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Undirritaður fór ásamt Birni Stefánssyni Umhverfisstofnun um fyrirhugað framkvæmdasvæði vegna
athugasemda stofnunarinnar við niðurstöðu frummatsskýrslu um að ganga ekki frá eldri skeringu við veginn.
Umhverfisstofnun leggur til að gengið verði frá á nokkrum stöðum.
1. Gömul náma sunnan Suðurlandsvegar nálægt fyrirhuguðum vegamótum að Bolaöldu. Um er að ræða
svæði sem efni hefur verið tekið úr og fláar eru það brattir að gróður nær ekki að festa rætur. Fláar verði
lækkaðir og sáð í svæðið þannig að gróðurfar verði svipað og á sáningasvæðunum í kring.
2. Jaðar Svínahrauns við Draugahlíðarbrekku eru verstu skemmdirnar vegna eldri vegagerðar. Úr
svæðinu norðan Suðurlandsvegar var tekið efni. Landið var sléttað þannig að enginn mosi nær að
festast í hraunsallanum og einnig virðist vera ekið reglulega inn á svæðið m.a. vegna skjólgirðinga úr
plasti sem settar hafa verið upp og eru mjög áberandi. Svæði þetta stingur verulega í augu og lagt er til
að farið verði í eftirfarandi aðgerðir: Meira efni verði tekið úr svæðinu þannig að vesturjaðar hraunsins
þar sem lausu efni hefur verið ýtt fram af hraunbrúninni, verði lækkaður niður að óröskuðu mosavöxnu
hrauni. Mynd 1 sýnir grófa mynd af tillögunni sem útfæra þyrfti í samráði við Umhverfisstofnun og mynd
2 sýnir umfang raskaða svæðisins.

Mynd 1. Tillaga um að lækka raskaðan hraunjaðar og slétt plan á brekkubrúninni.
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Mynd 2. Raskaða svæðið norðan vegar er um 170 x 100 metrar og girðingarnar eru áberandi.

Mynd 3. Úfið yfirborð í Svínahrauni. Lagt er til að við frágang verði reynt að líkja eftir apalhrauni.
Gera má ráð fyrir að fjarlægja þurfi nokkuð mikið af efni og ef rétt verður að verki staðið þá minnki
snjósöfnun á veginn og snjógirðingar verði óþarfar og með því að skilja við staðinn úfinn væri skapaður
grundvöllur fyrir mosa að ná festu á næstu áratugum.
3. Sunnan Suðurlandsvegar ofan Draugahlíðar er náma þar sem námubotninn er þegar gróinn
gamburmosa að mestu. Vélhjólaslóðir liggja um svæðið og eru þeir áberandi á loftmynd (mynd 4. ). Þar
eru þó staðir sem auðvelt væri að lagfara með lítilháttar tilfærslu á efni þannig að líkt væri eftir
náttúrulegu formi hraunsins. Taka þarf niður bratta stalla sem hrunið hefur úr og ná á þá svipuðum fláa
eins og er í umhverfinu. Slíkt væri mögulegt með léttu tæki sem hefði lítil áhrif á gróinn námubotninn.
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Mynd 4. Loftmynd af námu ofan Draugahlíða, sunnan Suðurlandsvegar.
4. Á stöku stað í Svínahrauni eru gamlar brattar skeringar sem ekki hafa náð að gróa. Mosinn nær sér ver
á strik á flötum sem snúa mót austri. Lagfæringar væru mögulegar með tæki frá vegi.
5. Í Hverahlíðarbrekku sunnan Suðurlandsvegar eru stórar gamlar skeringar, plan og einnig gömul
ófrágengin náma sem lagt er til að gengið verði frá í tengslum við framkvæmdirnar (mynd 5). Lækka
þarf stálið í námunni til að auðvelda gróðri að ná þar festu og tryggja að yfirborðið verði ekki of slétt.
Planið sem er ríflega einn hektari að stærð er þegar gróið að hluta en til að fella það betur að
umhverfinu þarf að fara með létt tæki á svæðið og ýfa yfirborðið á stöku stað.
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Mynd 5. Hveradalir. Plan er á móts við Skíðaskálann og ófrágengin náma austar við efri brekkuna.
6. Vestan Gígahnjúkavegar eru víðar skeringar og rask vegna eldri vegagerðar. Svæðið er fremur slétt og
lítt gróið. Svæðið hefur verið notað sem tímabundið geymslusvæði vegna framkvæmda og einnig hefur
það verið notað af skíða og vélsleðamönnum. Gróður á erfitt uppdráttar en auðvelt væri að ýfa svæðið
upp og „endurskapa“ hraunið.
7. Skeringar á Hellisheiði eru flestar vel grónar (mynd 6) og ekki ástæða til að hreyfa við slíkum svæðum.
Á stöku stað eru þó svæði sem sléttuð hafa verið. Á þeim svæðum á mosi erfitt uppdráttar og þar gæti
hjálpað mjög að ýfa upp yfirborðið og skapa strúktúr sem líkist umhverfinu og auðvelda gróðri að ná
festu.

Mynd 6. Vel grónar skeringar á Hellisheiði.
8. Á Hellisheiði er ennþá fylling þar sem sæluhúsið stóð. Hana þarf að fjarlægja og setja hraun á yfirborðið
þannig að mosi eigi möguleika á að ná festu.
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Inngangur
Hér verður greint nánar frá niðurstöðum kortlagningar á hávaða vegna tvöföldunar Suðurlandsvegar
vegna athugasemda sem bárust frá Skipulagsstofnun þann 17. apríl 2009. Fjallað verður um hljóðvist við
Geirlandsgatnamót og Hveragerði.
Niðurstöður líkangerðar við Hveragerði
Hér verður greint frá helstu niðurstöðum kortlagningar á hávaða vegna tvöföldunar Suðurlandsvegar við
Hveragerði. Niðurstöður má sjá á meðfylgjandi myndum. Hús og núverandi vegur eru staðsett ofan á
hæðarlíkani af núverandi landi. Hæðarlíkani var breytt miðað við hönnun á tvöföldum vegi. Þar sem
vegur verður færður og hækkaður samkvæmt frumdrögum þeirra.

Mynd 1: Hljóðstig við Hveragerði miðað við núverandi gatnakerfi árið 2008
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Þegar niðurstöður útreikninga fyrir umferð árið 2008 við Hveragerði eru skoðaðar er ljóst að
jafngildishljóðstig við húshlið fyrir núverandi veg reiknast yfir 55 dB(A) viðmiðunarmörkum við 2
íbúðarhús við Hraunbæ. Hljóðstigið á fjórðu hæð við Breiðumörk 1c (Hótel Örk) er einnig yfir 55 dB(A).

Mynd 2: Hljóðstig við Hveragerði miðað við tvöfaldan veg árið 2008

Mynd 3: Mismunur á núverandi og tvöföldum veg árið 2008
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Eins og sjá má á myndum 2 og 3 þá lækkar hljóðstig við Hveragerði um 0,5 - 3,5 dB(A) skv.
Útreikningum þegar vegurinn verður færður fjær byggð og tvöfaldaður. Þá reiknast engin íbúðarhús með
hljóðstig hærra en 55 dB(A) viðmiðunargildið. Niðurstöður útreikninga fyrir umferð árið 2020 á tvöföldum
vegi sýna að jafngildishljóðstigið við húshlið hækkar um 2,5-3,0 dB(A) miðað við hljóðstig frá umferð árið
2008. Þá verður jafngildishljóðstig við húshlið yfir 55 dB(A) viðmiðunarmörkin við 1 íbúðar hús. Hljóðstigið
er hæst við Hraunbæ 37 – 41, 57 dB(A). Hljóðstigið mun þó ekki vera hærra en það er í dag. Sjá nánar á
mynd 4 fyrir neðan.

