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Ágrip 

Markmið verkefnisins er að endurhanna Austurveg á Selfossi fyrir breyttar forsendur, þ.m.t. hjáleið 

um Selfoss og nýjan miðbæ og miðbæjarímynd bæjarins. Gatan er á þjóðvegi 1 og tengir 

höfuðborgarsvæðið við allt suðurlandsundirlendið sem stendur en er á sama tíma mikilvægur kjarni 

fyrir bæjarfélagið Selfoss og er hugsanlega miðpunktur í frekari uppbyggingu og styrkingu bæjarins til 

framtíðar. 

Notast er við aðferðir sem eiga ættir sínar að rekja til norsku Vegagerðarinnar og skýrslu hennar um 

hvernig skal breyta þjóðvegi í vistlega bæjargötu. Einnig er leitað fanga í ýmis rit bresku 

Vegagerðarinnar, Department for Transport. Aðferðirnar sem um ræðir byggja á þeirri hugmynd að 

ökumenn séu ekki mikilvægustu notendur gatna, utan þess ef gatan hefur ekkert hlutverk annað en 

að flytja bílaumferð. Gangandi og hjólandi umferð skulu fá forgang við hönnun gatna, enda 

viðkvæmustu notendurnir. Veghönnunarreglur Vegagerðarinnar eru hafðar til hliðsjónar við 

hönnunina og notast er við þær eftir fremstu getu. 

Niðurstaða hönnunarinnar er gata sem er mun notendavænni en áður fyrir óvarða vegfarendur ýmiss 

konar, hvort sem þeir sækja vinnu við eða í kring um götuna, vilja versla eða sækja þjónustu, eða 

einfaldlega njóta þess að vera á góðum stað. Gangstéttir eru breiðari og akbrautir eru mjórri. Hannað 

er fyrir lækkun umferðarhraða án þess að það komi niður á neyðarumferð eða 

almenningssamgöngum þar sem mikilvægasta aðgerðin sem uppfyllir öll markmið hönnunarinnar er 

lægri ökuhraði og lengri gegnumferðartími. Ekki er gerð kostnaðaráætlun fyrir verkið í þessu verkefni. 
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1. Inngangur 

Fyrir alþingi liggur þingsályktunartillaga um samgönguáætlun fyrir árin 2011 – 2022 (Þingskjal 534, 

2011-2012). Í henni er gert ráð fyrir að byggð verði ný brú yfir Ölfusá, í þeim tilgangi að færa þjóðveg 

1 út fyrir þéttbýlið, en einnig til að bregðast við nýjum upplýsingum um takmarkað burðarþol 

núverandi brúar yfir ánna sökum stálþreytu í burðarvirki. Framkvæmdin er sett á 3. tímabil 

áætlunarinnar, eða árin 2019 – 2022. Brú þessi er á skipulagi og gert hefur verið ráð fyrir byggingu 

hennar á aðalskipulagi Árborgar, og Selfoss í upphafi, frá áttunda áratug síðustu aldar. 

Aðalmarkmið Vegagerðarinnar með nýrri brú yfir Ölfusá eru að aukaumferðarrýmd og bæta 

umferðaröryggi á þjóðvegi 1 framhjá Selfossi. Umferðaröryggið verður hins vegar ekki bætt á 

Austurvegi með því einu að minnka umferð um götuna. Líkur standa til að slysatíðni lækki ekki þar 

sem hún miðar við keyrða kílómetra. Sömu hættur eru til staðar á götunni fyrir og eftir nýja brú, svo 

að umferðarbætur á götunni sjálfri eru nauðsynlegar. 

Við byggingu nýrrar brúar gæti orðið af því að Austurvegur á Selfossi skipti um veghaldara því 

möguleikinn er fyrir hendi að hann hætti að vera þjóðvegur. Forsjáin færi þá frá Vegagerðinni til 

sveitarfélagsins og gert er ráð fyrir því í þessu verkefni. 

Sveitarfélagið Árborg glímir við það verkefni að auka aðdráttarafl sitt og draga til sín ferðalanga, 

verslunarfólk og íbúa til að auka tekjur sínar. Skiptar skoðanir hafa verið um hvernig þessu markmiði 

er náð, en bæjaryfirvöld hafa tekið þá stefnu að sköpun nýrrar miðbæjarímyndar sé kjarninn í því 

verkefni. Nýlega hafa verið kynntar hugmyndir, gerðar af Páli Bjarnasyni arkitekt, um nýjan miðbæ á 

gamla Hafnarplaninu og í bæjargarðinum við Sigtún. Ef af verður mun umferð gangandi vegfarenda 

aukast til muna í nágrenni tilvonandi miðbæjar. 

Markmið þessa verkefnis er því að endurhanna Austurveg á Selfossi með það fyrir augum að uppfylla 

markmið Vegagerðarinnar um aukið umferðaröryggi ásamt því að hjálpa markmiðum sveitarfélagsins 

um aukið aðdráttarafl og nýja miðbæjarímynd með því að hanna götuna til þess að sinna hlutverki 

hástrætis (e. High street) (Llewelyn-Davies, Baxter & Associates, English Partnerships og The Housing 

Corporation, 2000) með tilfallandi aukningu umferðar gangandi og hjólandi vegfarenda. 
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2. Núverandi ástand 

Austurvegur er 1,3 km langur vegkafli á 

þjóðvegi 1 sem liggur frá Tryggvatorgi við 

suðurenda Ölfusárbrúar að 

Laugardælavegi (Sjá viðauka A, teikning 

1). Landslagið er nánast flatt frá einum 

enda til annars. Næst Tryggvatorgi eru 

akstursstefnur aðskildar með miðjueyju 

sem í hefur verið plantað bæði 

lágvöxnum runnagróðri og hávöxnum 

öspum (mynd 1). Sitt hvoru megin við 

götuna eru verslunarhús og ráðhús 

Árborgar ásamt bókasafni sveitarfélagsins. Talsverð gangandi umferð er yfir fjórar gönguþveranir á 

þessum kafla þar sem þjónusta og verslun eru beggja vegna. 

Tekur þá við breiður vegkafli þar sem vegbreidd er allt 

upp í 15 til 16 metra milli kantsteina og nær sá kafli 

lengsta leið út fyrir bæinn í austri með fáum og stuttum 

undantekningum þar sem miðjueyjur skilja að 

akstursstefnur (mynd 2). Vegbreiddin er það mikil að 

algengur misskilningur er meðal ökumanna að gatan sé 

tvöföld, jafnvel við miðjueyjurnar. Þetta leiðir meðal 

annars af sér framúrakstur sem skapar hættu við 

vegtengingar og gönguþveranir. Önnur afleiðing af 

þessari vegbreidd er sú að víða er bílum lagt samsíða 

götunni við kantsteininn án þess að afmörkuð hafi verið 

stæði í þeim tilgangi. Á þessum vegkafla er mun minna 

um gangandi vegfarendur, þrátt fyrir ýmis konar 

verslun og þjónustu sitt hvoru megin við götuna. Geta 

má sér til um að það sé vegna verri skilyrða fyrir gangandi vegfarendur sökum langra gönguþverana 

og mikils umferðarhraða. 

Sumarumferð er gríðarlega mikil á götunni (Vegagerðin, 2011), en munur á sumar- og vetrarumferð 

nálgast það að vera tvöfaldur. Þessi umferð á sumrin hefur valdið töfum á umferð sem á leið yfir 

brúnna og í austur, og hefur bílaröðin í ákveðnum tilvikum teygt sig marga kílómetra eftir 

Mynd 1 - Austurvegur séður frá Tryggvatorgi 

Mynd 2 - Horft í austur frá Íslandsbanka 
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þjóðveginum í áttina að Hveragerði. Önnur afleiðing af þessari sumarumferð er að erfitt getur reynst 

fyrir innanbæjarökumenn að komast inn á götuna af hliðargötum á álagstímum. 

Umferðarhraði eftir götunni er talsvert yfir leyfilegum hámarkshraða skv. hraðamælingu á tveimur 

stöðum frá árunum 1989 til 1993 samkvæmt tölvusamskiptum við Auði Þóru Árnadóttur, 

forstöðumanni umferðardeildar Vegagerðarinnar (munnleg heimild, 2. mars 2012). Annars vegar er 

85% hraði fólksbíla við gatnamót Austurvegar og Rauðholts um 65 km/klst. og hins vegar er 85% 

hraði fólksbíla við gatnamót Austurvegar og Laugardæla um 72 km/klst. Aldur mælinganna gæti þýtt 

að meðalhraði hafi breyst síðan þær voru gerðar. Engar eða litlar breytingar eða umferðarbætur hafa 

hins vegar verið gerðar á þessum kafla til hraðalækkunar síðan mælingarnar voru gerðar og væri því 

jafnvel hægt að áætla út frá þróun bíla að meðalhraði hafi hækkað á síðustu 10 árum. Annað eins 

hefur komið útúr mælingum á öðrum stöðum á landinu (Vegagerðin, 1990-2003). 

Slysatíðni á götunni er há miðað við svipaðar götur og svipað umferðarmagn samkvæmt upplýsingum 

frá Auði Þóru Árnadóttur hjá Vegagerðinni (munnleg heimild, 22. febrúar 2012). Að meðaltali er skráð 

óhapp á veginum á tveggja vikna fresti. Margar ástæður gætu legið að baki, og er þá ekki hvað síst 

hægt að nefna háan umferðarhraða, skertar sjónlínur við gatnamót og gönguþveranir sökum gróðurs 

á miðeyjum og skáskotin bílastæði þar sem þarf að bakka beint út í umferð.  

Aspirnar sem rísa úr gróðurbeðunum á miðeyjunni milli Íslandsbanka og Arion banka eru orðnar það 

bolmiklar að telja verður líkur á banaslysi ef fólksbíll myndi keyra á þær á þeim umferðarhraða sem 

viðgengst á götunni. Tilfinning bæjarbúa er sú að þessi gróður sé einkennandi fyrir innkomu bæjarins 

í hugum utanbæjarmanna og ferðamanna. Vilji flestra stendur til að halda í þennan gróður. 

