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Inngangur 
Í lok september árið 2018 lauk hlutverki Spalar ehf. sem eignar- og rekstraraðili Hvalfjarðarganga. 
Skilyrði samnings sem gerður var við ríkið árið 1995 um byggingu og rekstur Hvalfjarðarganga voru þá 
uppfyllt.  Gjaldtöku í Hvalfjarðargöngum var hætt laust upp úr hádegi föstudaginn 28. september og 
göngin afhent ríkissjóði sunnudaginn 30. september 2018 og við það tækifæri undirritaður samningur 
um skil ganganna.  Ábyrgð á mannvirkinu færðist því yfir á ríkissjóð þann dag kl. 16:00.     
Það hefur nánast verið hefðbundin upptalning í ársskýrslu að rekstur félagsins hafi gengið vel, að 
umferð hafi aldrei verið meiri og að gjaldskrá félagsins hafi enn verið óbreytt.  Þetta á allt saman við 
um árið 2018.  Umferð hélt áfram að aukast og í skjóli lágrar verðbólgu kom það fyrirtækinu til góða. 
Nú þegar meginverkefni Spalar er lokið er aðalatriði 
málsins að sá góði hópur sem stofnaði til verkefnisins 
í upphafi gengur sáttur frá borði.  Gerð 
Hvalfjarðarganga gekk vel á sínum tíma og einnig 
rekstur félagsins. Með sífellt vaxandi umferð og 
aðgerðum í lánamálum fyrirtækisins árið 2005 var 
tryggt að endurgreiðslutími lána var sá sem að var 
stefnt.  Síðustu mánuði hefur síðan verið unnið að 
endurgreiðslu inneigna viðskiptavina og undirbúningi 
að starfslokum.    
Rétt rúm 30 ár eru liðin frá því að hugmyndinni um 
samgöngumannvirki yfir eða undir Hvalfjörð var 
hreyft af alvöru og rekstrartími ganganna spannaði 20 ár, tvo mánuði og 19 daga.  Í lok september 
2018 höfðu um  tæplega 36 milljónir bíla ekið um göngin og  voru óhöpp fá og flest smávægileg ef 
undan er skilið banaslys, sem átti sér stað þann 5. júní árið 2016. Rekstur ganganna gekk allan tímann 
vel, sem ber að þakka því góða starfsfólki sem Spölur hafði á að skipa og þeim þjónustuaðilum sem 
fylgdu verkefninu nánast allan rekstrartímann. 
 
Samningslok Spalar ehf. 
Frá því hefur áður verið sagt að þann 3. mars 2015 sendi stjórn Spalar ehf. samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytinu, fjármálaráðuneytinu og Vegagerðinni minnisblað þar sem gerð var grein 
fyrir því að skil ganganna til ríkisins nálguðust og því óskað eftir viðræðum um afhendingu og 
samkomulag um skil. Í desember 2017 var á ný sent erindi á samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið 
og fjármálaráðuneytið og óskað eftir formlegum viðræðum, en því bréfi fylgdi tillaga stjórnar Spalar 
um hvernig frágangi mála mætti haga.  Sú tillaga gerði ráð fyrir að eftir að andvirði hlutafjár allra aðila 
nema ríkissjóðs hefði verið greitt hluthöfum tæki ríkissjóður yfir Eignarhaldsfélagið Spöl hf. og Spöl 

ehf. Í drögum að samkomulaginu var enn fremur tekið fram 
að við skil á göngunum hefðu hluthafar uppfyllt allar skyldur 
sínar samkvæmt samkomulaginu við ríkið frá árinu 1995.  
Þann 13. mars 2018 barst lögmanni félagsins svofelldur 
tölvupóstur frá skrifstofustjóra samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytinu: „Eins og fram hefur komið þá mun 

gjaldtaka samkvæmt gildandi lagaheimildum hætta við yfirfærslu 
ganganna til Vegagerðarinnar. Ákveðið hefur verið að fela 
Vegagerðinni að leiða viðræður við Spöl um með hvaða hætti það 
verður. Rætt hefur verið við Vegagerðina að undirbúa viðræðurnar 
með það að leiðarljósi að þær hefjist sem fyrst.“ 