Mynd 4: Hljóðstig við Hveragerði miðað við tvöfaldan veg árið 2020
Geirlandsgatnamót
Þegar niðurstöður útreikninga fyrir umferð árið 2008 við Geirlandsvegamót eru skoðaðar er ljóst að
jafngildishljóðstig við húshlið, bæði fyrir núverandi og tvöfaldan veg, reiknast yfir 55 dB(A) við nokkur hús.
Þó nokkur sumarhús eru beggja vegna Suðurlandsvegar. Hljóðstigið við þau reiknast á bilinu 45-55
dB(A) í dag. Með tilkomu tvöfalds vegar og mislægra gatnamóta mun hljóðstigið hækka norðanmegin við
veginn um 2 dB(A) en sunnanmegin við veginn um ±1 dB(A). Hljóðstigið við húsin reiknast því á bilinu
46-54 dB(A) við húshliðar eftir tvöföldun. Fyrir frístundabyggð gilda strangari kröfur en fyrir íbúðarhús.
Hljóðstigið við öll sumarhúsin eru innan við 55 dB(A) viðmiðunargildið fyrir íbúðarhús bæði fyrir núverandi
og tvöfaldan veg. Krafa til hljóðstigs við frístundabyggð er ekki uppfyllt fyrir þau sumarhús sem hér er
fjallað um og á það bæði við um núverandi og tvöfaldan veg. Með þeim hljóðvörum sem lagðar hafa verið
til, til að tryggja að hljóðstig verðir undir 55 dB(A) miðað við framtíðarumferð við íbúðarhús mun hljóðstig
einnig lækka við sumarhúsin. Með þessum hljóðvörnum reiknast hljóðstigið ekki hærra en það er í dag
þrátt fyrir tvöfaldan veg.
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Inngangur
Ákveðið hefur verið að breikka Suðurlandsveg og leggja fjögurra akreina veg með aðskildar
akstursstefnur á milli Reykjavíkur og Hveragerðis. Honum mun þá eflaust svipa nokkuð til nýju
Reykjanesbrautar á milli Hafnarfjarðar og Reykjanesbæjar. Hann mun þó liggja mun hærra yfir
sjávarmáli. Erlendis eru slíkir vegir ekki lýstir upp í dreifbýli. Undantekning eru þó hraðbrautir í Belgíu,
en þar er mjög þéttbýlt. Nokkrar þjóðir hafa lýsingu við vegamót, t.d. Danir, en með misjöfnum árangri
þó, því að fólki finnst óþægilegt að aka inn og út úr birtunni. Yfirleitt er einungis lýst upp í nágrenni við
þéttbýli og gatnamót í plani. Ekki er vitað til þess að mislæg vegamót í dreifbýli séu lýst upp, nema að
hönnun sé að einhverju leyti ábótavant eða hluti gatnamótanna sé í plani, t.d. hringtorg. Má velta fyrir
sér, hvort til greina komi að lýsa upp fjallvegi, eins og vegur yfir Hellisheiði er.
Höfundur þessa minnisblaðs hefur spurt erlenda fagmenn spurningarinnar: Myndirðu lýsa upp vegi í
dreifbýli, ef það kostaði ekkert? Ekki hefur fengist einhlýtt svar. Hugmyndin er einfaldlega það
fjarlæg raunveruleikanum. Sumir hafa þó sagt, að svarið hljóti að byggjast á því, í hvað miklum mæli
menn vilji innleiða þéttbýlisumhverfi í dreifbýli. Hafa ber í huga, að veglýsing kostar peninga hér á
landi, þó að hún sé ódýrari en víða annars staðar og orkan fáist á umhverfisvænni hátt en í mörgum
öðrum löndum.
Tvö meginsjónarmið vegast á þegar meta á, hvort lýsa eigi upp Suðurlandsveg: Þægindi og
kostnaður. Það er óneitanlega þægilegra að aka eftir upplýstum vegi. Umferðaröryggisávinningur er
þó líklega enginn og fylgir rökstuðningur þessarar staðhæfingar hér á eftir. Mengun af veglýsingu í
dreifbýli er auk þess þó nokkur, sjón- og ljósmengun1.

Reynsla af lýsingu Reykjanesbrautar
Á sínum tíma var talið ólíklegt, að uppsetning lýsingar á Reykjanesbraut skilaði miklum
öryggisávinningi2. Í skýrslu Vegagerðarinnar3 með samanburði tímabilanna 1993-1995 og 1997-1999
kom í ljós, að bæði óhöppum og slysum með minniháttar meiðslum fækkaði nokkuð, en alvarlegum
slysum fjölgaði. Þetta voru þó tölfræðilega ómarktækar niðurstöður. Einnig kom fram, að ákeyrslur á
staura voru 19 talsins 1997-1999. Frétt birtist um niðurstöðurnar í Morgunblaðinu sumarið 2001. Enn
betra hefði verið að nota þriggja ára tímabil á undan og eftir og er það skoðað í töflu 1 hér á eftir:

1

Rósa Guðmundsdóttir: Bestun götulýsingar á norðurslóðum, unnið fyrir NSN, september 2007.
Haraldur Sigþórsson: Accident rates in daylight, darkness and twilight, Nordic Road & Transport Research,
júní 1996
3
Auður þóra Árnadóttir: Samanburður á fjölda umferðaróhappa á Reykjanesbraut, milli Hafnarfjarðar og
Keflavíkur á tveimur tímabilum, apríl 2001.
2
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Tafla 1: Greining umferðaröryggis á Reykjanesbraut á þeim 31 km kafla, sem var raflýstur4.
1992-1995
Dagsbirta
Rökkur
Myrkur
Samtals

Banaslys
0
0
0
0

Alvarleg slys
8
1
4
13

Minniháttar slys
22
5
20
47

Samtals
30
6
24
60

Banaslys
2
0
0
2

Alvarleg slys
11
0
8
19

Minniháttar slys
23
5
16
44

Samtals
36
5
24
65

1997-2000
Dagsbirta
Rökkur
Myrkur
Samtals

Af töflu 1 má ráða, að öll óhöpp í myrkri voru um 40% fyrir lýsingu, en um 37% eftir lýsingu. Alvarleiki
slysa í myrkri hefur hins vegar aukist eftir tilkomu lýsingar. Hefð er fyrir því, að taka saman slys, sem
gerast í birtu og rökkri, og bera saman við þau, sem gerast í myrkri. Taflan er tekin saman út frá
lögregluskýrslum og er notast við þeirra flokkun eftir birtuskilyrðum, en birtulínurit notuð til þess að
áætla birtuskilyrði eftir dagsetningu og tíma, ef upplýsingar vantaði.
24*36/(24*41)=0,88, sem þýðir 12% lækkun á hlutfalli óhappa alls í myrkri og í birtu.
8*9/(4*13)=1,38, sem þýðir 38% hækkun á hlutfalli alvarlegra slysa og banaslysa í myrkri og í birtu.
Líklegt er, að meginástæður þessara breytinga séu ótengdar veglýsingu. Hafa ber í huga, að
veglýsing hefur aðeins áhrif á umferðaröryggi í myrkri. Ef til vill hefur samt óhöppum fækkað lítillega
vegna veglýsingarinnar. Alvarleiki eykst hins vegar og gætu tvær ástæður haft að segja í því tilfelli. Í
fyrsta lagi aka menn heldur hraðar á upplýstum vegi og í öðru lagi hafa ljósastaurar ekki alltaf brotnað
eins og til var ætlast.

Umferðaröryggi og veglýsing
Almennt eykur bætt lýsing umferðaröryggi. Á þetta sérstaklega við um aðstæður í þéttbýli og óvarða
vegfarendur. Um þetta vitna margar erlendar heimildir, sjá m.a. CIE-staðla. Fyrir og eftir
samanburður við slíkar aðstæður sýnir oft mikla arðsemi af uppsetningu lýsingar, sér í lagi þar sem
mikið er um óvarða vegfarendur, við gatnamót, biðstöðvar almenningsvagna o.s.frv. Sammerkt
þessum stöðum er yfirleitt, að slysasagan hefur verið slæm.
Erlendis er alvanalegt að bera saman umferðaröryggi á daginn og að næturlagi. Þar fellur yfirleitt
saman að bjart er á daginn og myrkur á nóttunni. Hér á landi breytist þetta eftir árstíðum og er
skynsamlegra að bera saman birtu og myrkur heldur en dag og nótt, því að á næturlagi geta aðrir
þættir en myrkur haft áhrif á öryggi, t.d. þreyta, ölvun og óþarflega mikill ökuhraði.

4

Birgir Hákonarson, Umferðarstofu.
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5

Mynd 1: Umferðaröryggislegur ávinningur m.t.t. þéttleika byggðar .

Í dreifbýli eru áhrif lýsingar á umferðaröryggi ekki eins greinileg og stundum vafamál, hvort nokkur bót
sé að henni6. Kemur þar margt til; ökuhraði eykst gjarnan með lýsingu og keyrt er á ljósastaura, en
þau óhöpp gerðust ekki áður. Í dreifbýli eru auk þess fáir óvarðir vegfarendur og lítið um vegamót.
Þessir þættir vega þó misþungt og mikilvægt að taka tillit til þeirra þannig, að setja t.d. ekki upp
lýsingu í dreifbýli nema óhöpp séu óeðlilega tíð að næturlagi, vegamót séu óvenju mörg eða þéttbýli í
nánd. Þetta má m.a. lesa í nýsjálenskri heimild7:
“Lighting should be provided where either;
• there is an established pedestrian flow, or
• an accident history of the type likely to be addressed by road lighting, or
• traffic volumes likely to produce an accident history in the future.”
Nokkur önnur algeng skilyrði:
•
•
•
•
•

Umferðarmagn yfir ákveðnum mörkum (mjög misjafnt eftir löndum, milli 5 og 15 þús.)
Mikið um óhöpp að næturlagi og alvarleiki þeirra mikill (oft krafist að 30-40% óhappa gerist að
næturlagi)
Hlutfall tíðni myrkuróhappa og –slysa á móti tíðni birtuóhappa og –slysa hátt (t.d. >2)
A.m.k. tvær akreinar í aðra áttina
Krafa um arðsemi vegna slysasparnaðar (cost-benefit, FYRR eða innri vextir)

Bretar gera skýrar kröfur, ef lýsa á upp vegi eða vegamót í dreifbýli. Þær má sjá í Design Manual for
Roads and Bridges, Vol 8 Section 3, TA 49/86 Appendix B, og fylgja hér með í viðauka. Þær helstu
eru:
•
•
•

5
6
7

Mörg gatnamót
Hönnun ábótavant
Mjög mikil umferð.