Við miðbik götunnar er Landsbankinn til 

húsa og austan við hann eru veitingahús 

og þjónustubyggingar, m.a. pósturinn og 

gistiheimili. Við þessar byggingar eru 

ýmist skáskotin bílastæði eða stæði sem 

liggja þvert á götuna sem ökumenn þurfa 

að bakka út úr beint inn í umferð til að 

komast burt (mynd 3). Nýlega var svo 

byggður fyrri helmingurinn af verslunar- 

og íbúðabyggingunni Austurvegur 33-35 

við gatnamót Austurvegar og Hörðuvalla, 

og bílastæðum fyrir framan þá byggingu var skáskotið á svipaðan hátt og við Landsbankann þrátt fyrir 

Mynd 3 - Bílastæði við Landsbanka 
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bann við slíku af hendi skipulags- og 

byggingaryfirvalda bæjarins og andstöðu 

Vegagerðarinnar (mynd 4). Eftir flutning 

brunavarna Árnessýslu í nýtt húsnæði við 

Árveg eru Hörðuvellir aðal akstursleið 

slökkvibíla og sjúkrabíla inn á stofngötu 

og gerir það þessi bílastæði enn 

óheppilegri. 

Á sama stað eru einu gönguljósin á 

götunni. Ástæða staðsetningar þeirra var 

banaslys á árum áður og einnig að öðru megin við götuna var eitt sinn leikskóli og börn gengu 

reglulega hönd í hönd yfir götuna í fylgd með leikskólakennurum. Leikskólanum hefur síðan verið 

lokað og umferð gangandi og hjólandi yfir þverunina hefur minnkað mikið. Þéttleiki gangandi 

umferðar á þessum stað er sáralítill og engar fyrirsjáanlegar ástæður eru fyrir að hann aukist verulega 

í sjáanlegri framtíð. 

Ástand gangstétta er víðast slæmt. Hellur 

eru sprungnar og molnað hefur úr 

kantsteinum (mynd 5). Jarðvegur hefur 

skriðið undan hellulagningu þar sem lóðir 

eru lægri en stéttin og enginn 

girðingarkantur til að styðja við. Sumarið 

2011 var gerð gangskör í að lagfæra 

gangbrautir yfir vegtengingar við 

Austurveg, en aðgerðirnar einskorðuðust 

við að steyptir voru nýir 

gangstéttarkantar til að skilgreina 

þveranir gangandi og hjólandi umferðar betur yfir hliðargötur. Þessar aðgerðir eru lítil bót á miklu 

vandamáli. Ganglínur eru sjaldnast beinar yfir gangbrautir hliðargatna og jafnvel eftir gangstéttunum 

sjálfum sem gerir það ólíklegra að gangandi og hjólandi vegfarendur vilji nota gangstéttarnar 

(Department for Transport, 2007, bls. 66). 

Mynd 4 - Ný bílastæði við Austurveg 33-35 

Mynd 5 - Gönguljós og ástand gangstétta 
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Vinna við lagnakerfi bæjarins hefur markað spor í bæði götu og gangstéttirnar eins og gefur að skilja 

þar sem gatnakerfi eru iðulega helstu lagnaleiðir bæjarfélaga. Frágangur eftir þessa vinnu er hins 

vegar ábótavant á stundum og sést hér og hvar á Austurvegi. 

Þungaumferð hefur verið áberandi á götunni í gegnum tíðina enda tengir þjóðvegur 1 

suðurlandsundirlendið og austurland við Höfuðborgarsvæðið og liggur í gegnum Selfoss um 

Austurveg. Vikurflutningar og mjólkurflutningar hafa verið þar stórir hlutar af þeirri umferð en 

gegnumumferðin inniheldur einnig talsvert af ýmis konar annarri þungaumferð s.s. vöruflutningar 

o.þ.h. 

Austlægar vindáttir eru ráðandi á Selfossi 

og þá helst norðaustlægar áttir (mynd 6). 

Þetta gerir það að verkum að lítið skjól er 

á austari hluta götunnar sem liggur í 

norðaustur en skjólbetra á vestari hluta 

götunnar sem liggur í austsuð-austur. Þó 

er ekki á vísan að róa í þeim efnum. Á 

undanförnum árum hefur verið 

snjóþyngra en gengur og gerist á þessu 

svæði og mikið álag sökum snjómoksturs 

og eðlilegra skemmda sem moksturinn 

veldur. Þar sem gangstéttar eru 

tiltölulega mjóar og ekkert öryggissvæði 

er milli stéttar og götu í flestum tilfellum 

gefur auga leið að gönguleiðir þrengjast eða jafnvel lokast þegar snjó er ýtt af götunum til að greiða 

fyrir bílaumferð. Vindrós af Selfossi var fengin frá Páli Bjarnasyni hjá Verkfræðistofu Suðurlands 

(munnleg heimild, 29. febrúar 2012). 

Sólar nýtur meira norðan við götuna eins og gefur að skilja, og gangstéttir sunnan við götuna eiga það 

til að lenda í skugga eins og vel er þekkt á íslandi þegar sól tekur að halla. Svo virðist að gangandi 

vegfarendur kjósi heldur að ganga norðan megin götunnar og má ímynda sér að það sé vegna meiri 

sólarljóss og ef til vill er einnig skjólsælla þar. 

Þó nokkrar byggingarlóðir fyrir verslanir og þjónustu eru auðar við götuna og marka þær lóðir skörð í 

heildarmynd þess sem væri hægt að kalla miðbæ Selfossbæjar. Tryggvagarður hefur smátt og smátt 

misst stöðu sína sem bæjargarður til Sigtúns bak við Pakkhúsið og Ráðhús Árborg. Má ef til vill segja 

Mynd 6 - Vindrós fyrir Selfoss 
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að það sé löng saga sem hófst með minnkun garðsins þegar stækkuð var bygging fyrrum barnaskóla 

Selfoss, sem er svo ekki lengur í notkun og deilt er um hvað gera skal við bygginguna. Garðinum er þó 

ávallt ágætlega viðhaldið. 

2.1 Slysakort umferðarstofu 

Slys á Austurvegi eru af ýmsum toga. Aðallega er um að ræða eignatjón, en þó eru reglulega slys á 

fólki. Langt er síðan að banaslys hefur orðið á götunni, en miðað við aðstæður og umferðarhraða er 

hægt að búast við því hvenær sem er. Á árunum 2007 – 2011 voru skráð 110 slys (sjá viðauka E), þar 

af 15 með smávægilegum meiðslum á fólki og 3 alvarlegum slysum (Auður Þ. Árnadóttir, munnleg 

heimild, 22. febrúar 2012). Þéttasta slysatíðnin er við vesturhluta götunnar, sem kemur ekki á óvart 

þar sem umferðarþunginn þar er meiri en austar á götunni. Tilfinning heimamanna er sú að 

umferðarhraði er meiri á austari hluta götunnar. 

Frá árinu 2000 er meðaltals-slysatíðni á vegkaflanum 4,14 slys á hverja milljón ekna kílómetra (sjá 

viðauka F) sem reiknast með eftirfarandi jöfnu   
           

         
 þar sem    slysatíðni,    fjöldi slysa, 

     meðalumferð á dag viðkomandi ár og    lengd vegarkafla í kílómetrum (Erna B. Hreinsdóttir 

og Baldur Grétarsson, 2010, bls. 1). Þetta útleggst sem 1 óhapp á tveggja vikna fresti og telst vera há 

tíðni. 

5.1.1 Tryggvatorg – Sigtún  

 

Mynd 7 - Slysakort Umferðarstofu nr.1 

Aðskilnaður akreina útúr Hringtorgi í austur er oftar en ekki hunsaður eða hafður að engu. Bílstjórar 

skipta um akrein áður en ekið er úr hringtorgi, eða skipta eins fljótt og auðið er, sem gerir það að 

verkum að ekki er gaumur gefinn að gangandi og hjólandi umferð á þverun sem næst er hringtorginu. 

Oftsinnis liggur við árekstrum í hringtorginu sjálfu þegar ökumenn ætla að skjótast úr innri hring beint 

á hægri akrein án þess að athuga hvort bíll sé á ytri hring. 

Gróður á miðjueyju er iðulega ekki nægilega hirtur til að varna ekki umferð sýn að tengingunni úr 

Sigtúni sunnan megin, en einnig skyggir hann á gangandi og hjólandi vegfarendur á báðum 
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vegþverunum. Færri óhöpp verða á nyrðri akreininni og má spyrja sig hvort það sé sökum mjórri 

akreinar og þar af leiðandi lægri umferðarhraða. 

Mest er um aftanákeyrslur við gönguþveranir og gatnamót ásamt því að of algengt er að keyrt er á 

gangandi eða hjólandi vegfarendur á leið sinni yfir þveranir. Ekki er mikið um slys sökum samhliða 

bílastæða þrátt fyrir talsvert mikla notkun þeirra beggja megin götu. 

2.1.2 Sigtún – Bankavegur 

 

Mynd 8 - Slysakort Umferðarstofu nr.2 

Vegbreidd mikil frá Tryggvagötu og engar aðgreiningar fyrir samsíða bílastæðum sem þó eru samt 

notuð sem slík. Umferðarhraði tilfinnanlega mikill. Þveranir langar og gangandi umferð varnarlaus oft 

og tíðum á miðri götu. Gangstéttir á löngum köflum illa viðhaldið og á það við langleiðina austur eftir 

bænum. 

Slys einkennast af árekstrum við framúrakstur eða U-beygjur, en einnig árekstrum á gatnamót eftir 

beygjur útaf/inná götuna. 

Vinstri beygjureinar í báðar áttir til móts við Tryggvagarð en báðar tiltölulega tómar mestmegnis. 

