
1 

 

 
 
 
 
 
 

Greining kostnaðar við vetrarþjónustu með hliðsjón af veðurlagi 
 
Rannsóknarsjóður Vegagerðarinnar 2016, verknr. 1800-591  
 
 
 
 

 
 
 

Greinargerð (13 bls) 
 

27. júní 2017 
 
 
 
 
 
Inngangur 
Það er vel þekkt og komin ágæt reynsla að notast við veðurgögn til þess að meta þjónustuþörf 
í vetrarþjónustu.  Með því er skilgreind vísitala og hún síðan tengd við þjónustustig bæði í 
hálkuvörnum og snjómokstri.  Vegagerðin hefur þannig stuðst við sk. VetrarIndeX til 
hliðsjónar við deilingu fjármuna til vetrarþjónustu milli svæða.  VetrarIndeX tekur mið af 
lofthita, lofthitasveiflum í kringum 0°C, loftraka og daggarmarki ásamt vindhraða. Tól eins og 
þetta hefur þann annmarka að það mælir illa ákefð, þ.e. samband þjónustustigs og veðurs þar 
sem þjónustustig er hátt með tilheyrandi kostnaði eins og raunin er t.d. suðvestanlands í 
éljaveðri.  Hér er beitt annarri aðferðarfræði í tenglsum veðurs og þjónustuþarfar. 
Tilgangurinn er að eiga í handraðanum aðra mælistiku en VetrarindeX til að meta tengsl 
veðurs og kostnaðar við vetrarþjónustu Vegagerðarinnar. Þetta nýja tól við 
kostnaðargreiningu vetrarþjónustu sem hjálpar Vegagerðinni við að skilgreina ólíka þörf 
fjármagns til þjónustunnar ásamt VetrarIndeX þar sem komin er ágæt reynsla. 
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Verklýsing 
Greind voru dagleg kostnaðargögn Vegagerðarinnar á suðvestursvæði frá 1. janúar 2011 til 
31. desember 2015 þar sem þau voru borin saman við veðurgögn með nýjum hætti. Með hjálp 
endurgreiningar veðurs aftur til 1961 hafa verið skilgreindir 6 veðurklasar með sk. aðferð 
Hovmöllers þar sem hver og einn er lýsandi fyrir ólíkt veðurlag hér á landi yfir 
vetrarmánuðina.  Tekið var tillit eins og hægt er til breytinga á þjónustuumfangi þau 5 ár sem 
voru til skoðunar og lagt var upp með að aðgreina snjómokstur frá hálkuvörnum svo langt 
sem gögn leyfðu. Þessar upplýsingar voru keyrðar saman við veðurklassa sem spanna heila 
viku.  Lagt var mat á það hvernig einstakir kostnaðarliðir sveiflast með veðri. Þ.á.m. akstur 
verktaka, akstur eftirlits, saltnotkun, notkun á saltpækli.  Eins hvernig veður hefur áhrif á 
heildarkostnað.  
 
Skoðaðar voru tölur um daglegan kostnað við vetrarþjónustu á Suðvesturlandi 
(þjónustusvæði 341) sem afmarkast af Kjalarnesi, Höfuðborgarsvæðinu upp að Litlu 
Kaffistofu og Suðurnesjum með Suðurstrandarvegi.  Á þessum árum var lítil magnaukning í 
þjónustunni og því eru veturnir ágætlega samanburðarhæfir hvað kostnað varðar. Allar 
kostnðartölur voru verðlagsuppfærðar til 2015. 
 
Endurgreiningargögn veðurs voru sótt fyrir tímabilið 1961-2010. Klasaskipting veðurs lá fyrir  
reiknuð út frá eldri gögnum þar sem breytileiki veðurs á 50 ára tímabili er álitin fullnægjandi.  
Sú niðurstaða er síðan nýtt fyrir það tímabil sem er til skoðunar frá 2011-2015.  Í 
Hovmöllergreiningunni er stuðst við vikugildi veðurs að vetrinum sem er skilgreindur frá því 
um 25. nóvember og til loka mars.  Að sama skapi var kostnaður við vetrarþjónustu lagður 
saman fyrir viku í senn, frá mánudegi til sunnudags.  Vetrarvikurnar eru ýmist 18 eða 19 og 
lengd vetrar ár hvert er lítið eitt breytileg eftir því hvernig vikudagarnir raðast í almanakinu 
eftir 20. nóvember.  
 