Línuhönnun: Lýsing þjóðvega, 2002.
Línuhönnun: Lýsing þjóðvega, 2002.
Mike Jackett: Road Lighting – An overview and the need for a strategy, 2001.
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Ljósastaurar
Þess ber að geta, í tengslum við lýsingarbúnaðinn, að nota verður sérstaka staura ef ökuhraði er
mikill. Hér á landi hafa verið settir upp staurar með brotfleti ef leyfilegur hámarkshraði er 70 km á klst.
eða meiri. Þessi mörk eru þó hvergi til skjalfest, heldur er einungis um hefð að ræða. Reynslan af
þessum staurum er ekki nægjanlega góð. Þeir virðast einungis brotna í um helmingi tilfella við
ákeyrslu8. Þeim hefur verið breytt hér á landi. Sú útfærsla hefur ekki fengið evrópska staðfestingu og
auk þess er brotflöturinn líklega einfaldlega of sterkur. Líklegt er, að við árekstur gæfi jarðvegurinn
sig fyrst og svo jafnvel staurinn sjálfur9. Annar veigamikill galli á staurum með brotfleti er, hversu erfitt
er að láta flötinn nema nákvæmlega við jörðu, t.d. í ójöfnu landi í fláa við axlarbrún. Loks má geta
þess, að rafmagnskassinn á staurfætinum lendir niður við yfirborð í vatni og snjó, sem eykur
viðhaldsþörf. Fyrirtækið, sem framleiðir þessa staura hér á landi, Sandblástur og málmhúðun, er nú
að reyna að fá alþjóðlega viðurkenningu á framleiðslunni.
Einnig eru til eftirgefanlegir staurar af ýmsum gerðum, sem draga í sig mismikla orku, stundum nefndir
krumpustaurar. Áður fyrr var aðeins hluti staursins eftirgefanlegur, en nú orðið er hann það yfirleitt að
mestu leyti. Erlendis hafa slíkir staurar unnið á og hafa víða komið í stað staura með brotfleti, sjá
m.a. reynslu Englendinga og Finna. Í útboði Orkuveitunnar á veglýsingu Þrengslavegar 2008 var farin
sú leið, að leita eftir tilboðum í eftirgefanlega staura eingöngu, svokallaða Non-energy-absorbent
class 110. Bretar gera t.d. þá kröfu, að staurar með 89 cm þvermáli eða yfir, þurfi að uppfylla
eftirgefanleika (“passive safety”) við alla þjóðvegi innan og utan þéttbýlis11.
Umhverfismál
Þessi málaflokkur mun enn aukast að mikilvægi í framtíðinni. Orkusparnaður er í sjálfu sér
mikilvægur, þó að orkan fáist á umhverfisvænan máta í þessu tilfelli. Af veglýsingu er mikil
ljósmengun12 og hluti ljóssins leitar upp á við og lýsir upp himininn. Þetta var þó enn greinilegra við
notkun eldri ljósabúnaðar. Þá fylgir lýsingu ýmiss konar manngert efni, þ.e. ljósastaurar, ljósbúnaður,
kaplar, stýrikassar o.fl., sem sjónmengun er að og á síður heima í dreifbýli en þéttbýli.
Lýsing Þrengslavegar
Samþykkt hefur verið að lýsa upp Þrengslaveg. Þetta er hefðbundinn tveggja akreina þjóðvegur í
dreifbýli. Erfitt er að sjá einhver haldbær rök fyrir því að lýsa þennan vegkafla upp umfram aðra
sambærilega kafla. Athyglisvert er, að ekki fór fram sérstök athugun á umferðaröryggi í myrkri, eins
og eðlilegt hefði verið að gera. Þá eru axlir mjóar og fláar brattir, sem torvelda einsleita lýsingu og
samfellda hæð staura. Líklegt er, að breikka yrði veginn áður en lýsing yrði sett upp. Á málinu eru
aðrir neikvæðir fletir, sem hafa m.a. verið reifaðir í fjölmiðlum13. Til dæmis vantar greiningu slysasögu
vegarins algjörlega og tilurð málsins er undarleg. Uppsetning lýsingar við þennan veg gæti opnað
fyrir lýsingu fleiri tveggja akreina vega í dreifbýli, sem er óæskilegt að dómi höfundar þessa
minnisblaðs.

8

Auður Þóra Árnadóttir: Athugun á umferðarslysum þar sem ekið hefur verið á ljósastaura. Verkefni styrkt af
rannsóknarsjóði Vegagerðarinnar árið 2007, drög febrúar 2008.
9
Vegrið og vegbúnaður, óbirt rannsóknarverkefni, Vegagerðin og Línuhönnun.
10
Vegrið og vegbúnaður, óbirt rannsóknarverkefni, Vegagerðin og Línuhönnun.
11
Malcolm Bulpitt, TMS, október 2008.
12
Dæmi: http://www.rt.is/ahb/astro.html og http://www.darksky.org/ida/index.html
13

Sveinn Benediktsson: OR á rangri braut, grein í Morgunblaðið 19.9. 2008.
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Lýsing Suðurlandsvegar
Telja verður Suðurlandsveg heldur verr til þess fallinn að lýsa upp heldur en Reykjanesbraut. Hann er
fjallvegur og hlutfall óhappa í myrkri er lægra. Í fréttablaði Vegagerðarinnar14 segir "Þegar lýsa á upp
fjallveg verður að taka tillit til slæmra veðurskilyrða, snjókomu og lítils skyggnis. Líkur benda til að
veglýsing myndi einungis lýsa upp snjókófið fyrir framan bílinn og þar með gera ástandið enn verra
fyrir ökumanninn". Vegstikur með glitmerkjum og gott endurskin á skiltum eru mikilvægari atriði
heldur en veglýsingin.
Í eldri könnun var skoðað hlutfall næturóhappa á Suðurlandsvegi fyrir tímabilið 1992-199915.
Niðurstaða þá var að 23-25% allra óhappa gerðist í myrkri, en 21-22% slysa. Þetta var endurmetið nú
fyrir tímabilið 2000-2007, sjá mynd 2, og fékkst að 23% óhappa gerðust í myrkri, en 26% slysa.
Alvarleiki virðist því heldur hafa aukist að næturlagi.
Meðaltal fyrir landið allt árin 1992-1999 er að um 26% óhappa gerist í myrkri16. Sama hlutfall gilti fyrir
slys eingöngu. Suðurlandsvegur virðist því liggja nálægt meðaltali landsins alls, en hlutfallið er þó
umtalsvert lægra en fyrir Reykjanesbraut, hvort sem borið er saman við ástandið fyrir eða eftir lýsingu.
Öll óhöpp á Suðurlandsvegi árin 2000 til 2007

Slys á Suðurlandsvegi árin 2000 til 2007
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Mynd 2: Óhöpp og slys eftir því, hvort þau gerðust í myrkri, rökkri eða birtu.