Enginn aðskilnaður akstursstefna með miðjueyjum við beygjureinarnar. 

2.1.3 Bílastæði við Landsbanka og fleiri fyrirtæki 

 

Mynd 9 - Slysakort Umferðarstofu nr.3 

Mikið um eignatjón, smáslys og núning sökum bílastæða við götuna. Beinn og breiður vegur sem 

veldur háum umferðarhraða. Bílastæði samsíða götunni norðan megin ekki aðskilin frá umferð. 
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Margir virðast ekki vita hvort um sé að ræða eina eða tvær akreinar í sitt hvora áttina, þrátt fyrir 

miðjueyju. 

Langmest af umferðarslysum á þessum stað er útaf U-beygjum, aftanákeyrslum á bíla sem bakka úr 

stæðum, og árekstrum sökum framúraksturs. 

2.1.4 Reynivellir – Hörðuvellir 

 

Mynd 10 - Slysakort Umferðarstofu nr.4 

Áhrif aukins umferðarhraða koma í ljós því austar sem komið er á götuna, meira um aftanákeyrslur og 

meira um meiðsli á fólki. Umferðarljós fyrir gangandi eru lítið notuð, enda einna minnst ástæða fyrir 

gangandi/hjólandi umferð að þvera götuna á þessum stað. Þar til fyrir fáum árum var þessi þverun 

mikið notuð af leikskólakennurum með barnahópa, en leikskólinn við götuna var lokaður og hefur 

notkun þverunarinnar dregist mikið saman. Nýtt verslunarhúsnæði norðan við götuna með 

skástæðum sem bakka beint út í umferð, í trássi við fyrirmæli skipulags- og byggingaryfirvalda. 

2.1.5 Sýslumannstún - Rauðholt 

 

Mynd 11 - Slysakort Umferðarstofu nr.5 

Fá umferðarslys hafa verið á þessum vegkafla. Ástæða er þó til að hafa áhyggjur af sambandi mikils 

umferðarhraða og langra þverana. Þegar kemur að því að umferðarslys verður við þessar þveranir má 

leiða líkur að því að það verði alvarlegt, jafnvel banvænt. Á þessum kafla koma saman lengsta þverun 

á götunni og óskipulögðustu gatnamótin. Bensínstöð N1 er þétt við gatnamótin, og áfengisverslun 

ríkisins þar bakvið, og tengingar allar tiltölulega óskýrar og ruglandi fyrir umferð sem þarf að fara þar 

um. Umferð um gatnamótin og kring um þau getur verið í algjörri ringulreið, sérstaklega um helgar á 
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miðju sumri. Árekstrar og slys á Austurvegi sjálfum bera þess ekki vitni en slys á bílastæði við N1 gera 

það kannski frekar. 

2.1.6 Rauðholt - Austurvegur 56 

 

Mynd 12 - Slysakort Umferðarstofu nr.6 

Umferðarhraði mjög mikill, úr austri sérstaklega. Fáar og lítið notaðar vegtengingar. Nokkrar 

tengingar heimreiða við götu sem liggja að yfirgefnum byggingum norðan megin götunnar. 

Fyrirhugað er að reisa fleiri byggingar fyrir ellilífeyrisþega í stað þeirra. Skilyrði fyrir gangandi og 

hjólandi vegfarendur slæm, og má spyrja sig hvort lítil umferð þeirra á þessu svæði sé afleiðing af 

slæmum skilyrðum eða hvort ekki sé hugsað um góð skilyrði fyrir þá notendur sökum lítillar 

umferðar. 

2.1.7 Heiðmörk – Mjólkurbú 

 

Mynd 13 - Slysakort Umferðarstofu nr.7 

Umferðarhraði mjög mikill, úr austri sérstaklega. Beinn og breiður vegur sem gefur litla ástæðu til að 

hægja á hraðanum þegar inn í bæinn er ekið. Umferð þungra ökutækja talsverð inn og út af götunni 
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eins og gefur að skilja vegna umferðar mjólkubíla við mjólkurbúið. Iðnaður og þjónusta og stórir 

vinnustaðir sem ætti að gefa tilefni til að bjóða upp á góðan aðbúnað gangandi og hjólandi. 

2.1.8 Langholt – Árvegur 

 

Mynd 14 - Slysakort Umferðarstofu nr.8 

Fá umferðarslys, en meiðsl á fólki hlutfallslega há. Mikil vegbreidd og mikill umferðarhraði, 

sérstaklega úr austri. Stór vegtenging við Langholt sem er safngata. Vegkafli 1d4 endar við 

Laugardælaveg og kafli 1d3 tekur við. Aukning innanbæjarumferðar hefur átt sér stað sökum nýrra 

verslana Bónuss og Hagkaups við Gaulverjabæjarvegs. 

2.1.9 Selfossveitur - Gaulverjabæjarvegur 

 

Mynd 15 - Slysakort Umferðarstofu nr.9 

Umferðarhraði sérstaklega mikill en horfir þó til betri vegar þegar fyrirhugað hringtorg við 

Gaulverjabæjarveg verður að veruleika. Þó er það ekki endanleg lausn þar sem ökumenn eru fljótir að 

auka hraðann ef aðstæður leyfa, svo sem eins og beinn og breiður vegur. Vegkafla 1d3 lýkur við 

Gaulverjabæjarveg. 
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2.2 SVÓT greining 

SVÓT greining er einföld og áhrifarík og því tilvalin til að leiða fram í ljósið á skýran hátt styrkleika og 

veikleika götunnar. Styrkleikar og veikleikar eru þættir sem er að finna í innra umhverfi/núverandi 

ástandi götunnar. Ógnanir og tækifæri eru utanaðkomandi þættir og áætlanir sem ekki er auðvelt að 

hafa áhrif á. 

Götunni er skipt í tvo hluta þar sem sama viðvarandi ástand gildir. Segja má að gatan skiptist 

eðlislægt í tvennt, annars vegar í hlutann þar sem umferðarbætur hafa átt sér í stað nú þegar og svo 

hinn hlutann þar sem lítið sem ekkert hefur verið gert í áraraðir og jafnvel áratugi. Sama SVÓT 

greiningin getur þó átt við um alla götuna. 

Styrkleikar 

1. Austurvegur er aðalgata bæjarins 

2. Mikil og fjölbreytt þjónusta og 

verslun 

3. Sundhöll Selfoss í nálægð, einnig 

Sólvallaskóli sem er barnaskóli 

4. Tryggvagarður er opið grænt svæði 

við götuna og nýi bæjargarðurinn 

við Sigtún er í grenndinni. 

5. Gróður einkennandi fyrir miðju 

bæjarins, minna er austar kemur 

Veikleikar 

1. Þétt slysasvæði og margvísleg 

umferðaróhöpp 

2. Hannað fyrir hraða bílaumferð 

3. Ógreinilegur fjöldi akreina 

4. Óvissa ökumanna á fjölda akreina 

5. Slæmar tengingar og óreiðukenndar 

á köflum 

6. Lakur staður til að dvelja á 

7. Bílastæðaflæmi í forgrunni 

götunnar við margar byggingar 

8. Viðkvæmt á annatíma. Öngþveiti 

við Tryggvatorg 

Tækifæri 

1. Svæðið hannað betur fyrir gangandi 

og hjólandi umferð 

2. Verslunar- og þjónustumiðstöð 

3. Ferðamannamiðstöð 

suðurlandsundirlendis 

4. Gera svæðið sjálfbært 

5. Byggingarlóðir lausar við götuna til 

að styrkja heildarhönnun svæðisins 

Ógnanir 

1. Umferðaröryggi ekki tryggt fyrir 

aukna umferð allra notendahópa 

2. Bílaumferð ráðandi áfram 

3. Óvistlegar aðstæður áfram fyrir 

óvarða vegfarendur, ekkert notalegt 

að eyða tíma á og við götuna 

4. Gatan sker byggðina í tvennt 

5. Stífar ráðandi austan-vindáttir 

Mynd 16 - SVÓT greining fyrir Austurveg 
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2.3 Niðurstaða ástandsgreiningar 

Austurvegur er gata með rúmlega 13800 bíla árdagsumferð sem þarf að sinna hlutverki hástrætis (e. 

high street) (Llewelyn-Davies o.fl., 2000). Þjónusta og verslun er dreifð um alla götuna með 

mismiklum þéttleika þó. Umferð um götuna er mikil og á löngum pörtum hennar er umferðarhraðinn 

talvert hærri en fyrirskrifaður 50 km hámarkshraði. Breidd götunnar og langar sjónlengdir gefa 

bílstjórum tækifæri til að auka hraðann. Lítið má útaf bregða til að verði alvarlegt umferðarslys eða 

banaslys á þverunum á þessu bili, sérstaklega þegar haft er í huga að öðru megin götunnar er 

elliheimili og hinu megin er matvöruverslun sem íbúar elliheimilisins eiga hvað auðveldast með að 

sækja nauðsynjar sínar. Þyngsta bílaumferðin er á vestasta hluta götunnar þar sem annar endi 

Ölfusárbrúar er, stjórnsýsla sveitarfélagsins er til húsa ásamt þéttasta verslunar- og þjónustukjarna 

bæjarins og fjölmargir fleiri vinnustaðir. Mesti þéttleiki gangandi og hjólandi umferðar er einnig á 

vestasta kafla götunnar. 

Þveranir eru margar hverjar langar og ógnvekjandi fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur. Þó er oftar 

keyrt á gangandi eða hjólandi umferð þar sem eru umferðareyjur sem eiga að stytta vegalengdina yfir 

götuna. Ástæðan gæti legið í t.d. breytingu á forgangi akreina útúr Tryggvatorgi eða að gróður gæti 

byrgt ökumönnum sýn á þá sem ganga yfir þveranirnar. Einnig gæti verið að langar þveranirnar séu 

einfaldlega of ógnvekjandi til að nota í miklum mæli og notkunin því í lágmarki. 