Greining tengsla veðurs og kostnaðar þessa 5 ára tímabils gerir kleift að líta á sveiflur og 
breytileika á milli vetra 50 ár aftur í tímann svo fremi að breytileiki vetrarveðráttunnar og þar 
með kostnaður við vetrarþjónustuna sé sveiflukenndur.   Bæði á það við um vikurnar þ.e. 
innan hvers vetrar og eins á milli vetra.   Þessir 5 vetur voru mjög breytilegir hvað veðráttu 
varðar.  Helst að það hafi vantað veðurlag sem einkennist af kaldri og þurri N-átt.  
 
Nánar um veðurlagsflokkun Hovmöllers 
Fyrir allmörgum árum dvaldist hér sænskur veðurfræðingur á eftirlaunum, Ernst Hovmöller 
að nafni. Vann hann hér að veðurlagsflokkun fyrir 20 ára tímabilið 1958-1977.  Markmið 
greiningar hans var að beita hlutlægri aðferð við flokkun daglegs veðurs á Íslandi.  Allir þekkja 
hvernig tiltekið veður fylgir ákveðnum vindáttum, éljaveður vestanlands með suðvestanátt að 
vetrinum, kulda og dumbungi norðan- og austanlands samfara norðanátt að sumrinu, en 
sólfari syðra o.s.frv.  Dagar með svipuðu veðri endurspegla svipuð einkenni háloftavinda yfir 
landinu.   Aðferð Hovmöllers gengur í stuttu máli út á greina þrjá þætti í 500 hPa 
þrýstifletinum í námunda við landið. Hann er að jafnaði í 5,0 – 5,5 km hæð.  Áætlaðar voru 
mælitölur fyrir styrk vestan- og sunnanþáttar eða vindsins í þrýstifletinum hvern einasta dag.  
Þriðji þátturinn var síðan hæð þrýstiflatarinns frá yfirborði yfir miðju landinu.  Þetta er 
útskýrt frekar á mynd 1. Hverjum þætti var skipt upp í jafnstóra þriðjunga, lítill V-þáttur, 
miðlungs og mikil o.s.frv.  Þannig fengust 3 x 3 x 3 = 27 veðurlagsflokkar fyrir hvern 
almanaksmánuð.   Hovmöllerflokkarnir 27 voru þar næst vegnir út frá mælingum veðurstöðva 
á hita og úrkomu.   
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Mynd 1.  V-þáttur hæðarstigulls (vindur) er um snið frá 60°N til 70°N eftir 20. 
Lengdarbaugnum.  S-þátturinn er samskonar snið eftir 65. breiddargráðu frá 30°V til 10°V.   
Séu gildin neikvæð merkja þau annars vegar A-átt og hins vegar N-átt.  
 
Þó svo að vindur í 500hPa fletinum blási af VSV yfir landinu að jafnaði í flestum mánuðum, er 
breytileiki afar mikill og endurspeglast mjög í veðri nærri yfirborði.   Hlýindi og hlákutíð að 
vetrinum einkennist þannig af miklum S-þætti og háum 500hPa fleti á meðan þurrt og kalt loft 
úr norðri er fylgifiskur þess að V-þátturinn er mikill á sama tíma og S-þátturinn er lítill, jafnvel 
N-átt í háloftunum.  Lágum 500 hPa fleti fylgir  markvert meiri úrkoma að jafnaði heldur en 
þegar fjarlægð upp í þrýstiflötinn er tiltölulega mikil og þannig mætti áfram telja. 
 