14
15
16

Rögnvaldur Jónsson og Haraldur Sigþórsson: Lýsing þjóðvega, Framkvæmdafréttir frá 27.2.06.
Línuhönnun: Lýsing þjóðvega, 2001.
Línuhönnun: Lýsing þjóðvega, 2001.
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Lokaorð
Bretar myndu ekki lýsa upp Reykjanesbraut, Suðurlandsveg eða Þrengslaveg17. Þeir myndu heldur
ekki lýsa upp mislæg gatnamót, eins og Þrengslavegamót. Hringtorgið við Hveragerði yrði lýst upp og
vegurinn þaðan inn í bæinn. Lýsa mætti upp Hamragilsvegamót, því að þau eru stefnugreind í plani.
Þá ætti að lýsa upp veginn þaðan að virkjun. Nánar er hægt að lesa um algengar kröfur til
veglýsingar í kafla um umferðaröryggi hér að framan og bresku reglurnar í viðauka hér að aftan. Það
sem gæti hugsanlega stutt ákvörðun um lýsingu Suðurlandsvegar er sívaxandi umferðarmagn og
fjöldi akreina. Á móti mæla hins vegar mun fleiri atriði, t.d. staðsetning í dreifbýli og að skilyrði um
umferðaröryggi eru ekki uppfyllt. Þar með verður einnig ekki unnt að mæta kröfum um arðsemi.
Mikilvægt er að Vegagerðin myndi heildstæða stefnu fyrir veglýsingu þjóðvega og uppsetningu
ljósabúnaðar við þjóðveg, til að tryggja einsleitni vegakerfisins og greini þar á milli tveggja og fjögurra
akreina vega. Einnig ætti að setja fram einfaldar kröfur til aðstæðna og umferðaröryggis, sem uppfylla
þarf, til að lýsa megi upp vegi. Sama gildir um lýsingu akstursfærra opinna svæða utan þéttbýlis. Gera
þarf kröfur um sérstaka staura fyrir vegi með hærri hámarkshraða en 70 km/klst. og fyrir alla þjóðvegi,
ef þvermál staura fer yfir ákveðin mörk Líklega er rétt að halda sig við eftirgefanlega staura, nema
hinum íslenska framleiðenda staura með brotfleti takist að sýna fram á gæði búnaðar sins. Kröfur til
vegbúnaðar m.t.t. öryggis fara sífellt vaxandi18.

17
18

Phil Cook, TMS, október 2008.
Sjá m.a. http://www.thepassiverevolution.co.uk/
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Volume 8 Section 3
TA 49/86 Appendix B
ELECTRONIC COPY - NOT FOR USE OUTSIDE THE AGENCY

July 1986 PAPER COPIES OF THIS ELECTRONIC DOCUMENT ARE UNCONTROLLED B/1

SCHEDULE OF LOCATIONS WHERE ROAD
LIGHTING MAY BE REQUIRED AS A SPECIAL
NEED IN THE INTEREST OF ROAD SAFETY
Lighting may be provided on new Trunk Roads and new Trunk Road Motorways when any one of the following
conditions apply where:

SECTIONS OF ROAD
1. the road is subject to a 30 mph speed restriction in an urban area or 40 mph speed restriction in a semiurban
area and is expected to carry relatively large volumes of pedestrians and/or cyclists, or runs through an area
of adjacent lighting which may prove distracting;
2. the design standards are below those currently recommended for the type of road;
3. junctions occur at frequent intervals;
4. an above average accident rate may occur on a gradient because of particular circumstances, for example
where there is a junction at the foot of the gradient or close to the point where the traffic on a climbing lane
rejoins the normal lanes beyond the crest;
5. a section of dual carriageway has a total running lane width greater than three lanes on either carriageway;
6. an underpass or bridged road has a requirement for lighting in daylight due to its length, geometry or traffic
flow;
7. sections of the road are expected to be prone to fog, as established by a specialist survey, on more than 25
days per annum on average, fog being defined as visibility less than 1000 metres at 0900 hours;
8. a section of dual carriageway lies between two lighted zones not greater than 1500 metres apart, or a section
of single carriageway lies between two lighted zones not greater than 400 metres apart;

AT GRADE JUNCTIONS
9. the layout of the junction and its hazards are not apparent without lighting; staggered crossroads may require
lighting, junctions on high speed roads controlled by traffic signals may require lighting, conventional
crossroads and 'T' junctions do not normally require lighting;
10. the junction is a conventional or mini-roundabout;
11. the junction already has its approach roads lit;
12. the approach roads to a lit junction are unlit; (the length of lighting on the approach roads shall be sufficient
to enable drivers to visually adapt prior to reaching the junction);

GRADE SEPARATED JUNCTIONS
13. an approach to a grade separated junction is lit; the portion through the junction should also be provided
with lighting together with the lighting necessary on any slip roads to ensure that traffic can join or leave at
the junction in safety;
14. the junction design is complicated or has unusual design features, such that drivers may be expected to
experience difficulty without lighting at night.
Volume 8 home page
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MINNISBLAÐ – HT-04
Verkheiti

Dagsetning

Hringvegur, Þorlákshafnarvegur-Hólmsá, tvöföldun (11807 áður VR08HT)

8.5.2009

Málefni

Vegamót á 2+2 hluta Suðurlandsvegar, við Bláfjöll og Bolaöldu
Sendandi

Efla
Dreifing

Verkefnisstjórn

12.800 ÁDU

1. Inngangur

9.900 ÁDU

Samkvæmt upplýsingum á heimasíðu Vegagerðarinnar verða öll vegamót austan Hólmsár að
Hveragerði útfærð í plani.

8.800 ÁDU
8.100 ÁDU
6.500 ÁDU

Þetta minnisblað fjallar um planútfærslur vegamóta
Suðurlandsvegar
við
Bláfjöll
og
Bolaöldu,
umferðarmagn og -rýmd, ákvörðun hámarkshraða og
umferðaröryggi þeirra.

7.300 ÁDU

Að þessari samantekt komu Haraldur Sigþórsson,
Guðbjörg
Lilja
Erlendsdóttir
og
Bergþóra
Kristinsdóttir frá Eflu.

3.600 ÁDU

Mynd 1 Sólarhringsumferð á Suðurlandsvegi frá Vesturlandsvegi að Selfossi. (www.vegagerdin.is, 3.april 2009).

Samantekt og niðurstaða
Útfærsla vegamóta við Bláfjöll og Bolaöldu

Hámarkshraði

Miðað við leiðbeiningar Vegagerðarinnar um hönnun 2+1 vegar

Mælt er með því að lækka hraða niður í 70 km/klst. við tilkomu

og erlendar heimildir er ástæða til að mæla með gerð mislægra

planvegamóta og uppsetningu hraðamyndavéla.

vegamóta á Suðurlandsvegi við Bláfjöll og Bolaöldu.
Útfærsla vegamótanna í plani var skoðuð nánar og mælt er með
því, að sérakrein taki við vinstribeygju frá hliðarvegi þar sem hún
kemur inn á Suðurlandsveg. Til álita kemur að mjókka þversniðið
gegnum vegamótasvæðið eða reyna nýja útfærslu þar sem
vinstribeygja af Suðurlandsvegi er færð nær Bláfjallavegi.

Umferðaröryggi
Planlausnir eru hættulegri, en mislægar, enda alvarleiki slysa þar
meiri. Þá eru lausnir í plani líklega óvenju varasamar á þessum
stöðum vegna breiðs miðdeilis.

Öruggara er, ef planlausn er

engu að síður valin, að sérakrein taki við vinstribeygjum frá
hliðarvegum (mynd 3).

Umferðarmagn og -rýmd
Með tilliti til afkasta er ekki þörf á mislægum vegamótum á
þessum tveimur stöðum. Áfram yrðu þó tafir á umferð frá
Bláfjallavegi inn á Suðurlandsveg nokkra daga að vetrarlagi og
þjónustustig D. Einnig myndi umferð á Suðurlandsvegi tefjast
vegna minni hraða.
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2. Umferðarmagn
1

Í minnisblaði Eflu voru teknar saman upplýsingar um mismunandi vegamótaútfærslur. Þar kom m.a. fram að sé
umferð á aðalvegi meiri en 8000 ökutæki á sólarhring sé ástæða til að íhuga mislæg vegamót. Þetta á við um
vestasta hluta Suðurlandsvegar, sjá mynd 1. Í sama minnisblaði var skýrt frá því að heppilegustu vegamót á
2+2 vegi með þröngu sniði séu T-vegamót, ef ekki er farið í mislæg vegamótum. Akreinum er þá fækkað niður í
eina í hvora átt áður en komið er að vegamótunum. Þetta er í samræmi við útfærslu Svía á planvegamótum á
2+1 vegum og 2+2 vegum með planvegamótum2.
Umferðarspá fyrir árið 2020 gerir síðan ráð fyrir að 16-18 þús. bílum á sólarhring ÁDU við Geitháls án
uppbyggingar á Hólmsheiði og 14-16 þús. ÁDU á Sandskeiði3.
Umferð á hliðarvegum milli Hólmsár og Hveragerðis er alla jafna lítil. Vetrarumferð á Bláfjallavegi er þó
560 bílar á sólarhring árið 2007 og ÁDU er 350 sama ár. Umferð á Bláfjallavegi er mjög árstíða- og
tíðarfarsbundin en geta þá á móti verið mjög stórir toppar. Farið var yfir sólarhringstalningar á Bláfjallavegi frá
árunum 1996 – 1999 eða fjögur ár4. Í ljós kom að umferð fór yfir 2000 bíla á sólarhring 12 daga af 1461 (<1%)
og aðeins einn dag yfir 3000 bíla. Meðal VDU var 283 þessi ár, eða lægri en nú er.
Við Bolaöldu eru nánast öll ökutækin malarflutningabílar. Umferð er minni en við Bláfjöll, en samkvæmt
upplýsingum frá rekstraraðila getur umferðin verið allt að 400 ferðir á dag (200 inn og 200 út).