Umferð á háannatímum yfir sumarmánuðina hefur valdið töfum á Austurvegi og stefnir í að verða að 

vandamáli sem þarf að leysa. Enn er ekki hægt að fullyrða að um óeðlilegar umferðartafir sé að ræða, 

en miðað við umferðarspár líður ekki um langt þar til svo verði. Samkvæmt skoðunum virðist 

myndast flöskuháls þegar umferðin fer út úr Tryggvatorgi í austurátt, því þar þarf að skipta strax um 

akrein til að koma sér út af beygjurein inn á bílastæði. Þessar aðstæður geta undið upp á sig og orðið 

að löngum bílaröðum. Dæmi eru um að bílaraðir hafi náð langleiðina að Hveragerði um stórar 

ferðahelgar á sumrin. 

Við götuna á kafla eru bílastæði sem þarf að bakka útúr í umferðina til að komast í burtu. Þar verða 

iðulega eignatjón af þessum völdum. Nær alla lengd götunnar er bílum lagt samsíða götunni án þess 

að þar séu afmörkuð bílastæði. Getur þetta skert sjónsvið umferðar bæði á götunni og af 

hliðargötum. Hefur þetta valdið árekstrum þegar bílar af hliðargötum beygja inn á Austurveg. 

Gangbrautir meðfram götunni eru mjóar og víða illa viðhaldið eða orðnar afgamlar. Ekkert sérmerkt 

pláss er fyrir hjólandi umferð, hvorki á gangstéttum eða á akbraut. Fáar ástæður eru fyrir vegfarendur 

til að velja að ganga eða að hjóla þar sem hönnun götunnar miðast nær eingöngu að þörfum akandi 

umferðar. 
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3. Hugmyndafræði við hönnun gatna 

Götur eru mikilvægustu opnu svæði hvers samfélags (Llewelyn-Davies o.fl., 2000, bls. 75). Þegar 

hanna skal götu eða veg, þarf að skilgreina fyrst forsendur hönnunarinnar. Auðskiljanlega eru 

hönnunarforsendur mismunandi þegar hanna skal t.d. brú á Þjóðvegi 1 með mikla og þunga umferð 

eða litla íbúðargötu í þéttbýli. Mikilvægt er að forsendurnar séu rétt upp settar frá byrjun. Afleiðingar 

þess að velja vitlausar forsendur geta verið að endurhanna þarf heilar umferðaræðar ef að hönnunin 

hentar ekki hlutverkum og umferðarþunga þeirra. Hlutverk götu getur einnig breyst með árunum, og 

umferðarþungi getur hæglega aukist hraðar en gert var ráð fyrir í upphafi. Almennt er hannað miðað 

við umferðarmagn til 20 ára, en í ákveðnum tilfellum þarf að horfa enn lengra inn í framtíðina en það. 

Lykilatriði er þó að hanna fyrir alla notendur sem nota götuna og alla notkun sem fer fram á götunni 

(Llewelyn-Davies o.fl., 2000, bls. 75). Þegar einnig er hannað fyrir hlutverk gatna er verkið enn 

flóknara þar sem hlutverk gatna eru margvísleg og krefjast mismunandi lausna.  

3.1 Vegagerðin 

Í veghönnunarreglum Vegagerðarinnar stendur eftirfarandi á bls. 1-5: 

„Veigamesta atriðið við ákvörðun vegtegundar er umferðin sem nota mun veginn. Valin 

vegtegund skal hafa umferðarrýmd sem annar hönnunarumferð vegarins, ÁDUh. 

Hönnunarumferðin skal vera samkvæmt umferðarspá tuttugu ár fram í tímann eftir 

opnun vegar ...“ 

Samkvæmt veghönnunarreglum Vegagerðarinnar er ekkert þversnið sem hentar augljóslega fyrir 

Austurveg. Þegar miðað er við umferðarrýmd er hann flokkaður sem vegtegund A22, sem er tvöföld 

akrein í báðar áttir með miðdeili og hönnunarhraða 60-100 km/klst. (Eymundur Runólfsson, 

Guðmundur Heiðreksson & Jón Helgason, 2009, bls. 2-4). Á þeirri vegtegund eru reglur um 

lágmarksvegalengd milli vegamóta brotnar á Austurvegi og í reynd ekki pláss fyrir tvöfalda akrein í 

gegn um bæinn. Áætla má einnig að umferð um götuna eigi seint eftir að verða eins mikil og slíkt 

þversnið annar.  

 Þann 17.janúar 2012 kynnti Vegagerðin drög að breytingum á Austurvegi á fundi byggingarnefndar 

sveitarfélagsins Árborgar. Tillögur þeirra skiptast í þrjár meginaðgerðir. Í fyrsta lagi er forgangi 

akreina út úr hringtorgi við núverandi brúarenda breytt þannig að umferð úr innri akrein heldur 

forgangi áfram götuna í stað þess að missa forgang um leið og keyrt er úr torginu. Í öðru lagi stendur 

til að aðskilja umferð um götuna frá bílastæðum við Landsbanka og fyrirtækin í grenndinni með eins 

konar hliðargötu fyrir bílastæðin sem liggja skáskotin eða á ská við Austurveg. Síðast en ekki síst er 
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áætlað að þrengja akreinarnar svo að ekki verði um villst að ekki eru fleiri en ein akrein í hvora átt og 

aðskilja akstursstefnur með umferðareyjum alla leið frá núverandi eyjum við Krónuna og 

Íslandsbanka að tilvonandi hringtorgi við Gaulverjabæjarveg. Hönnunin miðar að mestu leyti við 

vegtegund B12e, þrátt fyrir að sú tegund hafi ekki umferðarrýmd til að höndla umferðina á veginum 

(Eymundur Runólfsson o.fl. 2009, bls. 2-7). 

Í tillögum Vegagerðarinnar er hannað fyrir umferðaröryggi og vel það. Aðskilnaður akstursstefna með 

umferðareyjum eykur umferðaröryggi verulega, og beygjureinar hjálpa til við að draga úr aukningu 

gegnumferðartímans við það að mjókka akreinarnar sjálfar. Með umferðareyjunum er líka öryggi 

aukið fyrir óvarða vegfarendur á gönguþverunum. Utan þess að auka öryggi á gönguþverunum er ekki 

að öðru leyti hugað mikið að öðrum notendum götunnar en ökumönnum. Þessum notendahópum er 

vissulega ekki gleymt að öllu, en aðgerðir í þeirra hag eru í lágmarki. Markmiðum Vegagerðarinnar 

varðandi hjáleið þjóðvegar 1 framhjá Selfossi er þó endanlega náð með þessum aðgerðum, 

umferðarrýmd verður aukin um þjóðveg 1 og umferðaröryggi verður bætt á þjóðveginum sem og um 

Austurveg. Markmiðum bæjaryfirvalda í Árborg verður hins vegar ekki mætt á þennan hátt og jafnvel 

verða þau fyrir skaða þar sem Austurvegur verður ennþá minni staður fyrir fólk til að eyða tíma sínum 

á þar sem allar þessar umferðareyjur áhrif þess að gatan skeri byggðina í sundur. 
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3.2 Vegur eða gata? 

Vegur og gata eru tveir hlutir sem í huga fólks gætu þýtt það sama. Ákveðinn grundvallarmunur er 

hins vegar á hlutverki þeirra sem mannvirkja. Vegur er umferðarmannvirki sem hefur það hlutverk að 

koma bílaumferð sem hraðast og öruggast frá einum stað til annars. Gata eru hins vegar flóknara 

mannvirki því auk þess að koma bílaumferð sína leið eru fleiri hlutverk sem götur gætu þurft að sinna, 

einu eða fleiru. Götur hafa fimm höfuð-hlutverkum að gegna (Department for Transport, 2007, bls. 

17):  

 Staður til að dvelja á 

 Það sem skilur að veg og götu. Tengja þarf saman götuna og byggingarnar við hana í 

samræmi við tilgang götunnar í aðal- og deiliskipulögum sveitarfélaga. 

 Hreyfing 

 Gatan þarf að sjá fyrir hreyfingum allra notenda götunnar án þess að mikilvægi þess 

skyggi algerlega á önnur hlutverk götunnar við hönnun hennar. Gangandi og hjólandi 

umferð eru mikilvægir ferðamátar sem bjóða upp á ódýran og heilbrigðan valkost við 

bílinn, auk þess sem það eykur við stemningu staðarins sem um ræðir. 

 Aðgengi 

 Götur þurfa að veita aðgengi að byggingum og opnum svæðum fyrir alla, af öllum 

aldri og allri líkamlegri getu. 

 Bílastæði 

 Góð bílastæði eru mikilvæg, án þess þó að vera nauðsynleg á götunni sjálfri. 

Bílastæði samhliða götunni geta veitt götunni ákveðið líf, en slæm hönnun getur að 

sama skapi valdið öryggisvandamálum og einfaldlega verið ljót. 

 Veitur og götulýsing 

 Götur eru aðal lagnaleiðir sveitarfélaga og geta lagnir haft talsverð áhrif á hönnun og 

viðhaldsþörf gatna. 

Af þessum atriðum eru staður til að dvelja á og hreyfing mikilvægustu áhrifavaldarnir þegar kemur að 

því að ákvarða einkenni og aðdráttarafl gatna (Department for Transport, 2007, bls. 18). Hreyfing 

notenda um götuna á ekki sjálfkrafa að vera efst á blaði þegar kemur að hönnun, heldur eiga bæði 

þessi atriði að skipta jafn miklu máli. Jafnvægi þessara hluta í hönnun byggist á hlutverki götunnar 

innan stærra gatnakerfis. Götur sem bera mikinn umferðarþunga þarf einnig að hanna með tilliti til 

þessara atriða, þó að staðurinn beri minna vægi en í götu með minni umferðarþunga. Ef gata er hins 

vegar alsett verslunum á báða kanta ætti hún að vera hönnuð þannig að fólk komist að verslununum, 
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þverað götuna, spjallað saman og ílengst við glugga verslananna, og fá sér hressingu í sólinni 

(Llewelyn-Davies o.fl., 2000, bls. 76). 

