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Samræming hámarkshraða
innan þéttbýlis
Dr. Haraldur Sigþórsson og Jónas Guðmundsson skrifa.
Um þessar mundir er verið að herða
nokkuð reglur og viðurlög við brotum á
reglum um ökuhraða hérlendis. Með
reglugerð nr. 930/2006 um sektir og önnur viðurlög vegna brota á umferðarlögum,
sem tók gildi 1. desember sl., er m.a.
kveðið á um að svigrúm vegna aksturs
umfram heimilaðan hraða, áður en sektum er beitt, skuli vera 5 km á klst. en
áður var það 10 km á klst. Auk þess eru
sektir fyrir akstur umfram heimilaðan
hraða hækkaðar umtalsvert. Þá er til meðferðar á Alþingi stjórnarfrumvarp til breytinga á umferðarlögum þar sem kveðið er
á um hert viðurlög við ýmsum brotum á
reglum um ökuhraða, ekki síst í þéttbýli.
Því er brýnna en áður að vandað sé til
ákvarðana um heimilaðan ökuhraða á
hverjum stað þannig að umferð geti gengið greitt og eðlilega fyrir sig en öryggi sé
tryggt.

Á þjóðvegum utan þéttbýlis er það
vegamálastjóri sem ákveður ökuhraða,
sbr. 3. mgr. 81. gr. umferðarlaga nr.
50/1987, eins og henni var breytt með
lögum nr. 66/2006, en áður var það ráðherra (dómsmálaráðherra og síðar samgönguráðherra). Á öðrum vegum og þar
með í öllu þéttbýli ákveður lögreglustjóri
hraðamörkin, að fengnum tillögum sveitarstjórnar. Þéttbýli markast af merkjum
sem tákna þéttbýli.
Samkvæmt 37. gr. umferðarlaga gilda
svohljóðandi almennar hraðatakmarkanir
hérlendis:
• 37. gr. Í þéttbýli má ökuhraði ekki vera meiri
en 50 km á klst.
• Utan þéttbýlis má ökuhraði ekki vera meiri
en 80 km á klst., þó 90 km á klst. á vegum
með bundnu slitlagi.
• Ákveða má hærri hraðamörk á tilteknum
vegum, þó eigi meira en 100 km á klst., ef

„Tilgangslítið er að nota skiltaðan hraða sem endar á tölunni 5,“ segir m.a. í grein þeirra Haraldar og
Jónasar.

Dr. Haraldur Sigþórsson.

Jónas Guðmundsson.

aðstæður leyfa og æskilegt er til að greiða
fyrir umferð, enda mæli veigamikil öryggissjónarmið eigi gegn því.
• Ákveða má lægri hraðamörk þar sem æskilegt þykir til öryggis eða af öðrum ástæðum.

Núverandi staða
Nokkuð er breytilegt hvaða hámarkshraði
gildir innan þéttbýlis, einkum á smærri
stöðum. Eins og áður segir er hámarkshraði innan þéttbýlis 50 km á klst., nema
annað sé ákveðið og merkt sérstaklega.
Eftir þéttbýlisskiltið er það því sá hraði
sem gildir. Síðan virðist vera nokkuð tilviljanakennt hvaða hraði er ákveðinn og
hvernig hann er merktur áfram inn á einstaka þéttbýlisstaði og innan þeirra. Staðsetning skilta, jafnt um mörk þéttbýlis
sem heimilaðan hraða, er einnig oft
óheppileg eða í besta falli umdeilanleg.
Nokkuð er um að miðað sé við 35 km
á klst. og sjá má dæmi um 45 km á klst.
Þetta er auðvitað einfalt og ódýrt, því eitt
skilti gildir fyrir það sem á eftir kemur, en
hefur einnig ýmsa galla. Ekki er t.d. samræmi við stærri þéttbýlisstaði. Þá gerir
þetta fyrirkomulag ekki ráð fyrir flokkuðu
gatnakerfi, þ.e. umferðargötur og húsagötur eru lagðar að jöfnu. Munur á 50 km
á klst. og 45 km á klst. er hverfandi og
engin nauðsyn að víkja þannig frá almennum hámarkshraða innan þéttbýlis.
Sama má raunar segja um 35 km á klst.
og 30 km á klst. Tilgangslítið er að nota
skiltaðan hraða sem endar á tölunni 5.
Nóg er að nota tölur sem enda á 0. Annað getur skapað óþarfa rugling.
Annar hraði en hér hefur verið nefndur
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hefur einnig verið ákveðinn, eins og t.d.
25 og 40 km á klst. Margbreytilegur hámarkshraði getur ruglað ökumenn og
aðra vegfarendur. Þá vill oft bregða við að
ákvarðanir um hámarkshraða séu óeðlilegar miðað við útfærslu gatna, hann t.d.
ákveðinn of lágur fyrir breiða greiðfæra
götu eða of hár fyrir götu með marga
óvarða vegfarendur eða þar sem t.d. innkeyrslur eru margar. Mikilvægt er að fyrirkomulag sé svipað milli einstakra þéttbýlisstaða. Mjög er líklegt að mörgum verði
á að aka hraðar en heimilt er ef hraði á
greiðfærri umferðargötu er ákveðinn
óþarflega lágur, t.d. 35 km á klst., auk
þess sem slíkt fyrirkomulag kann að
skapa óþarfa virðingarleysi fyrir gildandi
hámarkshraða. Einsleitt gatnakerfi og að
hraði sé ákveðinn og honum stýrt með
markvissum og skipulögðum aðgerðum er
með mikilvægustu atriðum með tilliti til
öruggrar og greiðrar umferðar.
Í áðurnefndri reglugerð nr. 930/2006
eru sektir fyrir að aka yfir hraðamörk
ákveðnar út frá hraðanum 30, 35, 50, 60,
70, 80 og 90 km á klst. Ekki er tilgreint
sérstaklega hver sektarfjárhæðin skuli
vera þar sem hámarkshraði er annar eins
og t.d. 25, 40 eða 45 km á klst. og sýnist
því nærlægt að miða við næstu tölu fyrir
ofan ef sekta á fyrir of hraðan akstur þar
sem sá hraði er ákveðinn. Samkvæmt því
sem áður er ritað kynni að vera æskilegt
að nema hraðann 35 km á klst. úr reglugerðinni.
Tillögur að breytingum
Lagt er til að fyrirkomulag hámarkshraða
innan þéttbýlis verði samræmt á þann veg
að 50 km á klst. gildi fyrir umferðargötur
og þjóðvegi, en 30 km á klst. fyrir götur
innan hverfa og allar aðrar götur en svonefndar vistgötur þar sem enn lægri hraði
gildir. Þetta skipulag yrði þá í fullu samræmi við stærri þéttbýlisstaði. Þar eru að
vísu götur með röðum umferðarljósa yfirleitt með 60 km á klst. og stofnbrautir
með mislægum gatnamótum með 80 km
á klst. Slíkt á hins vegar ekki við fyrir
smærri þéttbýlisstaði og ruglar því ekki
heildarmyndina.
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„Með samræmingu ættu ökumenn ætíð að vita, hvaða hámarkshraði gildir á hverjum stað.“