Aðferð Hovmöllers við veðurlagsflokkun er einföld og dregur fram breytileika daglegs veðurs 
með því að greina stöðu þrýstiflatar í miðju veðrhvolfi lofthjúps yfir landinu.  Auk daglegra 
gilda má reikna mánaðar eða ársgildi fyrir alla þrjá grunnþætti 500 hPa flatarinsog bera 
saman við breytileika í veðurfari.  Skýringarmyndir má sjá á veggspjaldi sem unnið var vegna 
verkefnins og fylgir í viðauka 1. 

 
Aðlögun veðurlagsflokkunar að vetrarveðráttu 
Farin ver sú leið að reikna vikugildi Hovmöllerþáttanna eftir árstíðum.  Að baki þeirri 
ákvörðun eru veðurspár sem reiknaðar eru til lengri tíma en 10-15 daga fram í tímann. Við 
Evrópsku reiknimiðstöðin (ECMWF) hafa allt frá 2003 verið keyrðar vikulega, alla 
fimmtudaga, svokallaðar mánaðarspár (e. extended forecast). Markmið þessara spáa er því 
ekki að segja fyrir um veður frá degi til dags, heldur ríkjandi þætti veðurlags sem á okkar 
slóðum mótast mjög af háloftavindum.  Gefnar eru út spár fyrir hverja viku í senn frá 
mánudegi til sunnudags 4 vikur fram í tímann. Nú eru þær keyrða tvisvar í viku og hafa gefist 
það vel að stefnt er að að því að framlengja spátímann í 6 vikur.  

 
Grunnurinn að þessari greiningu Hovmöllerþátta við 7 daga veðurlag varð til í 
rannsóknarverkefni í samvinnu Veðurvaktarinnar og Landsvirkjunnar  til hagnýtar á m.a. 
vatnsstýringu og raforkuframleiðslu vatnsaflsvirkjana. Valið var gagnasafn úr svokallaðaðri 
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20. aldar endurgreiningu ECMWF fyrir 50 ár 1961-20101.  Staða 500 hPa flatarins kl. 12 dag 
hvern var reiknuð og tekið vikulegt meðaltal þar sem hver vika var látin hefjast á mánudegi.  
Þriðjungamörk voru reiknuð fyrir 6 árstíðir, þar sem vetur er lengsta árstíðin að jafnaði frá 
um 23. nóvember til um 28. mars.  Fyrir hvern Hovmöllerflokk voru gerð frávikakort m.a. fyrir 
hæð 500 hPa flatarins á N-Atlantshafi, en líka loftþrýsing við yfirborð og þætti eins og hita og 
úrkomu.  Til einföldunar var líkum Hovmöllerflokkum safnað saman í 6 veðurlagsklasa þar 
sem hver og einn hefur sín einkenni eins og sjá má í töflu 1 og á frávikamyndum í viðauka 2.  
 
 

Tafla 1 

Veðurklasar að vetri fyrir vikugildi 
Hovmöllerflokka 

Hlutfall 
1961-2010 

1 Kalt og þurrt 21% 

2 Leysingar og vetrarblotar 24% 

3 
A- og NA-átt, lægðir fyrir 
sunnan land 

14% 

4 Umhleypingar og stormasamt 11% 

5 Útsynningur 17% 

6 N-átt með snjó 12% 

 

Að vetrinum er veður gjarnan með áþekkum hætti í nokkra daga í senn, eða endurtekningar 
verða háttbundar séu t.a.m. umhleypingar. Slík einkennisveður vara gjarnan í 5 til 10 daga í 
senn.    Breytileikinn stjórnast mest af bylgjuhreyfingum háloftavindanna á stærri kvarða 
lofthringrásarinnar.  6-10 daga meðaltal er ekki fjarri meðallengd veðurs með svipuð einkenni 
(e. weather modes)2.  Vitanlega koma fyrir vikur þar sem eru samsettar með tveimur eða fleiri 
tegundum einkennisveðurs. Meðalútkoman er þá ekki endilega lýsandi.  Hins vegar gefur 7 
daga meðaltal ágæta mynd af ríkjandi veðri hverju sinni þegar einkennisveður varir lengur en 
í viku.  
 