Breska vegagerðin, Department for Transport, gerði leiðbeiningarrit sem kallast Manual for Streets 

og kom fyrst út árið 2007. Ástæðan fyrir útgáfunni var sú uppgötvun að fram til þessa hafði hönnun 

gatna í íbúabyggð farið að mestu eftir þörfum hreyfingar umferðar eftir götum, og afleiðingin var sú 

að bílaumferð var svo ríkjandi að það hafði neikvæð áhrif á gæði lífs á svæðinu (Department for 

Transport, 2007, bls. 7). 

Ein mikilvægasta hugmyndin í Manual for Streets er sú að heildahönnun byggða, þar með talið 

hönnun hverfa, gatna o.s.frv. innan byggðarinnar, byggist sem mest á stigveldi notenda út frá 

mikilvægi þeirra (Department for Transport, 2007, bls. 28). 

Stigveldi Notendur 

Fyrst Gangandi vegfarendur 

… Hjólreiðamenn 

… Almenningssamgöngur 

… Neyðarumferð og þjónustubifreiðar 

Síðast Önnur bílaumferð 

 Mynd 17 – Stigveldi notenda 

Þetta á ekki að þýða að það sé alltaf mikilvægara að hanna fyrir gangandi, það á einfaldlega ekki við í 

öllum tilfellum. Hins vegar á alltaf að íhuga þann notendahóp fyrst áður en haldið er dýpra í 

stigveldið, og svo koll af kolli í réttri röð. 

3.2.1 Walworth Road, Southwark, London 

Sem dæmi um notkun þessara leiðbeininga er endurhönnun Walworth Road í London (The Chartered 

Institution of Highways & Transportation, 2010, bls. 103). Gatan dreifir þungri umferð ásamt því að 

vera hástræti sveitarfélagsins með miklum fjölda gangandi verslunarfara. Gatan var undirlögð af 

bílaumferð, þ.m.t. sérakrein fyrir almenningssamgöngur, gangstéttir voru mjóar, handrið skildu að 

götu og gangbrautir sem gerði gangandi erfitt um vik sem og vöruflutningi að verslunum við götuna. 

Slysatíðni götunnar var áhyggjuefni þrátt fyrir ýmis konar tæknilegar aðgerðir til að minnka hana. 

Var gatan notuð sem einskonar sýnidæmi fyrir nýjar leiðbeiningar þar sem verkið var svo flókið 

sökum þungrar umferðar, og mikilvægi þess að breytingarnar gerðu götuna meira aðlaðandi fyrir 

verslun og viðskipti í sveitarfélaginu. Gatan er 1,2 km á lengd með ÁDU u.þ.b. 20.000 bíla. Um hana 
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fóru 75 strætisvagna á klst. í hvora átt og 

yfir 20.000 gangandi vegfarendur. Hún er 

mikilvæg miðstöð smásölu og verslunar 

fyrir nágrennið. Bak við forgrunn 

verslunar og smásölu við götuna er 

íbúabyggð.  

Aðgerðirnar sem farið var út í voru 

margvíslegar. Fyrst og fremst voru 

akreinar mjókkaðar og gangbrautir 

víkkaðar. Sérakrein strætisvagna var nánast alfarið fjarlægð án þess að hafa áhrif á aksturstíma 

vagnanna eftirá skoðað. Formlegum og óformlegum gönguþverunum yfir götuna var fjölgað. Miklum 

gróðri var plantað milli götu og gangstétta aðallega. Talsvert magn af bekkjum var komið fyrir á 

gangstéttum. Fyrirkomulag vöruafgreiðslu 

var stórlega bætt með þar til gerðum 

útskotum. Lýsing var mikið bætt. Mjög 

mikið dregið úr fjölda götugagna, u.þ.b 

600 óþarfa skilti og um 425 m af 

handriðum fjarlægð.  

Helsti árangurinn af verkefninu sem hægt 

er að telja til er sá að aukist hafði við 

umferð gangandi vegfarenda um götuna, 

lausum verslunarrýmum hafði fækkað og fólk eyddi meiri tíma á og við götuna. 

Fyrir og eftir breytingarnar hafði fjöldi slysa minnkað úr 63 óhöppum á 36 mánuðum í 53 óhöpp, 

uppreiknað úr 19 mánuðum í 36 mánuði sem þýðir minnkun á slysatíðni úr tæpum 2,4 slysum fyrir 

hverja milljón ekna kílómetra niður í rétt rúmlega 2,0. Tæplega helmingur óhappa fyrir breytingar 

voru óhöpp á óvörðum vegfarendum en eftir breytingar var hlutfallið hærra eða um rúmlega 

helmingur sem má ef til vill rekja til aukningar á umferð gangandi vegfarenda um götuna. 

  

Mynd 18 - Gönguþverun við Walworth Road 

Mynd 19 - Gönguþverun yfir hliðargötu 
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3.3 Fra riksveg til gate 

Á tíunda áratug síðustu aldar var verkefni 

sett af stað í Noregi af norsku 

Vegagerðinni sem hét Miljøgateprosjektet 

eða vistgötuverkefnið (Statens Vegvesen, 

2003). Verkefnið var tilraunaverkefni þar 

sem fimm götum var breytt úr þjóðvegum 

í eins konar vistgötur, með það fyrir 

augum að lækka umferðarhraða, veita 

gangandi og hjólandi umferð betri 

þjónustu, fegra göturnar, og sérstaklega 

að bæta umferðaröryggi gatnanna. Við lok 

verkefnisins voru svo fleiri götur búnar að 

bætast við á svipuðum forsendum og 

hinar fyrri, og var því verkefnið framlengt 

til ársins 2000 þegar það var lagt í mat, en 

þá var tilgangurinn orðinn aðeins 

víðtækari, t.d. var farið að huga að 

áhrifum breytinga gatnanna á 

byggðaþróun sveitarfélagana sem þær 

liggja í gegnum.  

Það sem lagt var mat á: 

 Breytingar á umferðarskilyrðum allra notenda; gangandi, hjólandi, akandi 

 Breytingar á umferðaröryggi og slysatíðni 

 Útlit og fegurð hönnunarinnar 

 Byggðarþróun 

 Aðrar lausnir, s.s vistgata og/eða hjáleið sem lausnir 

 Rekstur og viðhald 

 Beinn kostnaður og ávinningur fyrir samfélagið 

  

Mynd 20 - Fra riksveg til gate 
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Áhrif verkefnisins var metið með ýmsum 

mælingum, svo sem eins og 

hraðamælingum, slysatölum, 

umferðartalningum fyrir alla 

notendahópa, viðtölum við notendur 

veganna almennt, og ítarlegum viðtölum 

við lykilmanneskjur í samfélögunum. Ekki 

var lagt mat á áhrif hávaða og 

loftmengunar. 

Aðalinntak aðgerðanna er að breyta 

áherslu þessara höfuðgatna úr götum fyrir akandi umferð í götur fyrir alla umferð. Helstu 

breytingarnar voru ýmsar gerðir af 

breiðari gangstéttum og mjórri akreinum.  

Í sumum bæjanna voru gerðar 

hjólabrautir á akveginum ásamt breiðari 

gangstéttum, annars staðar voru gerðar 

gangstéttir fyrir blandaða umferð 

gangandi og hjólandi og var sú lausn 

betur lukkuð í heildina þegar mat var lagt 

á árangurinn. Sérstaka athygli vekur að 

eina lausnin sem bauð upp á hjólabrautir 

ásamt beygjureinum á vegamótum kom 

einna verst út í alla staði í lokin. Einungis 20% hjólreiðamanna notuðu hjólabrautina. Orsökin var 

hugsanlega mikil umferð.  

Lagt var mat á með viðtölum við notendur gatnanna hversu vel eða illa aðgerðirnar hefðu tekist. 

Meðal gangandi vegfarenda var á öllum stöðum utan einum meirihluti notenda ánægður með 

breytingarnar. Þessi hluti var minni fyrir hjólandi vegfarendum, en þó minnstur þar sem gerðar voru 

sérstakar hjólabrautir, og vekur það upp spurningar hvort hönnun vistgatnanna hafi tekið þarfir 

hjólandi nægilega mikið til greina. 

Umferðarhraði hafði lækkað og gegnumferðartíminn hafði aukist á öllum stöðum utan einum. Einnig 

hafði umferðarhraði einnig jafnast alls staðar þar sem slíkar upplýsingar voru til, þ.e.a.s. 

hraðamælingar á nokkrum stöðum á hverri götu. Mjög skiptar skoðanir voru meðal ökumanna hvort 

Mynd 21 - Vinna við breytingar 

Mynd 22 - Blönduð gangstétt fyrir gangandi og hjólandi 
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breytingarnar hefðu orðið til batnaðar, og 

má skipta því í tvennt; annars vegar á 

stöðum með litla umferð þar sem 

ökumenn voru mjög ánægðir, og hins 

vegar á stöðum með mikla umferð þar 

sem hrifningin var minni. Þó á 

umferðarþyngstu götunni var hlutfallið 

u.þ.b helmingaskipt hvort ökumönnum 

leyst vel á eða ekki. Helst fundu þeir 

breytingunum til foráttu lengri 

gegnumferðartímum og stoppum sökum 

umferðarljósa og stoppistöðvum almenningssamgangna.  

Slysatölur fyrir allar göturnar voru metnar 

saman þar sem á mörgum minni 

stöðunum voru ekki til tölur til 

samanburðar af ýmsum ástæðum. 

