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Inngangur 

Það er sem fyrr ánægjulegt að greina frá því að rekstur Spalar árið 2015 gekk vel. Óhöpp og slys í 

göngunum voru óveruleg, umferð varð meiri en árin 2013 og 2014. Reyndar hafa aldrei fleiri bifreiðar 

farið um göngin á einu ári og útlit 

fyrir að áfram verði aukning 

umferðar ekki síst í ljósi þróunar í 

fjölda ferðamanna. Þá hefur afkoma 

félagsins aldrei verið betri. Allt frá 

árinu 1988, þegar fyrstu formlegu 

skrefin voru tekin í undirbúningi 

verkefnisins byggðist verkefnið á 

samfélagslegum gildum: Að bæta 

samgöngur um Hvalfjörð gegn gjaldi 

sem stæði undir rekstri og fjár-

festingu. Á rekstrartíma ganganna hafa hins vegar öryggismál verið í öndvegi og án nokkurs vafa 

munu þau mál verða efst á baugi í ljósi ört vaxandi umferðar. Nú styttist enn í rekstrartíma Spalar ehf. 

og uppgreiðslu lána félagsins. Gangi áætlanir fram sem horfir má reikna með að ríkissjóði verði afhent 

göngin til eignar og rekstrar í lok árs 2018 og lýkur þar með hlutverki þeirra hlutahafa sem komu að 

málum við stofnun Spalar ehf. á árinu 1991.  

 

Miðað við síðustu áramót höfðu tæplega 28,9 milljónir bíla ekið um Hvalfjarðargöng frá því að göngin 

voru opnuð þann 11. júlí 1998. Veggjaldið hefur verið óbreytt frá 1. júlí 2011 og þannig enn lækkað 

að verðgildi. Eftir nokkurn samdrátt í umferð frá árinu 2008 fór umferð árið 2013 að nýju vaxandi og 

sú þróun hélt áfram árið 2014. Umferðaraukningin þessi tvö ár var samtals um 5,5% og skýrist af 

aukningu í almennri umferð, en ekki síst umferðar ferðamanna. Árið 2015 jókst umferð um 5,63%, en 

segja má að frá og með júnímánuði hafi umferðin tekið stökk og fyrstu mánuðir ársins 2016 benda til 

þess að enn muni umferðin aukast. Miðað við að hluta umferðaraukningar megi skýra með akstri 

ferðamanna sem koma til Íslands þá má skoða þróun sem sett hefur verið fram á þeim vettvangi.  

 

Ferðamenn sem komu til Íslands með flugi 

2011 540.824    

2012 646.921  + 19,6% 

2013 781.016 +20,7% 

2014 969.181 +24,1% 

2015 1.261.938 +30,2% 

2016 1.540.000 Spá ISAVIA 

 

Ýmsir spámenn eru um þróun fjölda ferðamanna næstu ár. T.d. spáir Arion banki 12,6% aukningu 

ferðamanna á árinu 2016 og 10,6% aukningu á árinu 2017. Spár hafa hins vegar breyst ört í ljósi 

aukningu ferðamanna umfram spár. Augljóst er að sú þróun sem verður hefur áhrif á umferð og 

þ.m.t. umferð um Hvalfjarðargöng.  

Almenn umferð hefur einnig aukist, en þar skiptir m.a. máli verð á eldsneyti og almennur efnahagur, 

auk þess má ætla að aukin umsvif á Grundartanga munu hafa áhrif á umferð um Hvalfjarðargöng til 

aukningar. 
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Samningslok Spalar ehf. 

