsögutækni opnar einnig fyrir þann möguleika á að reikna út þungaálag og 
niðurbrotsáhrif á öllum þeim vegaköflum sem þessi ökutæki fara um.  

 
 
 
Tilgangur og markmið: 
 
 
Markmiðið: 

Að geta á sjálfvirkan hátt safnað gögnum um þungaálag og niðurbrotsáhrif 
umferðar sem er einn af þáttum sem hafa áhrif og eru lagðir til grundvallar við 
áætlanagerð í nýbyggingar-, viðhalds og þjónustuverkefnum svo og við stýringu á 
þungatakmörkunum á þýðutímabilum 

 
 
 
 



Verkefnið: 
 

• Að setja upp kerfi til að greina og flokka þungaumferða með notkun á 
ferilgreiningar- og leiðsögutækni til að meta og reikna þungaálag á vegakerfið 

 

              

Akstur (km)

Klukka (tími)
Staðsetning og tími

Löggiltur ökuriti

Ökutæki kennigögn

Staðsetningarbúnaður (GPS)

Örtölva

Bilun?

Gjaldmælir (skjár)

RSK

Vg

Þjónustuaðilar

Já

Nei

Vegur og kafli
Gjaldsvæði

Uppsafnaður akstur og aksturs-
gjald ökutækis fyrir sérhvern 

gjaldflokk (sérhvern dag?)

Uppsafnaður og stærðar-
flokkaður akstur á sérhverjum

vegi og kafla, sérhvern dag

Úrvinnsla I Úrvinnsla II

Gjaldflokkur, tími, álag

Skráningarnúmer
Stærð (flokkur)
Mengun (flokkur)
Gjaldflokkur tækis

Stafræn kort, stoðgögn

Samskipti

GSM

Vg(þungaálag) =
f(tími, vegur/kafli, stærð, akstur)

Rsk(uppgjör) =
f(tími,kenni,gjaldfl., akstur, kr)

Einingarverð (kr/km)

Gjald (kr)
Bilun (GPS, ökuriti, 
GSM, ortölva)

Bilun (GPS, ökuriti, 
GSM, ortölva)

Bilanagreining

Aksturgjald og 
þungaálag

Samskipti

Leiðsögugögn

Vg / upplýsingamiðlun - TMC

SamskiptiUppsafnaður akstur

FM

Samskipti

HugmyndafrHugmyndafrææðinðin

StoðgStoðgöögn gn íí ttæækiki

InntakInntak

ÚÚrvinnslarvinnsla

ÚÚttakttak

MMóóttakattaka

 
 
• Verkið felst í greiningu á gagnasöfnun, gerð verk- og reikniferla, meðhöndlun og 

úrvinnslu gagna, gagnaflutningum, gagnavörslu og öðru því sem fellur undir 
almenna greiningu verkefnisins 

 
 

             

Akstursgjald = (mengunargjald + (stærðargjald
* álag1 + grunngjald * álag2)) * Akstur

Löggiltur ökuriti Ökutæki kennigögnStaðsetningarbúnaður (GPS)

Staðsetning + Tími
= OK!

Gjaldmælir

Já

Nei

Akstur (km)

Mengun (flokkur)
Stærð (flokkur)
Skráningarnúmer

Vegur og kafli

Klukka (tími)
Staðsetning og tími

f(staðsetning, tími) = 
Svæðisálag

f(staðsetning, tími) =
Vegur, kafli

Gjaldsvæði

f(stærð,mengun) =
Tækjagjald

f(tími) = Akstur
Svæðisálag =

max

Einingarverð (kr/km)

Akstursgjald (kr)

Vg

Rsk

Þjónustuaðilar

Bilun (GPS, ökuriti, GSM, örtölva)

Akstur og tími
= OK!

Já

Nei

Stafræn kort     og uppfl.gögn

Vg(þungaálag) =
f(tími, vegur/kafli, stærð, akstur)

Rsk(uppgjör) =
f(tími,kenni,gjaldfl., akstur, kr)

Samskipti

Samskipti
= OK!

Já

Nei

Biðtími <30mín

Já

Nei

Aksturgjald og 
þungaálag

Flokkur,tími,álag

Gjaldfl. tækis

Leiðsögugögn

Vg/uppl.miðlunInnri reikniferlar, rInnri reikniferlar, röökrkráásir sir íí bbúúnaðinaði  
 



Úr falllóðsmælingum fást upplýsingar um burðargetu einstakra vegarkafla. Kortið sýnir 
það burðarálag sem viðkomandi vegur getur ráðið við næstu 20 ár. 
 

      

Burðargeta vegakerfisins skv. falllóðsmælingum

 
 
 
Með því að meta saman burðarþol einstakra kafla vegakerfisins annars vegar og álag frá 
umferð á sömu kafla hins vegar út frá ferilgreiningu má fá leiðbeinandi tölur um  þann 
líftíma sem viðkomandi vegur/vegarkafli á eftir, sjá meðf. dæmi. 
 

              

•Falllóðsmæling gefur 8 tonna 
burðarþol í 20 ár.

•Þungaálag skv. greiningu frá
staðsetningar- og greiningarbúnaði 
umreiknað á 20 ár: 

N = 5 mi. 10 t. Öxulígildi sem svarar 
til ÁDU-þb =1000 b/d

ÁDU-þb 1000 b/d hannaðir fyrir 8t 
burðargetu gefa 2,1 mi.10 t öxulígildi

>> Áætlaður endingartími miðað við 
álag og burðarþol:

20 ár*2,1/5 = 8,4 ár

 