 
Á fundum sem fylgdu í framhaldinu kom fram að ríkið hafði 
engan áhuga á að yfirtaka hlutafélögin heldur einungis 

göngin sjálf ásamt nauðsynlegum búnaði sem þeim fylgdu.  Viðræður aðila snérust því um útfærslu á 
þeirri aðferðafræði, sem kallaði á skoðun á ýmsum þáttum.  Viðræðurnar tóku sinn tíma en að kvöldi 
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miðvikudagsins 26. september lágu fyrir lokadrög að samningi sem stjórnir Spalarfélaganna 
samþykktu.  Því er ekki að neita að síðbúin niðurstaða setti Spöl í nokkurn vanda m.a. vegna þess að 
ekki var hægt að staðfesta lokadag innheimtu veggjalda fyrr en niðurstaða lá fyrir. 
Meginatriði þess samkomulags sem gert var eru eftirfarandi: 
 
 

1. Úttektarskýrsla Mannvits dags. 26.9.2018 var lögð til grundvallar skilum á göngunum en að 
auki fylgdi gátlisti frá samgönguráðuneytinu um lausamuni sem fylgja mannvirkinu.  
Vegagerðin staðfesti síðan með undirritun sinni að göngin væru afhent í góðu ástandi með 
tilliti til aldurs og að þau uppfylli skilyrði reglugerðar um öryggiskröfur fyrir jarðgöng. 

2. Greiðsla kostnaðar og fjárhæð innheimtra veggjalda byggist á greiðsluáætlun Spalar, sem 
unnin var í samvinnu við PricewaterhouseCoopers ehf. Í samningnum er kveðið á um ábyrgð 
ríkisins á að halda Speli skaðlausum þegar allur kostnaður hefur verið greiddur í samræmi við 
samning aðila frá árinu 1995. 

3. Ríkisendurskoðun hefur fallist á að yfirfara og staðfesta að uppgjör og innheimta veggjalda sé 
í samræmi við ákvæði laga nr. 45 frá 1990. 

4. Ákvæði er um tilhögun afhendingar og að þær lagfæringar sem Spölur annaðist væru 
tæmandi taldar og  að frekari lagfæringar eða breytingar á 
göngunum yrðu á ábyrgð ríkisins. 

5. Ákvæði er um yfirtöku ríkisins á tilgreindum samningum Spalar 
og tímasetningu ábyrgðarskipta. 

6. Þá er ákvæði um að Samgöngustofa hafi staðfest, samkvæmt 
viðauka með samningnum, að ástand Hvalfjarðarganga fullnægi 
öllum kröfum reglugerðar um öryggiskröfur fyrir jarðgöng.  
Tekið er einnig fram að á afhendingardegi sé í gildi 
viðbragðsáætlun sem unnin hafi verið í samræmið við lög. 

7. Ákvæði er í samningnum um uppgjör við viðskiptavini Spalar og 
einnig starfsmannamál félagsins. 

8. Ein meginforsenda samkomulagsins snýr að skattamálum þ.e. 
afskrift ganganna eftir afhendingu. Vísað er til bréfs 
Ríkisskattstjóra um að Speli sé heimilt að færa til gjalda í 
skattskilum sínum vegna ársins 2018, mismun á bókfærðu verði 
Hvalfjarðaganga og afhendingarverði.  Bréf Ríkisskattstjóra dags. 26. september 2018 er 
fylgiskjal samningsins.  Á einföldu máli þýðir þetta ákvæði að enginn tekjuskattur fellur á Spöl 
á árinu 2019 vegna rekstrar árið 2018.  Önnur niðurstaða hefði þýtt að ekki hefði verið 
tímabært í lok september að hætta innheimtu veggjalda. 

9. Í samkomulaginu er ákvæði um hvernig áhættuskipti aðila færu fram og að ríkið taki án 
nokkurs fyrirvara við Hvalfjarðargöngum.  

10. Loks er ákvæði um að aðilar teljist hafa fullnægt öllum skuldbindingum samkvæmt 
samningnum um Hvalfjarðargöng og að hvorugur eigi kröfu á hinn. 