Stjórn Spalar ehf. hefur sent innanríkisráðuneytinu, fjármálaráðuneytinu og Vegagerðinni minnisblað 

um að nú eru aðeins þrír gjalddagar eftir á meginlánum Spalar ehf. og verður uppgreiðslu þeirra lokið 

í september árið 2018. Aukning umferðar og þar með tekna Spalar ehf. leiðir til þess að afhending 

ganganna gæti mögulega orðið í lok ársins 2018. Því er mikilvægt að samningsaðilar, ásamt 

væntanlegum rekstraraðila ganganna hefji sem fyrst undirbúning að afhendingu ganganna með gerð 

sérstaks samkomulags, svo að ljóst liggi fyrir 

með góðum fyrirvara, hvernig afhendingin 

verður framkvæmd. Í því sambandi vekur stjórn 

Spalar athygli á eftirfarandi: 

a. Samningi Eignarhaldsfélagsins Spalar ehf. 
og ríkisins frá árinu 1995, sem staðfestur 
var af Alþingi, lýkur um leið og allur 
kostnaður við göngin hefur fengist 
endurgreiddur í samræmi við ákvæði 6. 
greinar samningsins og fellur þá sérleyfi 
félagsins og gjaldtökuheimild þess niður. 

b. Gera má ráð fyrir að árlegur kostnaður við rekstur, viðhald og fjárfestingar verði 200-250 mkr. á 
núverandi verðlagi, 

c. Byggingarkostnaður nýrra ganga ásamt tengingu við eldri göng er áætlaður rúmlega 11 milljarðar 
króna m/vsk á núverandi verðlagi og verktími er áætlaður 3 - 4 ár frá ákvörðunartöku til þess 
tíma að bæði göngin eru komin í notkun, 

d. Árið 2008 afhenti Spölur ehf. ríkinu og Vegagerðinni rannsóknargögn og frumhönnun nýrra 
ganga við hlið þeirra sem byggð voru 1996-1998. 

e. Hámarks meðalumferð (ADU) fyrir göng sem liggja í halla og beygjum er 8.000 ökutæki á 
sólarhring skv. gildandi reglum. Meðalumferð 2015 var rúmlega 5.600 ökutæki, gæti orðið 6.100-
6.200 ökutæki 2016. Miðað við hóflega umferðarspá gæti umferðin farið í 8.000 ökutæki 2020 - 
2021. 

 

Í þessu sambandi er einnig minnt á það hér að auk þróunar umferðar, öryggismál í 

Hvalfjarðargöngum og reglugerð þar að lútandi, hefur á fyrri aðalfundum Spalar ehf. verið minnst á 

mikilvægi endurbóta á veginum um 

Kjalarnes. Má í því sambandi vísa til 

samkomulags Spalar ehf. og 

Vegagerðarinnar frá 9. janúar 2007 

um undirbúning að tvöföldun 

Hringvegar á Kjalarnesi. Á þeim tíma 

leit út fyrir að fara þyrfti í tvöföldun 

Hvalfjarðarganga talsvert fyrr en 

búast mátti við, en í kjölfar 

efnahagsþrenginga breyttust for-

sendur, sem nú 8 árum síðar kalla á 

aðgerðir fyrr en síðar. 
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Þróun umferðar 

Alls fóru á árinu 2.047.899 ökutæki um Hvalfjarðargöng, sem er 5,65% aukning. Hafa verður í huga að 

við bætast ökutæki sem óku 

gjaldfrítt um göngin í verkfalli á 

vordögum og að auki ber að nefna 

lokun ganganna vegna malbiks-

framkvæmda. Þrátt fyrir þetta er 

árið 2015 mesta umferðarár í sögu 

félagsins. 

Meðalumferð(dagsumferð)árið 2015 

var 5.610 ökutæki en var fyrra ár 

5.311. ökutæki. Árið 2007 er því ekki 

lengur metár í umferð um Hvalfjarðargöng, en þá losaði umferðin liðlega 2 milljónir bifreiða og 

meðalumferðin var 5.563 ökutæki. Af hálfu Spalar ehf. hafa verið sett upp nokkur dæmi um hvernig 

þróun umferðar geti orðið á næstu árum og sem fyrr segir er líklegt að um eða upp úr árinu 2020 

muni umferðin fara yfir öryggismörk 

reglugerða og þær einar úrbætur sem 

duga eru að byggja ný göng samhliða 

þeim sem fyrir eru. Vert er að taka 

fram að í útfærslu á umferðarspá er 

ekki sérstaklega tekið tillit til 

hugsanlegrar aukningar umferðar við 

það að gjaldskylda falli niður.   