 
Nánar um tengingu kostnaðar við veðurklasa 
Greind voru kostnaðargögn Vegagerðarinnar á suðvestursvæði (þjónustusvæði 341) frá 1. 
janúar 2011 til 31. desember 2015.  Ekki var tekið tillit til breytinga á þjónustuumfangi. Þær 
voru ekki stórvægilegar á þessum árum, en þó einhverjar, m.a. jókst þjónustutími á 
Suðurlandsvegi austan Rauðavatns. Ekki reyndist unnt að greina snjómokstur frá 
hálkuvörnum eins upphaflega var ætlunin.  Hálkuvarnir verða vart greindar frá hreinsun þar 
sem vegir eru með hátt þjónustustig eins og raunin er á flestum vegnanna á þjónustusvæðinu. 
Kostnaðarleiðréttar tölur   taka tillit til aksturs verktaka, og kostnað við salt og saltpækil. 
Eftirlitskostnaði var hins vegar sleppt enda er eftirlitið síður tengt veðri en notkun 
þjónustutækjanna og salts. Í viðauka 3 er sýnishorn af kostnaðartöflunum.   Lagður var saman 
kostnaður heillar viku frá mánudegi til sunnudags.  Með því jafnast út mögulega sveifla á milli 
vikudaga. Vikulegu kostnðartölurnar voru síðan flokkaðar með réttum veðurklösum 

                                                 
1  Sjá t.d. http://www.ecmwf.int/en/research/climate-reanalysis/era-20c 

2  Ghil M. and Roberston A.W. (2002): ‘Waves’ vs ‘Particles’ in the atmospheric phase space: a 

pathway to long-range forecasting? Proc Natl Acad Sci USA, 99, 2493–2500.  
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viðkomandi viku. Með því móti má greina spönn kostnaðar frá snjóléttum/hálkulitum vetrum 
yfir í þá snjóþungu eða vetur með mjög tíðri hálkueyðingu.   
 
Tafla 3 sýnir dæmi um dreifingu vikna á klasa eftir vetrum.  Vel sést hvað þeir eru ólíkir og 
hver með sín einkenni veðurs sem ekki verður annars farið frekar í hér.   Hlutfallsleg tíðni 
þessa úrtaks er aðeins frábrugðin heildargagnasafninu 1961-2010 sem sýnd er í töflu 1.  Engu 
að síður gefur þetta tiltölulega litla úrtak frá ársbyrjun 2011 til ársloka 2015 ansi góða mynd 
af tengslum veðurs og kostaðar.  Þó skal ekki neitað að æskilegra hefði verið að hafa fleiri ár til 
samanburðar.  
 

 
Tafla 3 

 
 
Ein helsta niðurstaða rannsóknarinnar er sú að þegar reiknaður var meðalkostnaður fyrir 
hvern klasa veðurs kom í ljós mikill munur. Var hann allt að fimmfaldur á milli klasa 1 og klasa 
5.   Mynd 2 sýnir þennan mun glögglega.   Kostnaður er gefinn upp sem milljónir króna á dag.  
Einnig voru kannaðir eknir km. þjónustutækja og hlutfallsleg niðurstaðar þar er mjög svipuð 
(mynd 3). Munur þar er einnig allt að sexfaldur. 
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Mynd 2.  Daglegur meðalkostnaður á suðvestursvæði við  snjómokstur og hálkuvarnir (ekki 
eftirlit) eftir veðurklösum árin 2011-2015. 
 
