
SPÖLUR – og hvað svo?

Gísli Gíslason

fyrrverandi formaður Spalar ehf.



Inngangur

• Innviðaverkefni: Tíminn hefur 
hlaupið hraðar en góður vilji.

• Samfélagslegar – pólitískar –
stjórnsýslulegar ástæður?

• Hvalfjarðargöng – Vaðlaheiðagöng
– Hornafjarðarfljót

• 1989: Nefnd

• 1990: Opnað á möguleika á 
veggjöldum í vegalögum –
betrumbætt ákvæði í tímans rás.

• 1995: Þátttaka lífeyrissjóðanna



Margt breytt frá upphafsdögum Spalar

• Breytt regluverk varðandi 
sérleyfi (EES) – lög um opinber 
innkaup

• Umhverfismat (EES)

• Skipulagsmál – tímafrekari

• Þroskaðra fjármálakerfi – mun 
auðveldara að fá fjármögnun í 
álitleg verkefni

• Engir samfélagsmiðlar ☺



KOSTIR OG GALLAR
• Rök þeirra sem efast:

• Dýrari framkvæmd
• Fjármagnskostnaður hár
• Innheimtukostnaður hár
• Ósanngjarnt að innheimta veggjald 

umfram almenna tekjuöflun 
ríkisins.

• Rök þeirra jákvæðu:
• Flýting mikilvægra framkvæmda 

stöðvar viðvarandi tap 
samfélagsins

• Veggjald í afmarkaðan tíma er í 
heildina lægra en ágóðinn af góðri 
framkvæmd.

20 göng á 50 árum
15 göng í pípunum



Lykilþættir sáttar um veggjöld

1. Samhljómur um að viðkomandi framkvæmd sé
til að styrkja búsetuskilyrði.

2. Samhljómur um að framkvæmdin auki
umferðaröryggi.

3. Að veggjaldi sé stillt í hóf.

4. Sjónarmið um að framkvæmd sé umhverfisbót
með tímasparnaði, greiðari umferð og minni
útblæstri.

5. Að veggjaldi sé ætlað að standa undir kostnaði
og rekstri viðkomandi framkvæmdar.

6. Að gegnsæi ríki um veggjaldið og uppgreiðslu
skuldbindinga.

7. Að álagning veggjalds sé tímabundin ákvörðun.



SAMANTEKIÐ

✓Bættar samgöngur.

✓Hóflegt veggjald.

✓Skýrt markmið um

greiðslu stofnkostnaðar.



Verkefni ríkisins

• Inna eða utan ríkisreiknings:

1. Verkefni sem eru innan
ríkisreiknings hafa tilhneigingu til að
lúta flókinni stjórnsýslu m.a.
ráðuneyta og stofnanna ríkisins.

2. Verkefni utan ríkisreiknings hafa
augljóslega ekki bein áhrif á
ríkisfjármálin.

3. Verkefni utan ríkisreiknings skerpa á
skilum milli eftirlits og skilmála sem
gilda um einstök verkefni.



Hvalfjarðargöng 1989 - 2018

Eignarhaldsfélagið 
Spölur hf. 1991

(Fyrirtæki, sveitar-
félög, einstaklingar)

Spölur ehf. 1995

Fossvirki

Hönnun

Fjármögnun á verktíma

Uppgjör við Fossvirki 3 mán. 
eftir verklok 1998 og úttekt

Virkjun 
langtímafjármögnunar

Spölur ehf.

Eignarhald 

Rekstur

Afhending til ríkis 
2018

Veggjald fellt 
niður

Samningur við ríkið

Veggjald

Eftirlit 
Vegagerðar

Skammtímafjármögnun 
verktaka – Enskildabanken o.fl.

Langtímafjármögnun

Lífeyrissjóðir og John Hancock

Endurfjármögnun 2005

Innviðaráðuneyti 
(Samgönguráðuneyti)

Fjármálaráðuneyti

Spölur  
afhentur ríkinu



Vaðlaheiðagöng 2003 - ?
Greið leið ehf. 

2003

30 stofnendur –
sveitarfélög á 
Noðurlandi og 

fyrirtæki

Útboð 

Eignarhald og 
rekstur

Fjármögnun

Endurskipu-
lagning

langtíma-
fjármögnunar

Samningur við ríkið 
Veggjald

Eftirlit Vegagerðar

Eftirlit Samgöngustofu

Breytt eignarhald: 

Greið leið ehf. 66% Ríkissjóður 33%

Langtímafjármögnun:

Ríkissjóður

Ríkissjóður 

Skuldum breytt í hlutafé



Hornafjarðarfljót 2021 – upphafleg aðferðafræði

Vegagerðin Verktakar

Tilboðum 
hafnað

Markmiðum 
breytt

Hönnun

Útboð - samkeppnisútboð

Innheimta veggjalds

Framkvæmd

Langtímafjármögnun

Viðhald og rekstur í 20 - 30 ár

Lægsta tilboð 8,5 
Ma.kr.



Hornafjarðarfljót 2022 – aðferðarfræði 2

Vegagerðin Verktaki
Samningur í júlí 
2022 – Áætluð 
lok 1.10.2025

Hönnun

Langtíma fjármögnun

Veggjald?

Framkvæmd

Fjármögnun á 
framkvæmdatíma

Samningsverð 
6,3 Ma.kr.



Samfélagsvegir?

Ehf.

Sveitarfélög

Fyrirtæki

Einstaklingar

Samningur við 
ríkissjóð

Afhending 
verkefnis til ríkis

20 – 25 ár?

Framkvæmd Rekstur

Fjármögnun

Veggjald

Flýting verkefna á samgönguáætlun

Veggjald standi undir 
ákveðnum hluta framkvæmdar 

Hagur ríkis og nærsamfélags

Uppgjör verkefnis

Veggjald fellt 
niður



Færeyska leiðin 1999

Tunnil p/f

Vágatunnil 2002

Norðuroyatunnil 2006

Eysturoyartunnil 2022

(Sandoyartunnil)

Veggjald

Félag í eigu 
landsstjórnarinnar 

Hönnun Útboð

Fjármögnun

Sparnaður við ferjur 
(Vága- og 

Norðuroyatunnil)

Upphafleg hugmyndafræði 
var að veggjald Vága- og 
Norðuroyatunnil ætti að 

standa undir 50% kostnaðar 
vegna sparnaðar við 

ferjurekstur

Gjaldtaka enn í gangi
Ekki allir sáttir þótt önnur 

göngin séu uppgreidd



Er þessi leið fær?

Innviða-
ráðuneyti

Vegagerðin

Félag

að uppfylltum 
hæfisskilyrðum

Verktaki
Lok

samningstíma

Ákvörðun um verkefni

Skipulag og 
umhverfismat

Útboð á sérleyfi

Skýrt skilgreind samingsákvæði og 

Skilmálar um upphaf framkvæmda, rekstur, lok 
verkefnis og skil til ríkis.

Eftirlit með hönnun, 
framkvæmd og á 

rekstrartíma

Fjármögnun

Útboð verkefnis

Veggjald

Rekstur

Samningslok

Hönnun

Framkvæmd

Fjármögnun á 
verktíma valkvæð

Formlegur 
frágangur

Eign ríkis



Niðurlag

• Hagur allra að flýta brýnum 
innviðaverkefnum

• Drifkraftur sem teygir sig víða

• Hugmyndafræði um hvernig 
standa skuli að málum

• Skýrir skilmálar

• Sameiginleg vegferð ríkis og 
lífeyrissjóða

• Hagur þjóðarinnar



TAKK FYRIR
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