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Umhverfis og samgöngunefnd Alþingis

Send ist með tö lvupósti ó ne fndasv id© althinqi.is

Umsögn um tillögu til þingsályktunar um endurskoðaða 

landsskipulagsstefnu 2015-2026,705. mál.

Vegagerð inni hefur borist til um sagnar ofangre ind tillaga að þ ingsályktun um 

endurskoðaða landssk ipu lagsste fnu  2015 -2026 . Vegagerðin fé kk  tæ kifæ ri til 

að kom a að athugasem dum  við vinnslu tillögunnar og kom þá á fram fæ ri 

ábendingum  og athugasem dum  varðandi efnisatriði. E ftirfarandi er umsögn 

Vegagerðarinnar um þá tillögu sem nú liggur fyrir.
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Almennt.

T illaga að breytingu á landssk ipu lagsste fnu  2 0 15 -2 026  fe lur í sér að við 

gildand i stefnu er bæ tt þremur köflum  er lúta að lofts lagsm iðuðu skipulagi, 

staðarm ótun og lands lagsvernd og heilsuvæ nni byggð og landnotkun. Auk  þess 

er bæ tt við þremur ákvæ ðum  við fjórða kafla  g ildand i áæ tlunar um sk ipu lag 

hafs- og stranda. T illagan hefur þýðingu með tilliti t il h lutverks Vegagerðarinnar 

á sviði sam gangna og sam gönguöryggis.

Vegagerð in bendir á að um talsverð þekking er til staðar hjá stofnuninn i hvað 

varðar sam göngur á landi og sjó sem  eru m ikilvægir efn isþæ ttir við gerð 

landssk ipu lags. M eð tilliti t il þess og m ikilvæ gi þess að draga sam an sem  fle s t 

sjónarm ið sem  þýðingu geta ha ft te lur Vegagerð in að leita hefði á tt enn frekara  

sam ráðs og upplýsinga hjá Vegagerð inni um e instaka þæ tti sem  snerta 

uppbyggingu sam göngum annvirkja og þróun sam gangna sem  óhjákvæ m ilega 

hafa áh rif á landssk ipu lagsste fnuna.
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Samgöngur og umferðaröryggi í landsskipulagsstefnu.

Vegagerð in te lur m ikilvæ gt að við mótun landssk ipu lagsste fnu  fá i öryggi 

um ferðar og sam gangna a lm ennt ríkan sess. Sam kvæ m t grein 3.5.1 í g ildandi 

stefnu ber að horfa til stefnum ótunar stjórnvalda í sam gönguáæ tlun hvað 

snertir teng ingar á milli meginkjarna. Ekki er síður m ikilvæ gt að horfa til 

um ferðarörygg isáæ tlunar í því sam band i sem  er hluti sam gönguáæ tlunar. 

M ik ilvæ gt er að sú tillaga sem  nú liggur fyrir styðji við þær áæ tlan ir sem  horfa 

ber til við sk ipu lagsákvarðan ir sem áh rif hafa á samgöngur. Áhersla  á 

um ferðaröryggi í landssk ipu lagsste fnu  styður við áform  um lýðheilsu og 

lo fts lagsvæ nar samgöngur. íb ú a r sem treysta  umhverfi sínu eru líklegri til að 

nota aðra sam göngum áta en einkabílinn.
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Þau áform  tillögu til breytingar á landssk ipu lagsste fnu  að hvetja til þéttrar 

byggðar í svo kölluðum 20  m ínútna hverfum eru góðra gjaida verð og styður 

Vegagerðin slík  áform  svo fram arlega að þau sam rým ist þeim markm iðum sem 

unnið er að á grundvelli fram angre indra áæ tlana stjórnvalda. Áform  um 20  

m ínútna hverfið og breytta ferðam áta mega ekki ska ra st á við markm ið um 

um ferðaröryggi og greiðfærni á þjóðvegum. Vegagerðin leggur áherslu á að 

skýrt komi fram  í landssk ipu lagsste fnu  að 20  m ínútna hverfi liggi utan við helstu 

þjóðvegi.

Hönnunarsk ilm álar fyrir þungaflutn inga og stór ökutæ ki sem  þurfa að geta farið 

um þjóðvegi landsins henta illa fyrir b landað göturými. Hönnun sem tryggja á að 

akstu r minni ökutæ kja verði á 30 -50  k m /k ls t  hraða hentar ekk i fyrir 

flu tn ingsum ferð. Hönnunarfarartæ ki á þjóðvegum eru yfir 25 m að lengd. Vegur 

sem hannaður er fyrir þungaflutn inga gerir h raðakstur fó lksb íla  mögulegan, 

ja fnve l þó m iðað sé við um 15 k m /k ls t  hraða á stórum  flu tn ingab íl.1

Þegar horft er til veghönnunarreg lna þeirra landa sem  hafa náð árangri hvað 

um ferðaröryggi varðar er ráð fyrir því gert að stærri ökutæ ki og þungaflutn ingar 

fari um annarskonar vegi en þar sem  byggð liggur þétt að vegum. í  e instaka 

tilv ikum  er því miður ekki hjá því kom ist að nýta þurfi sam a rými fyrir a lla  

vegfarendur. S lík t veldur þó ým iss konar áskorunum  með tilliti t il öryggis og 

greiðfæ rni umferðar. Vegagerðin le ita st þá við að tryggja öryggi eins og kostur 

er í góðri sam vinnu við v iðkom andi sveitarfé lag.