 
Samningnum fylgdu átta fylgiskjöl: 

 Úttektarskýrsla Mannvits dags. 17.8.2018. 
 Gátlisti varðandi lausafé o.fl. 
 Yfirlýsing Vegagerðar vegna afhendingar ganganna dags. 30.9 2018. 
 Úttektarskýrsla Samgöngustofu dags. 3.9.2018. 
 Greiðsluáætlun Spalar ehf. frá 1.6.2018 – 31.3.2019. 
 Bréf Ríkisendurskoðunar dags. 27. 9.2018. 
 Bréf Ríkisskattstjóra dags. 26.9.2018. 
 Afsal ganganna til ríkisins. 
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Spölur að göngunum afhentum ríkinu  
Stjórnir Spalarfélaganna ræddu á fundum sínum framhald mála eftir að innheimtu veggjalda væri 
hætt og göngin afhent ríkinu.  Annars vegar liggur það verkefni fyrir að greiða út hlutafé til hluthafa í 
samræmi við samninginn frá árinu 1995 og slíta félaginu.  Þó svo að áhugi kunni að vera á því að 
komast hjá slitum félagsins er ljóst að óhjákvæmilegt er að gefa út innköllun á útistandandi kröfum, 
sem annars myndu lifa en falla niður að ákveðnum fyrningartíma liðnum.  Annað mál kann svo að 
vera að halda nafninu, sem nokkrir hafa áhuga á að varðveita. 
Niðurstaða stjórnanna, að fenginni ráðgjöf þar um, er að sameina móðurfélagið einkahlutafélaginu og 
liggja fyrir tillögur um það efni.  Að því samþykktu tæki við ákveðinn ferill útgreiðslu hlutafjár.  Fyrir 
liggur áætlun um þann tíma sem einstakir þættir eru áætlaðir taka. 
Stjórn Spalar hefur þegar samþykkt ákveðinn samrunaferil samkvæmt samrunaáætlun, dagsettri 1. 
nóvember 2018, sem hefur verið tilkynntur viðeigandi aðilum en fyrir fundinum liggja nú eftirfarandi 
gögn, sem legið hafa frammi á skrifstofu félagsins þann tíma sem lög áskilja: 

 Samrunaefnahagsreikningur m.v. 1.10. 2018 
 Greinargerð matsmanns og yfirlýsing dags. 21.12.2018 
 Samrunaáætlun og sameiginleg greinargerð stjórna Spalarfélaganna dags. 1.11.2018 
 Yfirlýsing PricewaterhouseCoopers ehf. dags. 1.11.2018 um að samruni félaganna rýri ekki 

möguleika lánardrottna á fullnustu krafna. 
 Drög að samþykktum sameinaðs félags. 
 

Engin sérstök atvik sem verulega 
þýðingu hafa fyrir samrunann hafa 
komið frá því samrunaáætlun var 
undirrituð. Upplýst skal að engar 
verulegar breytingar hafa orðið á 
eignum og skuldum á tímabilinu. 
Spölur hefur áfram unnið að því að 
niðurgreiða skuldir sínar með greiðslu 
til kröfuhafa. Hafa skuldir félagsins 
verið greiddar niður að stórum hluta 
og verða á næstu mánuðum greiddar 

til baka að öllu leyti. Fyrir fundinum liggur að samþykkja samrunann en fundarstjóri mun bera þá 
tillögu stjórnar undir fundinn á eftir. 
 