Þróun umferðar á síðustu árum má sjá 

hér að ofan og umferðina eftir 

mánuðum frá árinu 2008 má sjá á 

mynd hér til hliðar. 

 

 

Þróun gjaldskrár 

Gjaldskrá Spalar ehf. hefur verið óbreytt síðan 1. júlí 2011. Þrátt fyrir hækkanir á verðlagi og 

virðisaukaskattsþrepi hefur það verið meginstefna Spalar ehf. sem fyrr að vegfarendur njóti aukinnar 

umferðar og umferðaraukningin þannig látin mæta hækkun á verðlagi. Haldist verðlag þokkalega 

stöðugt og aukist umferð í þeim mæli sem útlit er fyrir, þá eru allar líkur á því að gjaldskrá verði 

óbreytt til loka rekstrar Spalar ehf. Þar skiptir einnig máli að ekki er gert ráð fyrir neinum meiriháttar 

viðhaldsaðgerðum á þessu tímabili. 

 

Á aðalfundum Spalar ehf. síðustu ár hefur sú mynd verið sýnd að í krónum og verðgildi þá hefur 

gjaldskrá Spalar ehf. lækkað jafnt og þétt. Lægsta gjald er nú fyrir þá sem kaupa 100 ferðir, kr. 283. Í 

ljósi sögunnar hefur þróunin verið þessi: 
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Ofangreind mynd sýnir að meðaltekjur Spalar ehf. án vsk. á bíl voru í árdaga tæpar 2.000 krónur á 

verðlagi dagsins í dag, en eru árið 2015 að meðaltali 579 krónur, en var kr. 589 á árinu 2014. Við 

upphaf rekstrar árið 1998 var meðalgjald af hverri bifreið 846 krónur. 

 

Skipting tekna Spalar ehf. á milli gjaldflokka er eftirfarandi: 

 
 

Myndin sýnir að síðustu ár hefur þeim fjölgað sem staðgreiða ferðir, sem bendir til áhrifa af akstri 

ferðamanna, en þrátt fyrir aukningu í fjölda veglykla þá fer hlutfall þeirra lækkandi sem greiða ferðir 

fyrirfram. Fjöldi samninga í árslok voru 18.396 og fjölgaði á árinu um 584 samninga. Fjöldi veglykla í 

umferð í árslok voru 47.214 og fjölgaði þeim á árinu um 610.  

Öryggismál 

Öryggismál hafa verið fastur liður í skýrslu stjórnar. Á árinu 2013 var lokið við að uppfylla öll ákvæði 
reglugerðar um öryggi í jarðgöngum. Stóra viðhaldsverkefni ársins 2015 var að endurnýja þann hluta 
slitlags sem skilinn var eftir árið 2014 og var það verkefnið unnið í maímánuði. Göngin voru lokuð á 
meðan unnið var að verkinu, en framkvæmdin tókst afar vel í alla staði og þeim til sóma sem að því 
stóðu. 
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Með endurnýjun slitlagsins var lokið stærstu framkvæmdaliðum sem áætlanir Spalar ehf. gerðu ráð 
fyrir að framkvæma á rekstrartíma félagsins. Fjárfestingarþörfin til loka árs 2018 er því óveruleg og 
ljóst að göngunum verði skilað til ríkisins í góðu ásigkomulagi þegar þar að kemur. 
Auk malbiksframkvæmda var unnið að smærri verkefnum í öryggismálum, m.a. með uppsetningu 
stýringa við gjaldskýli, sem m.a. er ætlað að draga úr hraða. Eitt af þeim atriðum sem ræða þarf við 
Vegagerðina er hvernig umferð skuli beint við gjaldskýlin þegar gjaldtöku verður hætt og hvernig 
vöktun ganganna verði háttað. 
 