Niðurstöðurnar voru samt sem áður 

þannig að umferðarslysum með 

meiðslum á fólki fækkaði um 10%. Þegar 

horft var til megintilgangs vistgatnanna, 

að lækka umferðarhraða og með því 

fækka slysum, virðist það hafa gengið eftir á langflestum stöðunum. 

Mismikill metnaður var lagður í hönnun þegar kom að útliti og fagurfræði milli verkefna. Í öllum nema 

tveimur tilvikum var hlutfall spurðra jákvætt eða hlutlaust um útlit breytinganna. Í þeim tilvikum þar 

sem hlutfallið hallaðist að neikvæðu viðhorfi var metnaður til útlits ekki hátt til að byrja með.  

Viðhorf rekstraraðila eftir breytingar var talsvert meira jákvætt eða hlutlaust en neikvætt bæði hvað 

varðar rekstur og viðhald, þrátt fyrir ýmiss vandamál sem fylgdu því að beita nýjum lausnum. 

Reynslan á árunum eftir lok verkefnisins hefur sýnt að gæði í hönnun borgar sig. Val á efni og vel 

hugsaður rekstur í hönnunarferli gáfu sig vel í mörg ár. 

Erfitt var að leggja mat á áhrif breytinganna í heild sinni þar sem upplýsingarnar voru af ýmsum toga. 

Skráð gögn gáfu það klárlega til kynna að umferðarhraði hafði minnkað í flestum vistgötunum. Tölur 

um umferðarumfang og slys voru ekki nógu háar til að gefa skýrt og greinilega til kynna áhrif 

Mynd 23 - Hellulagning í Flå 

Mynd 24 - Hringtorg við enda vistgötu 
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breytinganna á þær, þrátt fyrir lækkun á meiðslum á fólki. Eitt vandamál verkefnisins er sú alhæfing 

að hægt er að ná árangri með vistgötu. Það þarf hins vegar ekki að þýða að aðrar vistgötur gefi sama 

árangur. Vistgötur eru hannaðar á mismunandi hátt, fyrir mismunandi staði með mismunandi 

einkenni og staðsetningu, og mismunandi samsetningu notenda. 

3.3.1 Nedre Langgate í Tønsberg 

Ein gatan sem tekin var fyrir í 

vistgötuverkefninu er Nedre Langgate í 

Tønsberg. Gatan var endurhönnuð úr 

mikið keyrðum þjóðvegi yfir í bæjargötu. 

Margt er líkt með Nedre Langgate og 

Austurvegi. Árdagsumferð um götuna er 

yfir 20.000 bílar og sumardagsumferðin 

er talsvert hærri. Einnig fer um götuna 

talsvert af þungaumferð. Á sumrin er 

mikil gangandi umferð sem þverar 

götuna. Vestari hluti götunnar er hluti af miðbæ Tönsberg, en austari hlutinn er gisnari.  

Gatan var niðurnídd og hönnun hennar passaði illa við hin ýmsu hlutverk sem gata þarf að gegna. 

Innanbæjarumferðin naut ekki góðs af hönnuninni og skilyrði fyrir gangandi og hjólandi umferð voru 

mjög slök. Gangstéttarnar voru lélegar og gönguþveranir voru alls kostar ófullnægjandi.  

Gengið var í verkefnið með ákveðin 

markmið í huga. Hönnun gatna- og 

umferðarmannvirkja átti að samþætta 

með heildarhönnun bæjarins. Styrkja átti 

aðdráttarafl miðbæjarins og svo átti 

hönnunin að lækka umferðarhraða og 

finna rétt jafnvægi milli framgangs 

umferðar og fegrunar umhverfisins. Fyrst 

og fremst voru akreinar mjókkaðar. Nyrsti 

hluti götunnar, eða inngangurinn að 

miðpunkti byggðarkjarnans, var gerður 7,5 m á breidd milli kantsteina. Í kjarnanum er svo breiddin 

6,6 m milli kantsteina. Þegar út úr þeim kafla er komið breikkar gatan og er á köflum þriggja akreina 

9,6 m breið með miðjueyjum og beygjureinum hér og þar. Gangstéttar voru breikkaðar eftir allri 

Mynd 25 – Nedre Langgate í Tönsberg 

 

Mynd 26 - Gatnamót Nedre Langgate og Rådhusgata 
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götunni og hellulagning var endurnýjuð. 

Fleiri gangbrautum var komið fyrir. 

Ljósastýrð gatnamót voru sett upp á 

þremur stöðum. Ýmsar hraðalækkandi 

aðgerðir voru viðhafðar og einnig var 

komið fyrir handriðum milli götu og 

gangstétta á völdum stöðum. Bílastæði 

og bílastæðahús voru sett upp við 

suðurenda götunnar og var það ein af 

stóru ástæðunum fyrir því að þrjár 

akreinar eru brúkaðar á þeim hluta 

götunnar. 

Gegnumferðarhraðinn á götunni eftir 

breytingar er mjög lágur, eða um 7 

km/klst. á annatíma eftirmiðdags og 15 

km/klst. um miðjan dag. Ástæðan er að 

hluta til sökum þess að á götunni gæti 

þurft að stöðva á þremur ljósum, fyrir 

gangandi vegfarendum á öðrum 

gönguþverunum en með ljósum og fyrir 

bílum sem eru að beygja af götunni í 

hliðargötur. Þrátt fyrir þetta er hraði 

bílaumferðar of hár á syðsta hluta götunnar, eða þar sem þrjár akreinar eru. Tilfinnanlega virðist þó 

vanta vinstri beygjurein við einna mest keyrðu hliðargötuna Tollbodgata því þar getur myndast 

flöskuháls ef margir ætla að beygja í röð. Á móti kemur að aðrar beygjureinar virðast vera tómar 

megnið af tímanum og hefði jafnvel mátt nota plássið sem þær taka betur í eitthvað annað.  

Notendur götunnar eru almennt mjög jákvæðir með breytingarnar, sérstaklega óvarðir vegfarendur 

þar sem breytingarnar voru miðaðar að mestu leyti við þá. Um 90% aðspurðra fannst framgangur 

gangandi og hjólandi umferðar vera góður, en einungis um 40% fannst slíkt hið sama um framgang 

bílaumferðar, þ.e.a.s um sumar þegar allra mesta umferðin er.  

Slysatíðnin virðist hafa lækkað á Nedre Langgate eftir breytingarnar, en gögn um slys eftir 

breytingarnar voru of lítil til að hægt væri að leggja mat á það svo mark væri á takandi við gerð 

Mynd 27 - Handrið við Nedre Langgate 

Mynd 28 - Tóm vinstribeygjurein 
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skýrslunnar. Látið var nægja að taka saman gögn fyrir allar göturnar og leggja mat á slysatíðni fyrir og 

eftir breytingar fyrir þær í heild. Þar kom fram lækkun á slysatíðni. 

Upplifun notenda á umferð um götuna eftir breytingarnar er að öryggi þeirra er án efa betra en það 

var. Breiðari gangstéttir fyrir óvarða vegfarendur og jafnara aksturslag bílaumferðar sökum 

hraðalækkandi aðgerða gerir það að verkum að notendum finnst þeim vera öruggari en áður í 

umferðinni. 

Útlit götunnar breyttist til hins betra. Snyrtilegar gangstéttar og gróður meðfram götunni ásamt vel 

völdum ljósabúnaði og fjölgun á bekkjum, hjólastöndum og fleiru meðfram götunni hefur breytt 

heildarmynd götunnar í notalega göngu- og verslunargötu þar sem þó er talsvert um bílaumferð. 
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4. Lausnir 

Tvö megin markmið voru lögð til grundvallar í byrjum. Auka skal umferðaröryggi um Austurveg og 

einnig skal auka aðdráttarafl Selfossbæjar samstíga uppbyggingu nýs miðbæjar. Má segja að aðgerðir 

til þess að auka umferðaröryggi geti í mörgum tilfellum virkað gegn aukningu aðdráttarafls á 

svæðinu, t.d. myndi breyting götunnar í tveggja akreina veg með aðskildar akstursstefnur auka 

öryggið. Slíkur vegur væri hins vegar mjög óhagstæður fyrir aðra notendur vegarins. Á sama hátt 

verður að vanda vel aðgerðir til að auka aðdráttarafl götunnar til að þær verði ekki til að draga úr 

umferðaröryggi og stefna vegfarendum í óþarfa hættu. Ekki var farið út í að leggja mat á kostnað í 

þessari tillögu. Eins og áður er getið er gatan gervöll frá vestri til austurs nánast algerlega flöt og er 

því enginn gaumur gefinn að langhalla götunnar eða langsniðum hvers konar. 

4.1 Umferðarmagn 

Árdagsumferð (ÁDU) götunnar fyrir árið 2011 eru 13.846 bílar, sumardagsumferðin (SDU) er 19.025 

bílar og vetrardagsumferðin (VDU) er 9.428 bílar samkvæmt bráðabirgðatölum fyrir árið 2011 (Auður 

Þóra Árnadóttir, munnleg heimild, 22. febrúar 2012). Út frá þessu er reiknuð hönnunarárdagsumferð 

(ÁDUh) með jöfnunni      (
   

   
  )      (  

   

   
)      (Eymundur Runólfsson o.fl. 

2009, bls. 1-5) sem gerir 15.783 bíla.  

Lagt hefur verið mat á áhrif nýrrar hjáleiðar um Selfoss og er það til minnkunar á umferð um 15%. 

Það gefur ÁDUh 13.416 bíla. Miðað við umferðarspár (Friðleifur Ingi Brynjarsson, 2006). má þá reikna 

umferð til 20 ára. Hæsta spáin gerir þá ráð fyrir tæplega 20.500 bílum árið 2031 en lægsta spáin 

tæplega 18.000 bílum. 