3. Umferðarrýmd
Áhrif planvegamóta á umferðarrýmd Suðurlandsvegar eru ekki mikil, því umferðarmagn er langt frá rýmd
venjulega daga. Hafa ber í huga, að flestir bílar komast í gegnum snið við lágan hraða, 40-50 km/klst. Fræðileg
rýmd 1+1 vegar er um 20 þús. bílar á sólarhring, en 2+2 vegar um 40 þús. Rýmdin mun vissulega skerðast á
þeim köflum, sem um ræðir, með tilkomu planvegamóta. Þetta hefur áhrif á uppsöfnun og tafir á mestu
annatímum vegna minni hraða. Þá mun 70 km/klst. hámarkshraði í gegnum vegamótasvæðin einnig tefja
umferð alla daga.
Til að fá lauslegt mat á ástand vegamótanna var forritið HCS notað til að meta þjónustustig. Notuð var umferð
stórs skíðadags, 2000 bílar á sólarhring í sniði Bláfjallavegar og núverandi umferð Suðurlandsvegar, ÁDU.
Síðdegistilfellið er verra en árdegis vegna þess að vinstribeygja út úr hliðarvegi er erfiðust. Gert er ráð fyrir að
90% umferðar leiti til vesturs, en 10% til austurs. Forsenda er, að 5% séu þungir bílar. Gert er ráð fyrir, að
umferðin aki heimleiðis á 5 tímum. Niðurstaðan er vel ásættanleg fyrir Suðurlandsveg sjálfan, en þjónustustig DF fyrir Bláfjallaveg (umferðarmagn 2000 - 3000 bílar á sólarhring) þegar allra verst er, örfáa daga á ári. Ljóst
er, að þjónustustig útfærslu C á mynd 3 af vegamótum í plani er heldur hærra en fyrir útfærslu D á mynd 4.

1

Minnisblað. Þröngt snið 2+2 vegar, kennisnið og vegamótaútfærslur. Efla 27.2.2009.

2

VTI, Arne Carlsson. 2009. Uppföljning av mötesfria vägar. Slutrapport. VTI rapport 636. Svíþjóð.

3

Efla. Febrúar 2008. Suðurlandsvegur. Frá Hólmsá ofan Reykjavíkur að Hveragerði. Frummatsskýrsla. Vegagerðin.

4

Upplýsingar frá Auði Þóru Árnadóttur 5.5. 2009.
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Mynd 2 Hámarksklukkustund síðdegis á sunnudegi, mikinn skíðadag
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4. Útfærsla planvegamóta
Í vegstöðlum norsku vegagerðanna er gert ráð fyrir mislægum vegamótum á öllum fjögurra og sex akreina
vegum. Sænska vegagerðin gerir ráð fyrir að akreinum sé fækkað niður í eina í hvora átt séu planvegamót á
2+2 vegi5.
Að framansögðu er ljóst, að mislæg vegamót er besta lausnin á 2+2 vegum, en ef gera á planvegamót skulu
þau vera á 1+1 kafla. Þetta er í raun svipað fyrirkomulag og við planvegamót á 2+1 vegum.
Engar heimildir um útfærslu planvegamóta á 2+2 vegum með víðu þversniði líkt og Suðurlandsvegur fundust. Í
drögum um útærslur vegamóta hjá dönsku vegagerðarinni frá árinu 2000 er þó sérstaklega tekið fram að slíka
útfærslu ætti ekki að nota með tveimur akreinum í hvora átt m.a. vegna umferðaröryggis6. Í norska og sænska
staðlinum eru öll þversnið 2+2 vega með vegriði. Til greina hefði komið að útfæra þröngt þversnið á
Suðurlandsvegi í gegnum vegamótin. Þá verður útfærsla vegamóta í plani hefðbundin.
Nú liggja fyrir tvær megintillögur að planvegamótum á þessum stað, sjá myndir 3 og 4. Hvorug útfærslan er
hefðbundin, þar sem breitt miðsvæði gerir það að verkum, að vegamótin skiptast í raun í tvennt.
Útfærsla C (mynd 3) er með sérakrein á Suðurlandsvegi, sem tekur við vinstribeygju af Bláfjallavegi og útfærsla
D (mynd 4) hefur biðskyldu afur á vinstribeygju frá Bláfjallavegi gagnvart umferð á leið vestur Suðurlandsveg.
Sterklega virðist koma til greina, að færa vinstribeygjuna frá Suðurlandsvegi í gegnum miðdeilinn nær
vegamótunum, en ganga út frá því áfram, að sérakrein taki við á Suðurlandsvegi fyrir vinstribeygjuna frá
Bláfjallavegi. Einnig mætti stækka þríhyrningseyjuna, sem skilur að akrein á Suðurlandsvegi í austur og
hægribeygju inn Bláfjallaveg. Verið er að teikna þessa útfærslu.

5

VTI, Arne Carlsson. 2009. Uppföljning av mötesfria vägar. Slutrapport. VTI rapport 636. Svíþjóð.

6

Minnisblað um vegamót á 2+2 vegi og öryggissvæði Suðurlandsvegar, Efla 6.4. 2009.
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Mynd 3 Sérakrein tekur við umferð frá hliðarvegi.

Mynd 4 Umferð frá hliðarvegi bíður í miðdeili eftir að komast inn á Suðurlandsveg.

5. Hámarkshraði
Sterklega er mælt með því, að lækka leyfilega hámarkshraðan úr 90 í 70 km/klst. við bæði vegamót, ef þau eru
útfærð í plani. Í leiðbeiningum um hönnun 2+1 vega7 segir, að lækka megi hámarkshraða við vegamót niður í
70 km/klst. Planvegamót á 2+2 vegum koma ökumönnum frekar á óvart en á 2+1 vegum og því enn frekar
ástæða til að lækka hraða og merkja eins vel og frekast er kostur. Æskilegt er, að setja upp hraðamyndavélar
beggja vegna til að tryggja, að ökumenn lækki hraða. Með því að þrengja niður í þröngt þversnið áður en komið
er að vegamótunum væri enn frekar gefið til kynna að nú sé verið að koma að vegamótum.

7

Hönnun 2+1 vega, unnið fyrir Vegagerðina af Línuhönnun og Fjölhönnun í nóvember 2006.
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6. Umferðaröryggi
8