ís le n ska r veghönnunarreg lur gilda aðeins fyrir vegi í umsjá Vegagerðarinnar 

(reglur nr. 1 8 0 /2 0 1 5 )  en nefna má að norskar veghönnunarreg lur g ilda um a lla  

opinbera vegi, þar með ta lið  vegi í umsjá sve itarfé laga (Hándbok N100). í  norsku 

reglunum gildir því aðeins hluti reglnanna um vegi í umsjá ríkisins. Hið sam a á 

við um breskar og skoska r reglur. Design manual for roads and bridges (DMRB) 

gildir fyrir þungaflutn inga en aðrar le iðbeiningar svo sem  Designing Streets fyrir 

aðra vegi. Is land er fám ennt og strjá lbý lt og gæ ta þa rf varúðar við sam anburð 

við þéttbý lli lönd. Helstu þjóðvegir ís la n d i eru flutningsæ ðar(e. trunk road) sem  

tengja sam an he lstu byggðir landsins, flugve lli og hafnir. Æ skileg t er ta lið  að 

leiða slíka vegi út fyrir þéttbý lisk jarna eins og kostur er. I þéttbý lli löndum eru 

auknar líkur á að sa fngötur séu um ferðarþungar og gerðir hafa verið sé rstak ir 

s tað la r til að ta ka s t á við sam ræ m ingu ólíkra sam göngum áta til að auka 

um ferðaröryggi. Þessir vegir eru ekk i stofnveg ir sem  æ tlað ir eru til vöruflutn inga 

landsh lu ta  á milli.
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1 Sjá heimasíðu Vegagerðarinnar: Veghönnunarre lgur kafla  0 1  Grunnatriði, t.d. 
bls. 9 og 17.



T ilvísun 2 0 2 1 0 4 0 0 3 3 7. mai202i

Alm ennt er um ferðaröryggi e itt a f markm iðum sk ipu lagsðæ tlana sve itarfé laga 

og eðlilegt verður að te ljas t að landssk ipu lag endurspeg li þau markm ið enda er 

öryggi og s lysavarn ir einn þáttur góðrar lýðheilsu. M arkm ið sk ipu lags sem  miðar 

að lýðheilsu, sbr. gr. 7.1. í tillögu til þ ingsályktunar, byggir á vilja íbúa til að nýta 

aðra fa rarm áta en einkabílinn. ís le n sk  rannsókn hefur sýnt fram  á að fore ldrar 

senda síður börn gangandi til skó la  þurfi þau að þvera þjóðvegi þar sem  búast 

má við þungum ökutækjum, óháð hraða. Við að þétta byggð og auka umferð 

óvarinna vegfarenda við stofnveg i þar sem þungaum ferð fer um þéttbýli verður 

erfiðara að ná opinberum  markm iðum um umferðaröryggi. S é rstak t áhyggjuefni 

er að tryggja um ferðaröryggi gangandi vegfarenda, sér í lagi barna. Enn er langt 

í land við að tryggja umferðaröryggi, sér í lagi í þéttbýli, en m eða lta l s lysa tíðn i2 

á þjóðvegum árin 2 0 1 4 -2 0 1 8  var 0,79 í dreifbýli, 1,33 í þéttbýli utan 

höfuðborgarsvæ ðisins. M ik ilvæ gt er að a llar áæ tlan ir sem  áhrif geta ha ft á 

um ferðaröryggi styðji við um ferðaröryggisáæ tlun stjóm valda. Vegagerðin 

leggur áherslu  á að landsk ipu lag  hafi um ferðaröryggi að le iðarljósi og beini 

sam gönguæ ðum  þungaflutn inga út fyrir þéttbýliskjarna.

Breytingartillaga.

M eð v ísan til fram angre inds gerir Vegagerðin e ftirfarand i breytingatillögur við 

tillögu til þ ingsá lyktunar um breytingu á landsskipu lag i:

Grein 6.2.2 o rð ist svo:

6.2.2 Gatnakerfi og göturými.
í  aðalskipulagi sveitarfélaga, og eftir atvikum deiliskipulagi, verði sett 
fram stefna og skipulagsákvæði um gatnakerfi og hönnun og útfærslu 
göturýma sem taki mið a f umferðaröryggi sem og fjölþættu hlutverki 
gatna sem umferðarleiða og bæjarrýma. Sérstaklega verði hugað að 
umferðaröryggi við hönnun og útfærslu vega sem þjóna gegnumumferð 
og við það miðað að þærgegni almennt ekki hlutverki sem umferðarleiðir 
og bæjarrými í viðkomandi hverfi.

Grein 7.4.1 orð ist svo:

7.4.1. Heilnæmt umhverfi.
Skipulagsgerð sveitarfélaga miði að því að tryggja heilnæmt umhverfi, 

þar á meðal loftgæði, umferðaröryggi og góða hljóðvist, meðal annars 
með útfærslu byggðar og almenningsrýma sem dregur úr ferðaþörf og 
hvetur til virkra ferðamáta.

Vegagerð in leggur til fram angre indar breytingar á drögum að breytingu á 

landssk ipu lagsste fnu  í því skyn i að sam þæ tta stefnu stjórnvalda á sviði
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2 S lysa tíðn i er fjö lda s ly sa /m illjó n  ekna km
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um ferðaröryggis við tillöguna. Það er a fstaða Vegagerðarinnar að við gerð 

sk ipu lagsóæ tlana sku li óva llt taka  mið a f meginmarkm iði um um ferðaröryggi 

og tekur fram angre ind breytingatillaga mið a f því.

M eð þeim athugasem dum  og breytingartillögu sem  að fram an greinir er 

Vegagerðin h lynnt sam þykki tillögu til þ ingsó lyktunar um breytingu ó 

landssk ipu lagsste fnu  2015 -2026 .

V irð ingarfy llst Undirskrift
f.h. Vegagerðarinnar 

Bergþóra Þorkelsdóttir, forstjóri

Vegagerðin