Í veghönnunarreglum Vegagerðarinnar stendur á bls. 1-5: 

„Í þéttbýli skal gera sérstaka umferðarspá. Það er nauðsynlegt að gera sérstaka 

umferðarspá fyrir vegi þar sem breyting er orðin á byggð eða breyting er fyrirhuguð á 

byggð.“ 

4.2 Skipulag bæjarfélagsins 

Í ljósi þess að fyrirhugað er að gera nýjan miðbæ á Selfossi má áætla að jafnvel talsverðar breytingar 

verði á umferð í nágrenni hans. Hverjar þær breytingar verða kemur frekar í ljós þegar endanlegt 

skipulag hins nýja miðbæjar nálgast lokastig. Í þessu verkefni er gert ráð fyrir að miðbærinn verði 

með svipuðu móti og lagt var fyrir íbúafund þann 12.janúar 2012. Þar er gert ráð fyrir 2-3 hæða 

verslunar- og íbúðabyggð við enda Ölfusárbrúar milli Hótel Selfoss og Ráðhúss Árborgar, ein blönduð 

verslunar- og íbúðagata og ein íbúðagata sem enda báðar í miðbæjartorgi. Við það á svo að reisa nýja 
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stjórnsýslubyggingu. Allar þessar nýju byggingar á að reisa í hefðbundnum íslenskum byggingarstíl. 

Eitt af því sem gæti haft áhrif á umferð um Austurveg er bygging fleiri bílastæða í grennd við nýjan 

miðbæ, hvernig sem að því er staðið. Að mati höfundar myndi henta einstaklega vel að byggja 

bílastæðahús á svokölluðum Sigtúnsreit, aftan við Arion banka (sjá viðauka A teikningu 1). Ef til vill 

myndi tveggja hæða bygging með verslunarhúsnæði á fyrstu hæð og bílastæðum í kjallara og á 

annarri hæð verða fyrirtaks tenging milli nýs miðbæjar, bæjargarðsins við Sigtún, gamla 

bæjargarðsins Tryggvagarðs, verslunarhúsa og þjónustubygginga við Austurveg og Sundhallar Selfoss. 

Slík bygging myndi án efa létta á umferð að einhverju leyti á Austurvegi. 

4.3 Hönnunarstaðlar og reglur 

Við lausnaleit var leitast við að halda sem mest í veghönnunarreglur og leiðbeiningar 

Vegagerðarinnar um hönnun. Hugmyndir eru einnig sóttar í breskar reglur og leiðbeiningar og skýrslu 

norsku Vegagerðarinnar um endurhönnun þjóðvega yfir í bæjar- eða vistgötur. Handbækur norsku 

vegagerðarinnar voru einnig notaðar. Niðurstaðan er blanda á milli fræða þessara rita. Um útkomuna 

verður ekki fullyrt að hún sé sú eina rétta, en tilgangur hennar er ef til vill frekar að varpa ljósi á að 

hægt er að fara margar leiðir að sama takmarkinu.  

4.4 Umferðarhraði 

Markmiðinu um aukið umferðaröryggi 

gæti verið náð með því einu að 

minnka umferðarhraða um götuna, 

sérstaklega þar sem mest er um 

gangandi og hjólandi vegfarendur, þar 

sem fjöldi og alvarleiki 

umferðaróhappa fer að miklu leyti 

eftir umferðarhraða (Erna B. 

Hreinsdóttir og Baldur Grétarsson, 

2010, bls. 13). Spurningin liggur eingöngu í hversu miklum árangri er náð með því einu. Líkur á 

dauðsfalli gangandi vegfarenda minnkar stórlega eftir því sem hraðinn minnkar niður fyrir 50 km/klst. 

ákeyrsluhraða svo að spurningin er mjög mikilvæg (Erna B. Hreinsdóttir og Baldur Grétarsson, 2010, 

bls. 16). Hraðalækkandi aðgerðir eru því nauðsynlegar eftir gervallri götunni. Þetta eitt mun bæta 

umferðaröryggi, sérstaklega þegar kemur að slysum með alvarlegum meiðslum á fólki. Þetta er líka 

eitt af skilyrðunum fyrir því að götur virki sem staðir til að dvelja á (Llewelyn-Davies o.fl., 2000, bls. 

77).  

Mynd 29 - Líkur á dauðsfalli óvarinna vegfarenda 
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Akreinar eru mjókkaðar í þeim tilgangi að lækka umferðarhraða. Breiðir vegir geta gefið ökumönnum 

til kynna að það sé í lagi að hækka hraðann (Erna B. Hreinsdóttir og Baldur Grétarsson, 2010, bls. 21), 

og þar af leiðir ættu þröngar götur að gefa ökumönnum til kynna að lækka eigi hraðann. Þversniðið 

sem miðað var við upphaflega er tveggja akreina snið með 50 km/klst. hönnunarhraða í töflu B.4 bls. 

38 í Veg- og gateutforming - normaler - Handbók 017 (Statens Vegvesen, 2008).  

 

Mynd 30 - Þversnið úr norskum vegastaðli 

Eftir samtal við Ernu Hreinsdóttur hjá Vegagerðinni var hins vegar ákveðið að víkka þversniðið úr sjö 

metrum í átta, þar sem að hennar sögn er reynsla af því að við mjórri þversnið væri erfiðara fyrir 

ökumenn að velja sér akstursleið um götuna og hjólför mynduðust fljótt og dýpkuðu hratt, sem leiðir 

til mikils viðhaldskostnaðar (munnleg heimild, 22. febrúar 2012).  

Vægar sveigjur eru innleiddar í vegferilinn 

til að stytta beina götukafla. Þetta er gert 

til að lækka umferðarhraða. Beinar línur 

og langar sjónlengdir fram á við leiða til 

hraðari aksturs (Department for 

Transport, 2007, bls. 89) og sveigjur á 

götunni í bland við t.d. gróður á gangstétt 

á réttum stöðum draga þá úr hraða 

umferðarinnar. Vanda þarf sérstaklega til 

verks í að hanna þetta atriði þar sem ekki 

má skerða sjónlínur við gatnamót og 

gönguþveranir.  

Miðeyjur eru einungis settar við 

gönguþveranir. Öryggi óvarinna veg-

farenda er meira fyrir vikið þegar þeir 

þvera götuna. Göngulína yfir eyjuna er 

skáskotin til að gangandi vegfarendur snúi að umferð þeirrar akreinar sem þeir eru að fara að þvera 

og sjái því betur. Ástæðan fyrir því að umferðin er ekki aðskilin meira en raun ber vitni er sú að fleiri 

Mynd 31 - Snið fyrir allar þveranir 
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og lengri umferðareyjur taka pláss frá breiðari gangstéttum og lækka því skilyrði og gæði götunnar 

fyrir gangandi og hjólandi umferð. 

Við flest gatnamót eru horn gerð krappari þar sem það getur dregið úr hraða (Llewelyn-Davies o.fl., 

2000, bls. 77) og sérstaklega minnkað hættu óvarinna vegfarenda þar sem þeir þvera hliðargötur. 

Krappara horn þýðir að bílaumferð þarf að hægja meira á sér en ella til að taka beygjuna. Við þau 

gatnamót þar sem gert er ráð fyrir umferð almenningsvagna og neyðarumferðar eru beygjurnar 

hannaðar miðað við stærri hönnunarökutæki svo að eigi hægara með að komast inn á Austurveg. 

Nýtt hringtorg sem fyrirhugað er við gatnamót Gaulverjabæjarvegar hefur áhrif á að lækka hraða 

þeirra sem keyra inn í bæinn úr austurátt. 

4.5 Bílastæði 

Samsíða götunni er bætt við þó nokkrum bílastæðum. Lengi hefur verið venja fyrir því að leggja 

samsíða götunni án þess að afmörkuð hafi verið stæði í þeim tilgangi. Með því að afmarka stæði er 

aukið við öryggi þessarar venju, auk þess sem vel hönnuð bílastæði veita gangandi umferð skjól frá 

bílaumferð og geta verið til fegurðaraukningar ef vel til tekst (Llewelyn-Davies o.fl., 2000, bls. 80). 

Þess háttar bílastæði hafa einnig hraðalækkandi áhrif og eru fyrirtaks lausn fyrir skammtímastæði. 

Þetta hönnunaratriði er talið óæskilegt við þjóðvegi í leiðbeiningum Vegagerðarinnar (Erna B. 

Hreinsdóttir og Baldur Grétarsson, 2010, bls. 20). 

Fyrir þá sem stoppa lengur eru þónokkur bílastæði við verslanir og þjónustubyggingar, bæði fyrir 

framan og aftan byggingar. Ef frekari hönnun slíkra stæða verður að raun í framtíðinni þarf að hafa 

það í huga að koma þeim fyrir aftan við byggingar eða við hliðina, þar sem stór bílastæði í forgrunni 

götunnar hafa neikvæð áhrif á útlit heildarmyndar götunnar (Llewelyn-Davies o.fl., 2000, bls. 79). 

Stærsta bílastæðavandamálið er við Landsbankann og byggingar þar í kring (sjá viðauka A, teikningu 

3). Lausnin sem sett er fram hér er aðskilnaður götunnar frá bílastæðunum með eyju. Þá er ekki 

bakkað úr stæðunum beint inn í umferð. 

4.6 Útlit  

Gróðri er plantað víðs vegar á gangstéttir við götu. Tilgangurinn er þríþættur. Í fyrsta lagi kemur það 

til með að skapa öryggissvæði milli umferðar á götunni og umferðar á gangstéttinni (Statens 

Vegvesen, 2008, bls. 37). Af sömu ástæðu er bekkjum og ruslatunnum komið fyrir, ásamt því að það 

eykur gæði götunnar, skapar tækifæri fyrir gangandi vegfarendur að hvílast og njóta góðs veðurs. 