 

 
Mynd 3.  Daglegt meðaltal ekinna km. á suðvestursvæði við  snjómokstur og hálkuvarnir (ekki 
eftirlit) eftir veðurklösum árin 2011-2015. 
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Líkindadreifing kostnaðar með hjálp endurgreiningar veðurs 
Ef við gefum okkur það að veturnir 2011til 2015 gefi góða mynd og svipi til dreifingar á milli 
klasa fyrir allt 50 ára safnið 1961-2010 má varpa kostnaðarniðurstöðu hvers klasa á hvern 
vetur fyrir sig.  Hér var gengið lengra og sótt endurgreiningargögn til 20. aldar greiningar 
ECMWF allt aftur til 1900.  Framan af, e.t.v. fyrst tvo áratugina eru daglegu kortin ekki af sömu 
nákvæmni og síðar varð, en í meðaltölum jafnast skekkjur út. Þó er ekki útilokað að 
kerfisbundin bjögun sé til staðar.  En þetta er meira gert fyrir forvitnissakir.  Mynd 4 sýnir 
niðurstöður slíkra útreikninga.  Vel sést hve breytileikinn á milli vetra er mikill.  Veturinn 
2014-15 er með þeim dýrari, en veður 1921-22 var óhagstæðara hefði þá verið sama 
vegakerfi með svipuðu þjónustuframlagi.  Kostnaður hagstæðustu vetranna er ekki nema 35-
40% af þeim dýrustu. 
 
 

 
Mynd 4.  Á sama hátt og á mynd 2 og 3 er afturreiknaður áætlaður daglegur kostnaður allt 
aftur til 1900 með aðstoð endurreikningaveðurganga ECMWF.  
 
 
 
Niðurstöður og umræður 
Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvernig þessi aðferð kæmi út og meta jafnframt 
gagnsemi hennar.  Eftir því sem samanburðarhæfur kostnaður við vetrarþjónustu verður betri  
fyrir fleiri ár, þeim mun gagnlegri verður aðferð eins og þessi.  Hún kemur að notum t.d. við að 
skýra breytileg fjárútlát til þjónustunnar á mill ára og með vörpun aftur í tímann má fá fram 
nokkurskonar líkindadreifingu kostnaðar sem gagnast gæti við áætlunargerð og því að meta 
þjónustukostnað út frá hinni stóru breytu sem veður er í þessum efnum. 
 
En umfram allt er niðurstaðan samt sú að með aðferðinni fæst hagnýtt greiningartól sem 
tengir kostnað og veður saman í 6 veðurklösum hverrar viku í senn.  Hvort sem litið er til 
kostnaðar eða ekna km. þjónustutækja að þá er umfang allt að sexfallt á milli veðurklasana. 
 
Ekkert er því til fyrirstöðu hjá Vegagerðinni að þróa aðferðina áfram, bera saman kerfisbundið 
við VetrarIndeX og jafnvel skoða aðra kafla á þjóðvegum s.s. þar sem snjómokstur er 
uppistaðan í vetrarsþjónustunni í stað hálkuvarna sem einkennandi eru fyrir Suðvesturland. 
 
Ásamt þessari greinargerð voru niðurstöður kynntar með veggspjaldi á SIRWEC fundi í Fort 
Collins í Colorado 27. til 29. apríl 2016 (Mynd 5) og á einnig Rannsóknaráðstefnu 
Vegagerðarinnar 28. október 2016. 
 



8 

 

   
Mynd 5.  Sveinn Gauti Einarsson frá Veðurvaktinni við veggspjald  
í Fort Collins í Colorado á SIRWEC fundi 28. apríl 2016.    
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Viðauki 1 
 
Frávik hvers veðurklasa af vetrarhita eins og hann er reiknaður í endurgreiningu ECMWF, 
1961-2010 og hins vegar hlutfall (%) úrkomu á 18 veðurstöðum þar sem 100 er meðaltal. 
  

1. Kalt og þurrt 

 
2. Leysingar og vetrarblotar 
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3.  A- og NA-átt, lægðir fyrir sunnan land 

 
4. Umhleypingar og stormasamt 
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5. Útsynningur 

 

 
6. N-átt með snjó 
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Viðauki 2  -  Veggspjald sem sýnt var á Rannsóknaráðstefnu Vegagerðarinnar í október 2016 
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Viðauki 3 
 
Úrklippa úr uppgjörstöflu fyrir þjónustusvæði 341.  Þá daga sem vantar voru engar aðgerðir 
og heldur enginn beinn kostnaður við vetrarþjónustu.  
 

 