Skv. nýlegri úttekt var óhappatíðni stærri vegamóta á þjóðvegakerfinu 0,6 óhöpp á milljón ökutæki inn í
vegamótin. Þetta myndu þýða um 1,9 óhapp á ári á Bláfjallavegamótum og um 1,7 á vegamótum við Bolaöldu.
Erfitt er að meta alvarleikann, en búast má þó við, að hann verði hár sökum aðstæðna og ökuhraða. Einnig
eykst hætta á meiðslum, ef mikið er um þunga bíla. Þá þýðir ójöfn dreifing umferðar á Suðurlandsvegi, en þó
sérstaklega á hliðarvegum, að líklega eru þessir útreikningar varlega áætlaðir.
Dæmi: Til að gefa hugmynd um kostnað, má gefa sér að 2 óhöpp gerist á hvorum stað, eða alls 4 og þar af 2
9
slys með meiðslum og 2 eignatjón. Kostnaður yrði þá 25 milljónir á ári fyrir hvert slys, en 1,5 milljónir á ári fyrir
eignatjón, alls 53 milljónir skv. verðlagi í júlí 2008 uppfært með launavísitölu frá árinu 2006. Kostnaður myndi
svo aukast eftir því sem umferð eykst með árunum. Hafa ber í huga, að þessar tölur eru aðeins til hliðsjónar.
Fyrirliggjandi útfærslur planvegamótanna eru óhefðbundnar, í raun tvenn vegamót innan vegamótasvæðisins.
Þetta mun eflaust hafa neikvæð áhrif á umferðaröryggi.
Nokkuð er um óhöpp á vegamótunum í dag10, fyrir átta ára tímabil, 2000 til 2007, gerast 8 óhöpp, þar af 2 með
meiðslum við vegamót Suðurlandsvegar og Bláfjallavegar. Ekki er víst, að öll óhöppin verði vegna
vegamótanna sjálfra, heldur séu útafkeyrslur, ekið á dýr og hluti á Suðurlandsvegi og tengist því aðalveginum
og hefðu orðið án þess að vegamót væru á staðnum. Þess vegna er oft skoðaðir nokkuð langir vegkaflar á
þjóðvegum, en ekki stakir staðir11.
Norskar heimildir12 telja, að fækkun allra óhappa sé um 16%, en meiðsla um 24% við að breyta T-vegamótum
úr biðskyldu í mislæg. Þar kemur einnig fram, að hlutfall umferðar á hliðarvegum af umferð á þjóðvegi hefur
mjög mikið að segja fyrir umferðaröryggi, ef vegurinn er með vegamót í plani. Sama heimild13 gefur upp 0,06
slys með meiðslum á milljón ökutæki fyrir vegamót með biðskyldu og umferð hliðarvegar < 15%.
Erfitt er að meta umferðaröyggi lausna á myndum 3 og 4 sökum skorts á fyrirmyndum. Þó er rétt að nefna
nokkur atriði:
Í fyrsta lagi má færa fyrir því sterk rök, að umferðaröryggi lausnanna sé minna en hefðbundinna stefnugreindra
T-vegamóta. Ökumenn eru óvanir þeim. Þá er forgangur í skurðpunkti vinstribeygjanna óvenjulegur. Yfirleitt á
vinstribeygja inn á hliðarveg forgang á vinstribeygjuna út, en í þessu tilfelli er forgangur óskýr. Þetta á
sérstaklega við um lausn D (mynd 4).
Í öðru lagi er útfærsla C á mynd 3 líklega betri m.t.t. umferðaröryggis. Ökumenn í vinstribeygju á Bláfjallavegi
lenda þá aðeins á biðskyldu einu sinni. Þeir skera auk þess ekki strauminn á leið vestur Suðurlandsveg heldur
fléttast við hann. Veigamesta ástæða fyrir meira öryggi er þó eflaust, að mun minni hætta er á uppsöfnun á
miðjusvæðinu, ef umferð er mikil. Í lausn D á mynd 4 gæti miðjusvæðið fyllst og röð bíla jafnvel farið fyrir
strauminn á Suðurlandsvegi á leið austur. Slíkt ástand myndi enn fremur líklega þýða fleiri aftanákeyrslur.
Í þriðja lagi myndi eflaust útfærsla, þar sem vinstribeygja af Suðurlandsvegi er færð í gegnum miðdeilinn nær
Bláfjallavegi, auka umferðaröryggi. Á þann hátt verður forgangur ljósari í skurðpunkti vinstribeygjanna og
ökumenn, sem ætla að beygja til vinstri frá Suðurlandsvegi, eru fljótari í gegnum vegamótin.

8

Hægribeygjur af þjóðvegum, mat á umferðaröryggi mismunandi útfærslna, rannsóknarverkefni fyrir Vegagerðina, Línuhönnun júní 2008.

9

Kostnaður umferðarslysa eftir alvarleika, unnið fyrir Vegagerðina og Reykjavíkurborg, Línuhönnun mars 2006.

10

Slysaathugun á Hringvegi (1) frá sýslumörkum á Sandskeiði að Hafravatnsvegi (431) fyrir árin 2000 – 2007 Umferðardeild Vegagerðarinnar 2008.

11

Umferðaröryggismat vegna tvöföldunar Suðurlandsvegar frá Hólmsá að Þorlákshafnarvegi, Efla mars 2009.

12

Traffikksikkerhedshaandbok, http://tsh.toi.no/index.html?21759

13

Trafikksikkerhedshaandbok, http://tsh.toi.no/index.html?21291
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MINNISBLAÐ – HT-02
Verkheiti

Dagsetning

Hringvegur, Þorlákshafnarvegur – Hólmsá, tvöföldun (11807 áður VR08HT)

27.2.2009

Málefni

Þröngt snið 2+2 vegar, kennisnið og vegamótaútfærslur
Sendandi

Efla
Dreifing

Verkefnisstjórn

1. Inngangur
Eftir að tekin var ákvörðun um að Suðurlandsvegur skyldi vera tvær akreinar í hvora átt milli Hveragerðis og
Hólmsár hefur lengst af verið gengið út frá svokölluðu A1 sniði, 2+2 akreinar, nema í Kömbunum þar sem það er
mjórra. Á síðari stigum vinnunnar var ákveðið að kanna kosti og galla þrengra kennisniðs sem þó væri með tvær
akreinar í hvora átt, 2+2 vegur með þrengra sniði, þar sem akbrautir væru aðgreindar með vegriði í stað
fjarlægðar.
Hér á eftir er gerð grein fyrir helstu niðurstöðum þessarar athugunar.
Að þessari samantekt komu þau Baldvin Einarsson, Guðbjörg Lilja Erlendsdóttir, Harald Óskarsson og Hjálmar
Skarphéðinsson frá Eflu.

Efnisyfirlit
1.

Inngangur 1

2.

Kennisnið 2
Fyrri vinna 2
Þrengri snið 2
Yfirlit 2
Almennt kennisnið 3
Kambarnir kennisnið 3
Kostnaður 4

3.

Vegamót 5
Hringtorg 5
X-vegamót 5
T-vegamót, hliðruð 6
Mislæg vegamót 8

4.

Samantekt
2+2 vegur með þröngu sniði getur vel verið framtíðarlausn. Sé
slík útfærsla breikkun á 2+1 vegi er líklegt að menn vilji hafa
veginn í einu plani líkt og fyrir 2+1 veg (mynd 2c). Sé
2+2 vegur með þröngu sniði fyrsta skref í aðskilnaði
akstursstefna þá er eðlilegra að snið þar sem akbrautir eru
aðskildar í plani verði fyrir valinu (mynd 2a og 2b).
Af planvegamótum henta T-vegamót best í dreifbýli. Með tilliti
til umferðaröryggis er eðlilegt að gera ráð fyrir að akreinum
fækki niður í eina áður en komið er að vegamótum og fjölgi
ekki aftur í tvær fyrr en nokkru eftir vegamót.
Mislæg vegamót geta vel verið valkostur með 2+2 vegi í
þröngu sniði sem og 2+1 vegi. Þannig getur það verið kostur
að leggja veg með þröngu sniði fyrst (2+1 veg eða 2+2 veg
með þröngu sniði) en gera svo mislæg vegamót jafnóðum og
þörf er á.

Heimildir 9
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2. Kennisnið
Fyrri vinna
Við gerð frumdraga hefur lengst af verið gengið út frá A1 sniði skv. gildandi vegstaðli Vegagerðarinnar frá apríl
2001 (mynd 1). Heildarbreidd þess er 34 m. Í Kömbunum er lægri hönnunarhraði (60-70 km/klst) en
annarsstaðar (110 km/klst). Þar er gert ráð fyrir sömu akreinabreidd niður og annarsstaðar, 4 m, sem samsvarar
þá í raun mjórri akreinum (3,5-3,75 m) og breiddaraukningu sem þörf er fyrir niður nánast alla Kambana.

Mynd 1 Það kennisnið sem lengst af hefur verið gengið út frá, A1 skv. gildandi vegstaðli Vegagerðarinnar, almennt og í
Kömbunum.

Þrengri snið
Yfirlit
Tillögur að þrengri sniðum byggja á kennisniðum úr drögum að
nýjum vegstaðli Vegagerðarinnar. Unnið er út frá sniðum A34, A22
og B19.
Haft er til hliðsjónar að kennisniðin eigi að gilda fyrir einn
umferðarþyngsta þjóðveg landsins utan þéttbýlis. Því er einnig
gengið út frá þeirri forsendu að akreinabreidd sé 3,75 m í öllum
tilfellum líkt og A34 gerir ráð fyrir. Niður Kambana er gert ráð fyrir
sömu heildarakreinabreidd, þ.e. akreinar eru í raun mjórri en með
breiddaraukningu verður breiddin sú saman.
Gert er ráð fyrir að ytri axlir séu 1,5 m líkt og flest A og B snið í
drögum að nýjum vegstaðli Vegagerðarinnar gera ráð fyrir. Aðeins
er eitt snið í drögunum þar sem gert er ráð fyrir að ytri axlir sé sé
breiðari, snið A34 með 3,0 m axlir.
Fyrir hringveginn almennt eru sett fram þrjú snið, tvö með
akbrautirnar tvær í tveimur aðskildum plönum og eitt þar sem
akbrautir eru í sama plani og miðdeilir því með slitlagi. Fyrir
Kambana eru sett fram tvö snið. Mismunurinn á þeim fellst í
misbreiðum öxlum.