Fjárhagur og reikningsskil 
Tekjur Spalar ehf. voru 1.196 mkr., rekstrargjöld 510,3 mkr. að afskriftum meðtöldum þannig að 
rekstrarhagnaður fyrir fjármunaliði og skattaáhrif var 686 mkr. Að teknu tilliti til fjármunaliða og 
skattaáhrifa er hagnaður ársins 461.0 mkr. Hækkun tekna á milli áranna 2014 og 2015 er 5,29%. 
Handbært fé frá rekstri var 854,9 mkr.  
Um 600,5 mkr. fóru til greiðslna vegna langtímalána og lækkuðu langtímaskuldir fyrirtækisins um 
481,8 mkr. og eru nú um 1,7 Makr. 
Langtímalán voru í árslok 1.946 þús. kr., sem 
greiðast mun í þremur afborgunum til ársins 
2018. 
Þróun uppgreiðslna lána Spalar ehf. er eins og 
sjá má á meðfylgjandi skýringarmynd hér til 
hliðar.  
Sú staða er nú uppi að ónýtt tap frá fyrri 
árum er uppurið, sem þýðir að á árinu 2016 
greiðir Spölur ehf. um 53 mkr. af um 115,0 
mkr. álögðum tekjuskatti vegna ársins 2015. 
Félagið þarf síðan að greiða tekjuskatt af 
hagnaði til loka rekstrar félagsins. 
Tekjuskatturinn bætist við kostnað vegna uppgreiðslu fjárfestinga og rekstrar samkvæmt samingi við 
ríkið frá árinu 1995. 
 

Ýmis mál 

 Í byrjun árs voru kjarasamningar starfsmanna lausir og gengu viðræður um nýjan 
kjarasamning hægt. Í fyrsta skipti á rekstrartíma ganganna reyndi á verkfall starfsmanna 
félagsins í gjaldskýli og komu þá til úrlausnar ýmis atriði varðandi öryggismál í göngunum. 
Niðurstaðan var sú að gjald var ekki innheimt þá daga sem verkfall stóð yfir, en göngunum 
haldið opnum. Að lokum náðust samningar sem gilda til loka rekstrartímabils Spalar ehf., 
þannig að ekki mun reyna á sambærilega stöðu. Hins vegar er það mat stjórnenda Spalar ehf. 
að ekki hefði verið hægt með fullu öryggi að halda göngunum opnum nema í takmarkaðan 
tíma, en lokun þeirra hefði leitt af sér verulega röskun á umferð um Vesturlandsveg og 
verulega aukna áhættu með akstri um Hvalfjörð. 

 Í júnímánuði fékk Spölur ehf. fyrirspurn frá Umhverfisstofnun vegna fyrirspurnar vegfaranda 
varðandi mengun í göngunum þann 30.apríl sl. Viðkomandi var að leita skýringa á 
bráðaofnæmiskasti sem barn viðkomandi fékk síðar þann dag eftir að hafa ekið göngin. Málið 
er dæmi um fjölbreyttar fyrirspurnir um aðstæður í göngunum. Svar Spalar ehf. við þessu 
erindi var á þann veg að aflað var upplýsinga um CO og NO2 vegna beiðni konunnar á því 
tímabili sem hún sagðist hafa ekið í gegnum göngin. Þann dag stóð yfir verkfall starfsmanna í 
gjaldskýli og rekstrarstjóri ganganna stýrði þar tækjabúnaði. Línuritið sýndi að mengun var 
langt undir mörkum. Dæmi um fyrirspurnir eru m.a. varðandi lýsingu, svifryk, og óhreinindi á 
vegstikum.   
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 Í ágústmánuði áttu formaður og framkvæmdastjóri Spalar ehf. fund með bæjarráði Akraness 
og slökkviliðsstjóra kaupstaðarins, þar sem farið var yfir ýmis atriði varðandi öryggismál í 
Hvalfjarðargöngum og útlit um þróun 
umferðar. Eftir þann fund gerði 
bæjarráðið eftirfarandi bókun: 
"Mikilvægt er að öryggismál séu 
ávallt til skoðunar og ekki síst í ljósi 
vaxandi umferðar um Hvalfjarðar-
göng og Vesturlandsveg. Fyrir liggur 
að gera þarf vandaða umferðarspá 
fyrir Vesturlandsveg og Hvalfjarðar-
göng til næstu 10 ára sem tekur mið 
af vaxandi fjölda ferðamanna á 
Íslandi og aukinna umsvifa á Grundartanga. Eins og fram kemur í umsögn bæjarráðs til 
samgöngu- og umhverfisnefndar Alþingis, dags. 4. júní síðastliðinn er orðið brýnt að ráðast í 
framkvæmdir við Vesturlandsveg til að tryggja öryggi vegfarenda á Vesturlandi. 
Vesturlandsvegur er 1 vegur og akstursskilyrði oft erfið vegna veðurfars á Kjalarnesi og í 
Kollafirði."   