Hraðinn 90 km á klst. á þjóðvegum
yrði þá fyrst tekinn niður í 70 km á klst.,
sem myndi gilda nokkurn kafla þar sem
það á við, en síðan tækju 50 km á klst.
við. Sá hraði myndi síðan gilda fyrir umferðargötur í framhaldinu. Ef áður hefur
gilt lægri hraði en 50 km á klst. þyrfti að
vanda allan frágang, kantsteina, yfirborðsmerkingar og skiltun, afmörkun bílastæða
og sérstaklega þverunarstaði gangandi.
Þeir þyrftu að vera fáir en vel skilgreindir.
Síðan yrðu íbúahverfi afmörkuð með
hliðum, skiltum með 30 km á klst. og
jafnvel hraðatakmarkandi aðgerðum.
Þetta þyrfti ekki að vera viðamikil aðgerð
á hverjum stað, en myndi þó óhjákvæmilega þýða uppsetningu á nokkrum skiltum.
Með samræmingu ættu ökumenn ætíð
að vita, hvaða hámarkshraði gildir á
hverjum stað og ekki þörf að gefa því sérstakan gaum eftir því hvaða þéttbýlisstaður á í hlut. Eftir því sem næst verður komist gildir sama fyrirkomulag um ákvörðun
hámarkshraða og hraðamerkingar og hér
er lagt til víðast í þéttbýli í nágrannalöndunum.
Þar sem ákvörðun hámarkshraða innan
þéttbýlis er ekki á höndum eins aðila,
eins og t.d. Vegagerðarinnar, heldur sveitarstjórna sem gera sínar tillögur til lögreglustjóra, þyrftu yfirvöld á hverjum stað
að yfirfara ákvarðanir um ökuhraða hvert
á sínu svæði. Það má einnig velta því fyrir sér hvort það sé að öllu leyti heppilegt
fyrirkomulag að það sé á valdi sveitar-

stjórna á hverjum stað að gera tillögu um
hámarkshraða á þeim vegum eða götum
sem telja má hluta af þjóðvegakerfinu.
Sveitarstjórnir þiggja umboð sitt eingöngu
frá íbúum sveitarfélagsins en þeir vilja
gjarnan hafa hraða sem lægstan hver á
sínum stað en minna er litið til hagsmuna
umferðarinnar eða til heildarsamræmis.
Margt sýnist því mæla með því að það
verði vegamálstjóri sem ákveði hraða á
þjóðvegum í þéttbýli, að fenginni umsögn
sveitarstjórnar á viðkomandi stað, enda
greiddi Vegagerðin kostnað við nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja öryggi. Með
þessu mætti ná samræmi í ákvörðun hámarkshraða á þjóðvegakerfinu á landsvísu
og fagleg sjónarmið réðu fremur en tilfinningaleg eða pólitísk á hverjum stað.
Jafnvel mætti ganga enn lengra og gera
áskilnað um að sótt yrði um sérstaka rökstudda undaþágu til vegamálstjóra ef óskað væri eftir öðrum hámarkshraða innan
þéttbýlis undir 50 km á klst. en hraðanum
30 km á klst.
Það er von höfunda að þessi grein veki
menn til umhugsunar um ástand hraðamerkinga í sínu sveitarfélagi og nauðsyn
þess að samræma þær sem mest.
Haraldur Sigþórsson er umferðarverkfræðingur
hjá verkfræðistofunni Línuhönnun hf. og
aðjúnkt við Háskólann í Reykjavík.
Jónas Guðmundsson er sýslumaður í Bolungarvík og stjórnarformaður í Leið ehf., félagi um
framþróun í samgöngum á landi.