Niðurstaða - Kennisnið
Almennt séð er betra að akbrautirnar séu
aðskildar í plani (mynd 2a eða 2b).
Þannig næst betri aðlögun að landi og
meiri aðskilnaður milli akstursstefna.
Í ljósi umfjöllunar um vegamót í næsta
kafla er óhætt að segja að mjórri útgáfan
af
þessum
tveimur
sniðum
sé
nægjanleg.
Snið í einu plani á vel við í Kömbunum.
Ákveðin rök eru fyrir því að hafa ytri axlir
breiðari þar.
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a) 24m, almennt

Almennt kennisnið
Hér eru sett fram þrjú kennisnið fyrir
hringveginn almennt (mynd 2). Fyrri tvö eru
með akbrautir í sitt hvoru planinu (a og b).
Þriðja er með akbrautir í sama plani og
miðdeili því með slitlagi (c).

b) 22,5m, almennt

c) 21m, almennt

Mynd 2 Kennisnið hringvegar almennt. Tvö efri sniðin eru með
misbreiðum miðdeili og akbrautir eru hvor í sínu plani, neðsta
kennisniðið sýnir veg með akbrautir í sama plani og innri öxlum
nægjanlega breiðum til að taka við hreyfingu víravegriðs við árekstur.

Ákveðnir kostir fylgja því að hafa akbrautir
aðskildar. Þannig veltur vegurinn (þverhallinn) um ás hvorrar akbrautar um sig en
ekki um veglínu eða jafnvel miðlínu
(veglínu) núverandi vegar. Með því móti má
laga veginn betur að landinu og koma í veg
fyrir mikla hæðarsveiflu á ytri öxlum vegar.
Rök með því að hafa veginn í einu plani eru
að hluti Suðurlandsvegar milli Hólmsár og
Kambabrúnar eru þrjár akreinar nú þegar,
57 %, og gæti því nýst. Það fer reyndar eftir
því hvernig sú breikkun er hvort hún nýtist.
Lausleg áætlun á þessu sýnir að um 36 %
af þeim 14,2 km sem nú eru 3 akreinar
nýtist (Línuhönnun. 8.10.2007).

Gert er ráð fyrir að miðdeilir vegar í einu plani sé mjórri. Þar er því minna rými fyrir snjóuppsöfnun en hætta er á
snjósöfnun við vegrið.
Munurinn á efri sniðunum tveimur fellst í misbreiðum miðdeili. Í breiðari útfærslunni er gert ráð fyrir að hægt sé
að móta vinstribeygjuakrein innan miðdeilisins án þess að hliðra þurfi til akreinum. Þar gefst einnig meira
svigrúm til að stjórna hæðarlegu hvorrar akbrautar fyrir sig. Mjórri útfærslan er með nægjanlega breiðum
miðdeili til að rúma brúun á hæðarmun milli akbrauta með fláa með halla 1:4. Vegrið ætti að vera í eðlilegri
fjarlægð frá þeirri akbraut sem liggur ofar. Það er sem sagt ekki sjálfgefið að vegrið sé í miðju miðdeilis.
d) 24,6 m, Kambarnir

e) 21,6 m, Kambarnir

Mynd 3 Kennisnið Hringvegar í Kömbunum. Efra sniðið er með ytri
vegöxlum 2,75 m en neðra sniðið með 1,5 m ytri öxlum. Bæði sniðin
eru með akbrautir í einu sameiginulegu plani aðskilin með víravegriði.

Kambarnir kennisnið
Fyrir Kambana eru sett fram tvö kennisnið,
annars vegar sambærilegt og gert er ráð
fyrir í frumdrögunum nema akreinar eru
3,75 m í stað 4 m. Hins vegar sambærilegt
og það fyrra en í stað þess að breidd ytri
axla sé 2,75 m er gert ráð fyrir að hún sé
1,5 m líkt og í hinum kennisniðunum. Í
báðum tilfellum er gert ráð fyrir víravegriði
við vegbrún hlíðarmegin.
Rökin fyrr því að hafa ytri axlir í Kömbunum
breiðari en 1,5 m eru að þar er vegrið
hlíðarmegin þannig að axlarbreiddin nýtist
ekki að fullu þurfi bifreið að leggja út í kant. Í
Kömbunum er mikilvægt, með hliðsjón af
skertu útsýni og miklum halla (6-7 %), að
ekki séu óvæntar hindranir á akbraut.
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Kostnaður
Kostnaður við að aðskilja akstursstefnur á Suðurlandsvegi milli Hveragerðis og Hólmsár hefur verið metinn.
Taflan hér að neðan veitir yfirlit yfir kostnað mismunandi útfærsla (tafla 1). Kostnaður við 2+2 veg með þröngu
sniði er miðaður við snið á mynd 2c). Miðað er við verðlag í janúar 2009 og innifalið í kostnaði er
virðisaukaskattur, kostnaður við hönnun, umsjón og eftirlit (18 %) og ófyrirséð (25 %). Innifalið í kostnaði
einstakra kafla er kostnaður vegna nauðsynlegra hliðarvega.
Tiltölulega litlu munar á heildarkostnaði, við tvöföldun og aðskilnað akstursstefna á Suðurlandsvegi milli Hólmsár
og Hveragerðis, hvort útfærsla a), b) eða c) er á 2+2 vegi með þröngu sniði eða um 200 milljónir. Áætlaður
kostnaður er 86-89 % af kostnaði vegna tvöföldunar með A1 sniði (mynd 1) án mislægra vegamóta. Minnstur er
kostnaðurinn fyrir snið 2c) og mestur fyrir snið 2a). Munurinn á kostnaði vegna mismunandi sniða er í raun og
veru minni, eða innan við 2 %, þar sem verið er að byggja við veg sem fyrir er sem nýtist misvel eftir því hvaða
snið verður fyrir valinu.
Kostnaður vegna mislægra vegamóta er áætlaður miðað við veg með A1 sniði (mynd 1). Sé ætlunin að gera
mislæg vegamót með 2+1 vegi eða 2+2 vegi með þrengra sniði getur því enn meira sparast en þau 11-14 %
sem lýst var hér að ofan þar sem brýr verða mjórri og undirgöng styttri.
Tafla 1 Áætlaður kostnaður við mismunandi útfærslur í milljónum króna á verðlagi janúar 2009.
mynd 1
Vegkaflar

Stöðvar

Frá Hólmsá og upp Lögbergsbrekku

Stöð 7900-13150

mynd 2c)

2+2 vegur

2+1 vegur

2+2 þröngt

mislæg vegamót

vegamót í plani

vegamót í plani

1130

780

1080

Frá Lögbergsbrekku að Litlu Kaffistofunni

Stöð 13150-18200

1010

820

980

Frá Litlu Kaffistofunni að Hamragilsvegamótum

Stöð 18200-23200

1070

0

930

Frá Hamragilsvegamótum upp á Hellisheiði

Stöð 23200-28900

1130

630

910

Frá Hellisheiði að Kambabrún

Stöð 28900-32400

800

Kambar

Stöð 32400-36460

580

610
580

740
580

Frá Kömbum að Hveragerði

Stöð 36460-38000

850

300

410

6.600

3.700

5.600

Samtals (afrúnnað í næstu hundrað millj)

Geirlandsvegamót

Stöð 9400

420

Fossvallavegamót og tengivegur

Stöð 12100

500

Bolaölduvegamót

Stöð 16800

300

Hamragilsvegamót

Stöð 23200

480

Hellisheiðarvegamót

Stöð 27100

340

Hveragerðisvegamót

Stöð 38000

620

Samtals (afrúnnað í næstu hundrað millj)

2.700
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3. Vegamót
Þrjár mismunandi grunngerðir vegamóta voru skoðaðar;
hringtorg, X-vegamót og tvöföld hliðruð T-vegamót. Að auki koma
mislæg vegamót til greina.
Nokkuð margar útfærslur tvöfaldra hliðraðra T-vegamóta voru
skoðaðar. Mismunur þeirra fellst í því hversu margar akreinar eru
í gegnum vegamótin og með hvaða hætti vinstribeygjur eru
útfærðar.
Þessi vegamót má sjá á mynd 4 en stærri útgáfa af sömu mynd
er einnig hér aftan við.

Hringtorg
Um hringtorg í dreifbýli segir í leiðbeiningum Vegagerðarinnar um
hringtorg; að þau séu oftast notuð til að draga úr umferðarhraða á
stofnvegum sem hafa tengingu inn í þéttbýliskjarna eða liggja
meðfram þéttbýliskjörnum. Þetta er samhljóða leiðbeiningum
norsku Vegagerðarinnar um vega- og gatnamót sem segja
hringtorg eigi bara við á stofnvegum ef það sé við þéttbýli eða á
stærri vegamótum þar sem stofnvegir mæta öðrum stórum
vegum.

Niðurstaða - Vegamót
Af planvegamótum henta T-vegamót, ein
og sér eða tvöföld hliðruð, best í dreifbýli
eins og á Suðurlandsvegi.
Með tilliti til umferðaröryggis er best að
fækka akreinum niður í eina áður en
komið er að vegamótum og fjölga þeim
ekki aftur í tvær fyrr en nokkru eftir
vegamót (mynd 4d).
Mislæg vegamót geta vel gengið með
2+2 vegi í þröngu sniði sem og 2+1 vegi.
Þar sem takmarkandi þáttur í afköstum
vega er yfirleitt bundinn við vegamót má
þannig auka afköst og umferðaröryggi
með því og afköst vegar án þess að
endilega tvöfalda veginn eða nota breið
þversnið.