 Á haustdögum var haft samband við Almannavarnardeild Ríkislögreglustjóra um nauðsyn 
þess að haldin verði æfing þeirra aðila sem hafa hlutverk í viðbragðsáætlun um 
Hvalfjarðargöng. Áætlað er að æfing verði haldin á fyrri hluta árs 2016. 

 
Niðurlag 
Spölur ehf. er vel mannað fyrirtæki með 17 manns í vinnu í 15 stöðugildum. Sem fyrr er starfsfólki 
félagsins þakkað fyrir vel unnin störf.  
 
Liðin rekstrarár hafa verið farsæl og vonin sú að svo verði áfram. Til upprifjunar er því haldið til haga 
að þegar formlegur hópur um vegtengingu um Hvalfjörð kom saman árið 1988 var það markmið hans 
að bæta samgöngur við svæðið norðan Hvalfjarðar. Það var bjargföst trú þeirra sem þátt tóku að 

unnt væri að framkvæma verkefnið og að það hefði 
jákvæð áhrif á samfélagið. Ekki skal fengist um þær 
raddir sem mæltu gegn gerð Hvalfjarðarganga eða þá 
sem höfðu ekki trú á verkefninu, heldur halda því til 
haga að jákvæð áhrif eru mun meiri en nokkur gerði 
sér í hugarlund. Frá opnun ganganna hefur verkefnið 
verið rekið á samfélagslegum forsendum þar sem 
öryggi vegfarenda og lækkandi veggjald hefur verið 
haft að leiðarljósi. Ný kynslóð íbúa, sem veltir ekki 
sérstaklega vöngum yfir forsögunni horfir fremur til 

þess að veggjaldið sjálft sé hindrun fyrir aukinni umferð um Vesturland, bendir á að almenn gjaldtaka 
á vegum sé ekki til staðar annars staðar á Íslandi og að eðlilegt sé að ríkið annist nauðsynlegar 
framkvæmdir í vegagerð. Þetta eru sjónarmið sem vissulega eiga rétt á sér og verkefni kjörinna 
fulltrúa að finna réttu leiðina sem tryggir greiðar samgöngur og öryggi vegfarenda. Því skal eftir sem 
áður haldið til haga að sú ákvörðun að byggja Hvalfjarðargöng og taka veggjald byggðist á brýnum 
hagsmunum, sem ekki var útlit fyrir að ríkissjóður hefði ráð á að framkvæma. Því má halda fram að 
sambærileg staða sé uppi í dag. 
 
Það er von stjórnar Spalar ehf. að vel muni farnast á komandi árum, en það mun byggjast á árvekni 
varðandi öryggismál og hagfelldri þróun efnahags- og umferðarþróunar. Með þau leiðarljós ætti 
verkefnið að komast í höfn. 
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Gott fundarfólk. 

Ég færi stjórnarmönnum og framkvæmdastjóra bestu þakkir fyrir gott samstarf á liðnu rekstrarári og 

ítreka þakkir til starfsfólks fyrirtækisins, með þeirri ósk að rekstur Spalar ehf. verði áfram farsæll á 

árinu 2016. 

 

 

Akranesi, 7. mars 2016 

Gísli Gíslason, 

stjórnarformaður Spalar ehf.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


