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Umsögn Strætó bs. um frumvarp til laga um breytingar á umferðarlögum nr. 77/2019:

Lækkun hraða er jákvæð fyrir öryggi gangandi vegfarenda og þar á meðal farþega Strætó. Lækkunin mun 
þó að öllum líkindi hafa þau áhrif að ferðatími Strætó eykst sem leiðir til aukins rekstrarkostnaðar og 
áhagræðis fyrir viðskiptavini Strætó.

Mannvit gerði fyrir Strætó, árið 2017 úttekt á afleiðingum þess að hámarkshraði væri lækkaður á 
borgargötum vestan Kringlumýrabrautar. Að mati þeirra mundi sú aðgerð hafa umtalsverð áhrif á 
rekstrarkostnað Strætó og hefði í för með sér að yfirfara þyrfti tímatöflur á mörgum leiðum. Þegar 
tímatöflur og leiðakerfi er skipulagt er reynt að nýta vagna sem mest þannig að lítið svigrúm er innan leiðar 
til að hnika til tíma. Þessi aðgerð myndi að óbreyttu hafa umtalsverð áhrif á rekstrarkostnað í leiðakerfi á 
höfuðborgarsvæðinu, nema til kæmu mótvægisaðgerðir sem jafna út lækkun meðalhraða, svo sem 
forgangsakreinar, forgangsljós, færri hraðahindranir o.fl. Ef lengri tími væri reiknaður í krónur og aura þá 
þýddu þær hugmyndir sem þá voru til umræðu að rekstrarkostnaður við leiðakerfi myndi hækka um 150 
m. kr. á ári.

Strætó vagnaflota á höfuðborgarsvæðinu mundi að öllum líkindum ekki ráða við þá fjölgun vagna sem 
þyrfti að bæta við í leiðarkerfinu ef slíkt yrði að veruleika, nema ef til kæmi fjárfesting í fleiri vögnum. 
Hinsvegar er nú verið að vinna frekari greiningar á áhrif lægri hámarkshraða á leiðanet og rekstrarkostnað 
Strætó. Áætlað er að þeirri vinnu ljúki á næstu mánuðum og þá liggja fyrir mun betri upplýsingar um áhrif 
lægri hámarkshraða á leiðarkerfi og rekstrarkostnað Strætó.

Ekki er því hægt að leggja nákvæmt mat á hversu mikil kostnaðaraukning felst í umræddri tillögu um 
breytingar á umferðarlögum. Gert er þó ráð fyrir í þessum tillögum að sveitarfstjórnum sé heimilað að 
leyfa hærri hámarkshraða en 30 í þéttbýli.Einfalt dæmi af leið 15 sett inn í rekstrarmódel Strætó, þá eykst 
fjöldi vagna sem þarf til að aka leiðina um einn vagn ef meðalhraði leiðarinnar lækkar um 2 km/klst (sjá 
myndir að neðan). Gróft reiknað er hver vagn að kosta á milli 50 til 60 m.kr. á ári.

1 5 - í d a g

Weekday

FROM TO EVERY RUNTIME (A) LAYOVER SPEED VEHICLES

06:30 08:30 15 min 113.9min 0.0 min 25.4 km/h 8

I dag er leiðin ekin á 8 vögnum á annatímum.
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15 ef lækkaður er meðalhraði um 2 km/klst

Weekday

FROM TO EVERY RUNTIME (A) LAYOVER SPEED VEHICLES

06:30 08:30 15 min 123.7 min 0.0 min 23.4 km/h 9

Margar götur sem Strætó ekur mikið um fá mundu fá lægri hámarkshraða skv. tillögunni sem hér er til 
umsagnar þar má t.d. nefna.:

Götur sem lækkar úr 60 í 30 km:

• Suðurlandsbraut

Götur(eða hluti gagna) sem lækka úr 50 í 30 km eru m.a.:

• Bústaðavegur
• Snorrabraut
• Grensásvegur
• Suðurgata
• Borgartún
• Langholtsvegur
• Margar götur í  Breiðholti

Þar sem mikið af götum sem Strætó ekur um munu fá lægri hámarkshraða, er mjög líklegt 
að þetta hafi víðtæk áhrif á ferðatíma Strætó sem leiðir til aukins rekstrarkostnaðar 
Sambærilegar hugmydnir hafa verið til skoðunar innan Reykjavíkur og í framhaldi af því er 
verið að vinna nánari greiningu á áhrifum lækkunnar hámarkshrað á rekstrarkostnað 
Strætó sem vísað er í hér að framan.

Fulltrúar Strætó eru tilbúnir að koma á vund nefndarinnar og reifa málið frekar sé þess óskað.

Fyrir hönd Strætó

Jóhannes Rúnarsson og Valgerður Benediktsdóttir.