Við samruna félaganna fá hluthafar í Eignarhaldsfélaginu Speli hf. hluti í sameinuðu félagi í sömu 
hlutföllum og þeir eiga í hinu fyrrnefnda og njóta allra sömu réttinda og fylgdi hlutabréfaeign 
þeirra í Eignarhaldsfélaginu. Í kjölfar 
samrunans liggur þá fyrir að greiða 
hluthöfum Eignarhaldsfélagsins Spalar hf. 
til baka hlutafé sitt, uppreiknað í samræmi 
við samninginn um Hvalfjarðargöng frá 
1995, þ.e. verðbættu m.v. grunnvísitölu 
neysluverðs 172,0 stig auk 14% árlegrar 
ávöxtunar. Þar sem slitaferlið kann að 
teygja sig inn á síðari hluta næsta árs hefur 
verið ákveðið að greiða hluthöfum út 
uppreiknað hlutafé áður en slitin koma til 
framkvæmda með lækkun á hlutafé í samræmi við 2. tölul. 2. mgr. 34. gr. laga nr. 138/1994 um 
einkahlutafélög. Verður farið í þá aðgerð nú á næstu vikum en hún mun taka einhvern tíma auk 
þess sem boða þarf annan hluthafafund til að samþykkja þá lækkun á hlutafé. Öllum hluthöfum 
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var sent bréf frá stjórn í enda október þar sem fram kom hvaða fjárhæð viðkomandi mun fá 
greidda á grundvelli framangreinds. Stefnt er að útgreiðslu hlutafjár á vormánuðum en sérstakt 
fundarboð verður sent hluthöfum þegar ákvörðun um útgreiðslu liggur fyrir.   
Þegar hlutafé hins sameinaða félags hefur verið lækkað eiga hluthafar enga frekari kröfur á 
hendur félaginu um útgreiðslu hlutafjár við endanleg slit félagsins. Munu hluthafar verða beðnir 
um að staðfesta það.  

 
Staða endurgreiðslu til viðskiptavina 
Frá lokum gjaldskyldu og afhendingu Hvalfjarðarganga hefur starfsfólk Spalar unnið að því að 
greiða viðskiptavinum inneignir á reikningum, skilagjald veglykla og afsláttarmiða.  Skil á 
veglyklum og afsláttarmiðum fór fremur rólega af stað en eftir ítrekaðar auglýsingar urðu skil 
betri og skilafrestur gefinn fram í miðjan desember. Eftir sem áður eiga viðskiptavinir kröfur á 
innlausn afsláttarmiða og greiðslu skilagjalds vegna veglykla þar til kröfulýsingu lýkur en reikna 
má með að allar inneignir á reikningum verði greiddar út áður en langt um líður. Samantekt á 
stöðunni miðað við 18. janúar má sjá hér – fjárhæðir í mkr.:   

 
 

Mánuður  Fjöldi reikn.  Veggjald  Veglyklar Afsl.miðar  Samtals 
Okt .  8.194    75,6   34,5  11,6   121,7 
Nóv.  8.146    69,0   37,0  10,9   116,9 
Des.  4.320    28,9   16,3    6,8     52,0 
Jan.  3.011    22,1   12,8    3,3       38,2 
Samtals  22.671   195,6  100,6  32,6   328,8 
Staða til endurgreiðslu 01.10.18 231,0  157,0  70,7   458,7 
Eftirst. eftir 18.jan 2019     35,4    56,4  38,1   129,9 

 
Útlit er fyrir að greiðsluáætlun sú sem lögð var til grundvallar niðurfellingu á innheimtu veggjalds 
muni standast.  Í samningi Spalar og ríkisins um skil ganganna er kveðið á um að ef enn verði til 
fjármunir hjá Speli eftir útgreiðslu hlutafjár þá skuli þeir fjármunir renna til sérstakra verkefna í 
tengslum við rekstur Hvalfjarðarganga. 
 
