
Morgunspjall um hönnun á gatnamótum fyrir fjölbreyttan ferðamáta

Hönnun gatnamóta við þjóðvegi 

Erna Hreinsdóttir

Forstöðumaður Skipulagsdeildar



Meginmarkmið

Öruggar og greiðar samgöngur á 
sjó og landi.

Hagkvæm uppbygging og rekstur 
samgöngukerfisins í sátt við 
umhverfið.

Öryggi

Greiðfærni

Hagkvæmni



Stefna: umferðaröryggismál

Við hönnun, byggingu, viðhald og þjónustu 

vega mun Vegagerðin hafa öryggi vegfarenda 

í fyrirrúmi. 

Í allri starfsemi Vegagerðarinnar þarf sífellt að 

taka ákvarðanir sem geta haft áhrif á 

umferðaröryggi. Það getur verið allt frá vali á 

veglínum og notkun á vegstöðlum, til sumar- og 

vetrarþjónustu á nýjum og gömlum vegum. 

Þegar hagsmunir rekast á, svo sem milli 

kostnaðar, tíma, öryggis eða annarra þátta, er 

rétt að Vegagerðin láti öryggið ráða við 

ákvarðanir, eftir því sem gerlegt er.



Hvað kostar eitt banaslys?

Heildarkostnaður samfélagsins.

" Vart er til sá einstaklingur sem þekkir ekki einhvern sem 

lent hefur í alvarlegu slysi í umferðinni"

sagði Sigurður Ingi Jóhannsson samgöngu - og 

sveitarstjórnarráðherra 



Kostnaður samfélagsins við 

banaslys var metinn á að lágmarki 

650 m. kr. (á verðlagi ársins 2013) í

skýrslu sem unnin var fyrir 

rannsóknarsjóð Vegagerðarinnar 

(Haraldur Sigþórsson og Vilhjálmur 

Hilmarsson, 2014).

Um 700 m. kr. 2018!

10,5 milljarðar!

There were 1.25 

million road traffic 

deaths globally in 

2013



No. of killed and seriously injured in traffic 1975-2017
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Auður Þóra Árnadóttir



Slys

Auður Þóra Árnadóttir
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Ekið út af

Ekið framan á

Ekið á hlið bifreiðar

Fall af bifhjóli

Ekið aftan á bifreið

Ekið á fastan hlut eða…

Annað

Ökutæki veltur á vegi

Hjólreiðaslys

Ekið á gangandi vegfaranda

Ekið á dýr á akbraut.

Ekið á hestamann

Skipting alvarlegra slysa og banaslysa á þjóðvegum í dreifbýli á 
tímabilinu 2012-2016

Fjöldi slysa: 339



Veghönnunarreglur

…eru ófrávíkjanlegar nema að því leyti að

mögulegt er að sækja um með rökstuddri

beiðni til forstjóra Vegagerðarinnar ef

hönnuðir telja brýnt að víkja frá þeim.

Dreifbýli - Þéttbýli



15 tengingar af

ýmsum toga við

veginn á rúmlega 2 

km kafla.











Sjónlengdir

Sýnileiki

Einsleitni

Hraði

Takk fyrir