Aðstæður eru ekki með ofangreindum hætti á Suðurlandsvegi milli Hólmsár og Hveragerðis. Umferð á
hliðarvegum á þessari leið er mikið minni en á Suðurlandsvegi sjálfum. Hringtorg myndu því ekki skapa það
öryggi sem hringtorg almennt skapa og hraðaminnkunin niður í 50-60 km/klst, sem oftast væri að ástæðulausu,
myndi valda pirringi hjá ökumönnum og ekki vera í anda vegarins sem er einn umferðarmesti þjóðvegurinn utan
þéttbýlis.
Á mynd 4a) er hringtorg á fjögurra akreina vegi þar sem akreinum hefur verið fækkað niður í eina í hvora átt áður
en komið er að vegamótunum.

X-vegamót
Ekki eru leiðbeiningar um val á vegamótaútfærslu í gildandi vegstaðli Vegagerðarinnar eða drögum að nýjum
staðli. Í nýjum leiðbeiningum norsku vegagerðarinnar um vega- og gatanmót kemur aftur á móti fram að ekki sé
mælt með X-vegamótum utan þéttbýlis nema í undantekningartilvikum þegar umferð er mjög lítil. Hliðruð
T-vegamót eru betri utan þéttbýlis. Yfirsýn á T-gatnamótum er betri og bágapunktar færri og gatnamótin því
öruggari.
Umferð á hliðarvegum Suðurlandsvegar er ekki mikil og því kæmi hugsanlega til greina að hafa X-vegamót á
einhverjum þeirra 9 vegamóta sem fyrirhuguð eru á leiðinni. Aðstæður eru aftur á móti með þeim hætti að í
flestum tilfellum hentar betur að hafa hliðruð T-vegamót.
Á mynd 4b) eru X-vegamót á fjögurra akreina vegi þar sem akreinum hefur verið fækkað niður í eina í hvora átt
áður en komið er að vegamótunum. Myndin sýnir að tvær akreinar séu strax eftir vegamótin. Með tilliti til
umferðaröryggis væri betra að nýjar akreinar yrðu ekki til fyrr en eftir vegamótin.
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T-vegamót, hliðruð
T-vegamót, stök og hliðruð, henta best á þjóðvegum utan þéttbýlis.
Á mynd 4 eru teiknaðar þrjár mismunandi útfærslur af hliðruðum T-vegmótum, 4c)-4e), miðað við snið á mynd
2a). Mismunurinn fellst í því hvort akreinum sé fækkað niður í eina akrein áður en komið er að vegamótunum og
hvenær þær verða aftur tvær. Í töflunni hér að neðan er þessum mismunandi útfærslum lýst og tilgreindir kostir
og gallar hverrar útfærslu (tafla 2).
Hver útfærsla er teiknuð bæði með hliðrun til hægri og til vinstri. Hliðrun til hægri er meiri þar sem þá þarf svæðið
á milli vegamótanna að rúma vinstribeygjuvasa sem þarf að gera ráð fyrir á Suðurlandsvegi í flestum ef ekki
öllum tilfellum, m.v. norskar leiðbeiningar (mynd 5). Sé ekki þörf á vinstribeygjuakrein vegna umferðar þá er
hægt að nota breiddarútvíkkun í gegnum vegamótasvæðið til að greiða fyrir umferð beint áfram á meðan
ökutæki bíða eftir að komast útaf til vinstri.
Hliðrun til hægri er heppilegri ef gera má ráð fyrir að einhver umferð sé þvert í gegnum vegamótin, yfir aðalveg,
því þá þarf aðeins að taka tillit til eins straums þegar ekið er inn á aðalveg með hægribeygju.
Á myndirnar hafa ekki verið teiknaðir dropar í hliðarvegi eða hægribeyjuafreinar. Líkast til er hvergi þörf fyrir
dropa í hliðarveg á Suðurlandsvegi en þörf fyrir slíkt er háð umferðarmagni á aðalvegi og hliðarvegi (mynd 6).
Þörf fyrir hægribeygjuafreinar er einnig metin út frá umferð á aðalvegi og hliðarvegi (mynd 7). Þar sem
umferðarhraði er meiri en 80 km/klst líkt og á Suðurlandsvegi er frekar mælt með hægribeygjuakrein en kíl.
Með tilliti til umferðarhraða og vaxandi umferðar á Suðurlandsvegi er rétt að gera ráð fyrir að þau vegamót sem
yrðu með vinstri- og/eða hægribeygjuvasa séu með kantsteini og upplýst. Með hliðsjón af umferðaröryggi og
afköstum er einnig æskilegt að hámarkshraði sé lækkaður í 70 km/klst í gegnum vegamótasvæðið líkt og
leiðbeiningar Vegagerðarinnar um vegamót á 2+1 vegi kveða á um.
Tafla 2 Mismunandi útfærslur hliðraðra T-vegamóta, kostir þeirra og gallar.

Kostir

Gallar

4c) Ein akrein að vinstribeygju.
Tvær akreinar taka við strax eftir
vinstribeygju.

Öruggara fyrir umferð frá hliðarvegi að koma
inn á veg með einni akrein í hvora
átt+vinstribeygjuvasa.
Umferð sem tekur vinstribeygju frá hliðarvegi
inn á aðalveg fær „sér akrein”.

Minnkuð afköst á vegamótasvæði.

4d) Ein akrein að vinstribeygju.
Tvær akreinar verða til nokkru eftir
vegamót.

Öruggara fyrir umferð frá hliðarvegi að koma
inn á veg með einni akrein í hvora
átt+vinstribeygjuvasa.
Ekki hætta á misskilningi um notkun akreina.

Minnkuð afköst á vegamótasvæði.

4e) Tvær akreinar í hvora átt í gegnum öll
vegamótin. Akreinum ekki fækkað.

Full afköst fyrir umferð á aðalvegi.

Erfiðara og óöruggara fyrir umferð frá
hliðarvegi að koma inn á aðalveg með
tvær akreinar í hvora átt +
vinstribeygjuvasa.

Hætta á að ökutæki á leið eftir
aðalvegi lendi saman við ökutæki sem
koma frá hliðarvegi.

Erfiðara fyrir umferð að taka
vinstribeygju frá hliðarvegi inn á
aðalveg.
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a)
b)

c)

d)

e)

Mynd 4 Vegamótaútfærslur sem voru skoðaðar. Hringtorg, X-vegamót og hliðruð T-vegamót.

Mynd 5 Leiðbeiningar norsku Vegagerðarinnar um það hvenær þörf sé á vinstribeygjuvasa (Statens vegvesen, 2008).
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Mynd 6 Leiðbeiningar norsku Vegagerðarinnar um það hvenær þörf sé á dropa í hliðarveg (Statens vegvesen, 2008).

Mynd 7 Leiðbeiningar norsku Vegagerðarinnar um það hvenær þörf sé á hægribeygjuakrein (Statens vegvesen, 2008).

Mislæg vegamót
Í kafla 2 er því lýst með hvaða hætti menn hafa lengi vel séð fyrir sér breikkun Suðurlandsvegar milli Hveragerðis
og Hólmsár. Í þeirri útfærslu hefur verið gert ráð fyrir mislægum vegamótum í öllum tilfellum (7 stöðum) nema á
tveimur stöðum þar sem aðeins væru leyfðar hægri beygjur inn á og út af veginum.
Vel útfærð mislæg vegamót eru öruggasta útfærsla vegamóta. Þau anna einnig mestri umferð enda verður lítil
sem engin truflun á umferð eftir aðalvegi.
Ekkert mælir á mót því að mislæg vegamót séu á 2+1 vegi eða 2+2 vegi með þröngu sniði. Við byggingu þeirra
þarf þó að sjálfsögðu að vera ljóst hvort ætlunin sé að breyta legu eða gerð vegarins sjálfs síðar, og taka þá tilliti
til þess. Í leiðbeiningum Vegagerðarinnar um hönnun 2+1 vega er sagt að sé umferð á aðalvegi meiri en
8000 ökutæki á sólarhring sé ástæða til að íhuga mislæg vegamót. Þetta á við um vestasta hluta
Suðurlandsvegar.
Ekki er þörf á kantsteinum á mislægum vegamótum í dreifbýli nema þar sem eru hringtorg eða aðgreiningar
akstursstefna er þörf. Þau er heldur ekki ástæða til að lýsa sérstaklega nema þar sem kantsteinn er notaður,
umferð um þau sé sérstaklega mikil eða óhöpp í myrkri tíð.
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