Þróun umferðar  
Það er kunnara en frá þurfi að segja 
að umferð um Hvalfjarðargöng er 
miklu meiri en áætlanir gerðu ráð 
fyrir í upphafi.  Að vísu var 
umferðaraukning vísvitandi varlega 
áætluð, en aukningin á 
rekstrartímanum er þó langt umfram 
það sem reikna mátti með.  Þróun 
umferðar er e.t.v besti mælikvarðinn 
á mikilvægi verkefnisins. Þessi aukna 
umferð hefur síðan haft víðtæk og 
jákvæð áhrif ekki síst á Vesturlandi.  
Þó svo að Spölur hafi nú afhent ríkinu Hvalfjarðargöng er rétt að láta hér fylgja hvernig þróun 
umferðar var á árinu 2018 í samanburði við árið 2017.  Til loka september var umferðin alls 2.027.007 
en umferðin var fyrir sama tímabil árið 2017 alls 1.987.170 bílar og aukningin því 2,0%.  Þegar tölur 
Vegagerðarinnar eru skoðaðar varðandi umferðina til áramóta þá er heildar umferðin alls 2.625.208 
bílar en var árið 2017 2.545.625.  Aukning á milli ára er samkvæmt því 3,1%. 
Þróun umferðar frá upphafi til loka árs 2018 má sjá hér að ofan.   
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Þróun umferðar eftir mánuðum er nokkuð 
mismunandi og þekkt að sumarumferðin er 
verulega meiri en yfir vetrarmánuðina.  Hér 
má sjá þróunina árin 2008 – 2018.  Sjá má 
talsverða aukningu umferðar í öllum 
mánuðum ársins síðustu þrjú ár. Augljóst 
er að hægt hefur á aukningunni árið 2018.  
Niðurfelling veggjaldsins mun örugglega 
leiða til aukinnar umferðar, en aðeins 
spurning um hversu mikil hún verður.  
 
Öryggismál 
Fram kemur í yfirlýsingu Vegagerðarinnar og Samgöngustofu að Hvalfjarðargöng uppfylla ákvæði 
reglugerðar um öryggiskröfur í jarðgöngum.  Frá upphafi hafa öryggismál verið forgangsverkefni og 
má m.a. minnast þess að Spölur brást snarlega við breyttum öryggiskröfum fyrir um 10 árum og lagði 
verulega fjármuni í að uppfæra gögnin miðað við hertar kröfur.  Ýmislegt hefur að auki verið gert 
umfram reglur og lög.  Viðbragðsáætlun ganganna, sem unnin var með Almannvörnum og þeim 
aðilum sem koma að málum, er grundvallarskipulag ef alvarlegan atburð hendir.  Samvinna Spalar í 
gegnum árin við almannavarnardeild Ríkislögreglustjóra, slökkvilið sunnan og norðan Hvalfjarðar og 

lögreglu hefur verið góð og þeim skulu færðar hér 
þakkir fyrir þeirra þátt.  Varnaðarorðin felast í því að 
með aukinni umferð verður sífellt mikilvægara að 
öryggismálum Hvalfjarðarganga verði áfram sinnt af 
kostgæfni.  Um nokkurra ára skeið hefur verið bent á 
að þegar umferðin fer yfir ákveðin mörk þá sé einsýnt 
að ný göng þurfi til að öryggismál verði eins og reglur 
segja til um.  Það er vissulega stórt verkefni, en 
óhjákvæmilegt að leysa þannig að öryggi vegfarenda 
verði eins og best verður á kosið.  Gerð 
Hvalfjarðaganga var ætlað að styrkja samgöngur við 

höfuðborgarsvæðið og ekki annað hægt að segja að það hefi tekist ljómandi vel og að áhrif ganganna 
hafi verið meiri og jákvæðari en reikna mátti með – bæði sunnan og norðan fjarðar.  Það er því 
umfram allt mikilvægt að mannvirkið og ný göng styrki áfram þá stöðu til langrar framtíðar.   
 
Ýmis mál 

 Þann 31. október lét Gylfi Þórðarson af störfum sem framkvæmdastjóri, en hann er einn 
þeirra sem frá upphafi og nánast óslitið hefur komið að málefnum Hvalfjarðarganga og 
Spalar.  Eru honum færðar sérstakar þakkir fyrir ómetanlegt framlag til verkefnisins. 

 Anna Kristjánsdóttir var frá 1. nóvember ráðinn framkvæmdastjóri og mun hún leiða 
lokaprettinn, en Anna hefur verið hjá félaginu nánast frá upphafi. 

 Ásrún Baldvinsdóttir, sem verið hefur starfsmaður á skrifstofu Spalar frá upphafi lét af 
störfum um miðjan desembermánuð. 

 Þann 30. september s.l. lauk ráðningarsambandi Spalar og starfsmanna í gjaldskýli.  Nú eru 
sex starfsmenn Spalar á skrifstofu, sem vinna að uppgjöri og endurgreiðslum til viðskiptavina. 