Auðvitað þarf að huga vel að því að gróðurinn sé ekki of gildur til þess að skapa ekki hættu fyrir 
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akandi umferð sem gæti hugsanlega ekið á hann. Í öðru lagi styttir gróðurinn sjónlengdir beint fram 

veginn þar sem sveigjur eru á vegferlinum. Það veitir hraðalækkandi áhrif (Department for Transport, 

2007, bls. 89). Gæta þarf þess að nauðsynlegar sjónlínur eru ekki truflaðar, til þess að auka ekki 

slysahættu við vegtengingar eða gönguþveranir. Þriðji tilgangurinn er eingöngu yndisaukandi, en 

gróður fegrar umhverfið og eykur aðdráttarafl götunnar.  

4.4 Forgangur úr hringtorgi 

Forgangi út úr Tryggvatorgi til austurs er breytt og núverandi gönguþverun næst torginu er lögð af. 

Ytri akrein þegar komið er útúr torginu stöðvast fljótlega og þarf að sameinast innri akreininni sem 

heldur áfram Austurveginn. Vinstri-beygjurein inn á bílastæði við verslunarhús Krónunnar tekur við 

þar sem innri akrein tekur sveigju eftir gönguþverun. Ástæðan liggur í umferðarteppum sem hafa 

myndast á háannatímum þegar mikil umferð kemur yfir brúnna og heldur í austurátt. Þá eiga 

ökumenn á innri akrein erfitt með að færa sig af núverandi beygjurein yfir á rétta akrein. Þetta hefur 

undið uppá sig áður og valdið frekari vandamálum þegar bílaröðin lengist. Við breytinguna styttist 

beygjureinin en það á ekki að koma að sök þar sem litlar sem engar líkur eru á því að hún þurfi að 

vera svo löng sem raun ber vitni. Önnur afleiðing breytinganna er að innri akreinin fléttast yfir til 

vinstri, og ökumenn á henni þurfa þá að fara yfir á aðra akrein til að halda áfram. Umferð sem kemur 

af Eyrarvegi er hins vegar ekki eins mikil og yfir brúnna. Ef eitthvert vandamál yrði af þessari 

breytingu verður það að öllum líkindum ekki eins stórt og núverandi vandamál.  

 

Mynd 32 - Breyting akreina við Tryggvatorg 
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5.Umræða 

Flestum er það ljóst sem þekkja til að óhappa- og slysatíðni á Austurvegi er allt of há og hefur verið 

það í áraraðir. Umferðarbætur eru nauðsynlegar, en spurningin er hvaða umferðarbótum skal beita? 

Hvaða notendahópa á að hanna fyrir og hverjir verða útundan? Hvert er hlutverk götunnar í 

byggðinni og er hægt að hanna með aukið aðdráttarafl í huga án þess að það komi niður á 

umferðaröryggi? 

Án efa væri mestum árangri náð í umferðaröryggi ef akstursstefnur væru aðskildar að öllu og 

óvörðum vegfarendum meinaður aðgangur að götunni, ef til vill með göngubrúm yfir götuna eða 

undirgöngum á völdum stöðum. Þessi lausn er hins vegar ekki líkleg þar sem hún er bæði 

kostnaðarsöm og sker byggðina algerlega í sundur og hefur neikvæð áhrif á stöðu götunnar sem 

verslunargata og staður til að dvelja á. Á hinum endanum eru aðgerðir til að fegra götuna og bæta 

aðdráttarafl hennar sem gætu hugsanlega orðið til þess að minnka umferðaröryggi, t.d. með því að 

skerða sjónlínur. 

Mikilvægasta spurningin sem vaknar er hvar skal línan dregin? Hvenær næst ásættanlegur árangur í 

bætingu umferðaröryggis? Er hægt að hanna fyrir bæði umferðaröryggi og til aukin gæði götunnar 

sem og til yndisauka? Samkvæmt rannsóknum bæði breskra og norskra umferðaryfirvalda er hægt að 

bæta umferðaröryggi á sama tíma og útlit er bætt til hins betra og hlutverki götunnar er þjónað. 

Lykilatriði í þeim hugsanagangi er að umferðarhraði verður að lækka. Því lægri sem hann er, því færri 

og léttvægari slys verða. Skilyrði fyrir óvarða verða ósjálfrátt betri, og breikkun gangstétta breytir 

skilyrðum þeirra enn frekar til betri vegar. Fegrun umhverfisins eykur ánægju gesta og fær þá til að 

dvelja þar lengur, og ef vel er hannað hefur það ekki áhrif á umferðaröryggi til hins verra. 

Ákvörðunin um að auka breidd þversniðsins í átta metra situr í höfundi. Efasemdirnar sem vakna eru 

hvort tilætluð hraðalækkandi áhrif náist fram með svo breiðu þversniði. Í öllum þeim dæmum sem 

koma fram í skýrslu norsku Vegagerðarinnar um vistgötuverkefnið (Statens Vegvesen, 2008) eru 

breiddir akreina milli kantsteina mun minni. 

Eins og áður var sagt er ekki lagt mat á kostnað við verkefnið en hægt er að leiða hugann að því 

hversu kostnaðarsöm þessi lausn eða lausn í hennar anda er miðað við aðrar lausnir. Heildstæð lausn 

til 20 ára hlýtur að bera með sér meiri heildarkostnað en t.d. skammtímalausnir, í það minnsta þegar 

horft er til eins skamms tíma og kjörtímabil eru. Væntanlegur árangur af lausninni, þ.e.a.s. færri og 

léttvægari slys o.þ.h. vegur hins vegar uppá móti hærri kostnaði í upphafi svo ekki sé talað um 

ávinning af aukinni umferð gangandi vegfarenda, meiri velta verslunar- og þjónustufyrirtækja og 

fleira í þeim dúr. 
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Í verkefninu er miðað við hönnunarhraða 50 km/klst. Meðalhraði götunnar liggur mun hærra eins og 

mælingar gefa til kynna, og eitt af markmiðum verkefnisins er leynt og ljóst að ná þessum hraða niður 

í hönnunarhraðann. Álit höfundar er að ef forsendur verkefnisins eru uppfylltar, þá eru fáar ástæður 

fyrir því að halda hámarkshraða götunnar svo háum. Frekar ætti að lækka hraðann enn frekar og 

hanna fyrir t.d. 40 km/klst. Áhrifin væru til hins betra í öllum atriðum sem talað er um hér. Slysum og 

óhöppum myndi fækka og alvarleiki þeirra yrði minni. Óvörðum vegfarendum myndi standa minni 

stuggur af umferðinni og þeir myndi staldra lengur við til að njóta þess sem gatan og umhverfi hennar 

býður upp á. Auk þess að uppfylla markmið verkefnisins betur myndi þetta hafa fleiri áhrif sem auka 

gæði staðarins. Hljóðmengun frá umferð myndi minnka og loftgæði myndu að öllum líkindum skána. 

6. Lokaorð 

Miðpunktur þessa verkefnis var að endurhanna Austurveg á Selfossi með það fyrir augum að uppfylla 

tvenns konar markmið. Annars vegar að bæta umferðaröryggi um götuna, helst til muna, og hins 

vegar að auka aðdráttarafl götunnar og breyta henni í vistlega bæjargötu sem gott er að dvelja á og 

sinna sínum erindum, s.s. eins og að versla og sækja þjónustu. Forsendur sem voru gefnar er að 

Austurvegur falli úr þjóðvegakerfi landsins og færist forráð þá til sveitarfélagsins Árborgar. Þetta 

verður með hjáleið um Selfoss og nýrri brú yfir Ölfusá við Laugardæli. Einnig er gert ráð fyrir að nýr 

miðbær á Selfossi samkvæmt frumtillögum Páls Bjarnasonar í P-ark verði að veruleika í einhverju líki. 

Lengi hefur það verið sagt að Ísland sé land bílsins og íslendingar bílaþjóð. Ekki þarf að leita lengi til 

að finna sannanir um slíkt. Umferðarmannvirki landans eru stór og vegferð bílsins mikil. Ekki er að 

undra þar sem vegalengdir geta verið langar og bíllinn þarfasti þjónninn á síðari tímum. Vegagerðin er 

öflug stofnun með áhugasaman mannskap og viðheldur vegakerfinu eins og kostur er. Leiðbeiningar 

og reglur Vegagerðarinnar um hönnun og gerð umferðarmannvirkja eru ítarlegar og viðamiklar.  

Einn vankantur er þó á, ef skoðað er út fyrir landsteinana. Leiðbeiningar um hönnun gatna innan 

þéttbýla eru ekki eins viðamiklar og í löndunum í kring um okkur. Að sama skapi innifela leiðbeiningar 

um gatnahönnun ekki eins miklar tengingar við skipulagsfræði og heildarhönnun byggðarlaga eins og 

í þessum löndum. Mun meira er einnig einblínt á keyrandi umferð á Íslandi heldur en annars staðar. 

Hönnun gatna í þéttbýli hefur stórkostleg áhrif á hversu gott er að búa á viðkomandi stað. Götur eru 

lífæðar byggðarlaga og ef ekki lukkast að hanna það eftir þörfum byggðarlagsins þá hefur það slæm 

áhrif á byggðarlagið í heild sinni.  
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Með því að hanna Austurveg upp á nýtt eftir hugmyndum héðan og þaðan úr nágrannalöndum 

Íslands telur höfundur að markmiðum verkefnisins hafi verið náð. Umferðaröryggi verður án efa 

aukið á götunni með þessari hönnun og aðdráttarafl bæjarins eykst á sama tíma og undirstrikar 

breytingar á bænum með tilkomu nýs miðbæjar. Nákvæmur niðurstöður verkefnisins skal þó ekki 

fullyrt um, þar sem skoða þyrfti árangurinn yfir nokkur ár til þess að fá endanlega niðurstöðu, eftir 

breytingar. Einnig skal það tekið fram að tillögurnar eru frumdrög. Endanleg útfærsla á þeirri 

hugmyndafræði sem lögð var fram í verkefninu og kostnaðargreining hennar gæti verið tilefni til 

stærra verkefnis, og skal það viðurkennast að höfundur hefur sérstakan áhuga á að takast á við það 

verkefni í framtíðinni.  
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