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Þjónusta Vegagerðarinnar
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• Upplýsingagjöf

• Mælitæki



Sumarþjónusta

• Afvötnun vega

• Axlir, gangstígar, hjólreiðastígar og reiðvegir

• Hreinsun og umhirða vegsvæðis

• Lýsing og umferðarljós

• Rekstur jarðganga

• Rykbinding

• Skemmdir / úrrennsli

• Stikur

• Umferðarmerki

• Yfirborðsmerkingar

• Umsjón, eftirlit o.fl.

• Vegheflun

• Vegrið

• Viðgerðir á brúm

• Viðgerðir á ristarhliðum

Gögn Samtals

Fjöldi stika 261.910

Fjöldi snjóstika 26.427

Lengd vegriða (km) 320

Fjöldi ristarhliða 2.120

Fjöldi merkja 56.105

Ræsi - fjöldi 31.126

Heflun (km) 12.917

Mölburður (km) 1.100

Rykbinding (km) 4.155

Lengd malarvega (km) 7.342

Lengd slitlags (km) 5.453

Fjárveitingar 2018

Viðhald malarslitlaga 1.200

Viðhald vegmerkinga 1.380

Samningar við sveitarfélög 90

Viðhaldssvæði (vegsvæði) 590

Vetrarþjónusta 2.600



Sumarþjónustan - þjónustuflokkun

Þjónustuflokkur 1

Vegir sem liggja á milli landshluta og/eða á milli 

þéttbýlissvæði og/eða atvinnusvæða og/eða 

ferðamannasvæða.

Umferðarþungi með SDU > 800 bílar á dag

Þjónustuflokkur 2

Vegir sem liggja á milli landshluta og/eða á milli 

þéttbýlissvæði og/eða atvinnusvæða og/eða 

ferðamannasvæða.

Umferðarþungi með SDU 500 - 800 bílar á dag

Þjónustuflokkur 3

Stofn- og tengivegir með umferðarþunga SDU 

200 - 500 bílar á dag.

Þjónustuflokkur 4

Aðrir stofn- og tengivegir

Þéttbýlisvegir

Þjóðvegir í þéttbýli



Vetrarþjónustan

Fjöldi snjómokstursbíla, 

allt landið: 88

Mokstursbílar: 61

Snjóblásarar: 15

Dráttarvélar: 6

Hjólaskóflur: 15

Pallbílar: 47

Vegheflar: 10



Vetrarþjónustan þjónustuflokkun



Upplýsingaþjónusta 1777

• Endurbættar færðarsíður á vef

• Símaforrit

• Tilkynningar á

#færðin



Mælitæki

Tæki (2019) Fjöldi

Veðurstöð 117

Myndavél 141

Ljósaskilti 59

Umferðargreinir 47

Hálkumælir 16

Frostdýptarmælir 35

Snjóflóðamælir 3

Sandfoksmælir 1



Lokanir - hlið

Truflun á ferðatilhögun
• áhrif á umferð

• áhrif á atvinnu

• „Mjúkar lokanir“

• Fylgdarakstur



Skilti og merkingar – erlendir ferðamenn

• Viðvaranir

• Bönn

• Vegvísun

• Upplýsingar



Að mörgu er að hyggja…



Þjónustan
• Þjónusta Vegagerðarinnar er skilgreind eftir umferð sem um vegina fer.

• Umferðarmagn/aukning hefur áhrif á útdeilingu fjárveitinga til einstakra svæða => mjög 
mikil umferðaraukning á einu svæði getur dregið til sín meira hlutfallslegt fjármagn.

• Umferðarminni vegir sitja frekar eftir.

• Breytingar síðustu ár í atvinnulífi, búskaparháttum og ferðaþjónustu þrýsta á 
endurskoðun þjónustu til að mæta þörfum breytts samfélags. 

• Þjónusta hefur verið aukin þar sem veruleg aukning hefur orðið á umferð en það hefur
fremur litla bót í för með sér fyrir þá sem búa við umferðarlitla vegi. Eins og reglum er
háttað þurfa sveitarfélög að kosta þjónustuna umfram það sem reglur Vegagerðinnar
segja til um. Það hittir sveitarfélög misjafnlega.

• Samfélagsleg hagræðing gæti falist í breyttum þjónustureglum. Sú umræða þarf að
haldast í hendur við hvað samfélagið er tilbúið til að setja í þjónustuna. 

• Kröfur um þjónustu eru meiri en fjárveitingar leyfa. Halli er á þjónustulið
Vegagerðarinnar. 

• Vegagerðin fagnar allri ábyrgri umræðu um málefni þjónustunnar.



Takk fyrir!