 Atli Rúnar Halldórsson, sem sinnt hefur upplýsingaverkefnum fyrir Spöl um langt árabil, 
vinnur nú að bók þar sem lokaspretti Spalar eru gerð skil og styður Spölur það verkefni.  Atli 
Rúnar ritaði bókina Undir kelduna, sem lýsir aðdraganda og framkvæmd Hvalfjarðaganga og 
því mikilvægt að sagan öll verði sögð.  Verkefni Atla fyrir Spöl hafa verið fjölbreytt og mörg 
hver unnin af áhuga fyrir verkefninu, en hann var m.a. upphafsmaður að því að nota 
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Staupastein í fyrstu kynningum Hvalfjarðarganga. Og í bókinni verður saga Staupasteins sögð 
og fram kemur að karlinn fylgdist með göngunum á öllum Spalartímanum og lauk afskiptum 
af þeim í septemberlok 2018. 

 Spölur hefur húsnæðið að Kirkjubraut 28 á leigu til loka marsmánaðar.  Fyrir lok leigutímans 
þarf að koma skjölum, sem þarf að varðveita í geymslu og losa félagið við skrifstofubúnað.  
Að svo miklu leyti sem ekki er hægt að koma slíkum búnaði í verð mun félagið finna leiðir til 
að láta verðuga starfsemi njóta þess sem nýtilegt er. 
 

Niðurlag 
Í dag, þann 25. janúar 2019, eru nákvæmlega 28 ár liðin frá stofnun Spalar hf. og því við hæfi að 
minnast þess sérstaklega.  Spölur hefur alla tíð verið vel mannað fyrirtæki þar sem lengst af unnu 17 í 
15 stöðugildum. Þó svo að 
Spalarverkefninu hafi í upphafi verið 
afmarkaður ákveðinn tími fylgir því 
eftirsjá og blendnar tilfinningar að sjá á 
bak fólki sem flest hefur starfað hjá 
félaginu frá upphafi rekstrar ganganna. Í 
skýrslum stjórnar hefur verið minnt á 
mikilvægan þátt þeirra í því hversu 
verkefnið hefur gengið vel. Þar hefur 
skipt sköpum að búa að starfsfólki sem 
sinnt hefur starfi sínu af kostgæfni og 
trúmennsku. Það er því ljúft og skylt að 
færa starfsfólki félagsins þakkir fyrir vel 
unnin störf og frábært samstarf á liðnum 
árum um leið og því er óskað velfarnaðar á þessum tímamótum.  Þá skal getið þeirra verktaka sem 
þjónustað hafa Spöl um langa hríð, einkum samt starfsmanna Meitils á Grundartanga og Matthíasar 
Loftssonar hjá Mannviti.  
Ég færi annars öllum er hrintu Hvalfjarðargangaverkefninu úr vör á sínum tíma, og studdu það með 
ráðum og dáð, hlýjar kveðjur og þakklæti fyrir þátt hvers og eins. Sérstaklega skal getið Jónasar 

Aðalsteinssonar hrl. sem fylgt hefur félaginu frá 
upphafi og Örnu G. Tryggvadóttur löggilts 
endurskoðanda, sem sinnt hefur endurskoðun 
reikninga um árabil.  Þeim báðum og öðru 
starfsfólki Lex lögmannsstofu og 
PricewaterhouseCoopers er þakkað fyrir 
einstakt samstarf. 
  
Gott fundarfólk. 
Á þessum hluthafafundi Spalar  eru hluthöfum 
sem fylgt hafa félaginu færðar bestu þakkir fyrir 
samfylgd og samstarf. Stjórnarmönnum og 

framkvæmdastjóra færi ég bestu þakkir fyrir gott samstarf og  ítreka þakkir til starfsfólks fyrirtækisins.  
Þar með lýkur Spalarsögunni, en eftirmáli við slit félagsins mun væntanlega slá botninn í verkefnið. 
 
Akranesi, 20. janúar 2019 
Gísli Gíslason, 
stjórnarformaður Spalar ehf.  
 
 


