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1. Inngangur	
Undanfarin	 ár	 hefur	 umferð	 á	 Íslandi	 aukist	 mikið.	 Aukin	 umferð	 kallar	 á	 vandaðri	 og	

fyrirferðarmeiri	 umferðar	 mannvirki.	 Með	 aukinni	 umferð	 er	 einnig	 hætta	 á	 aukningu	

umferðarslysa.	 Til	 að	 halda	 aftur	 af	 aukningu	 umferðarslysa	 er	 því	mikilvægt	 að	 vanda	 til	

hönnunar	umferðar	mannvirkja.		

	

Í	þessari	ritgerð	verður	fjallað	um	nýstárleg	gatnamót	í	umferðarmenningu	Íslendinga,	sem	

má	kalla	gatnamót	með	miðeyju	og	U-beygju.	Gatnamót	af	þessari	gerð	hafa	ekki	komið	við	

sögu	í	vega-	og	gatnahönnun	á	Íslandi.	Erlendis	hafa	verið	notuð	gatnamót	með	miðeyju	og	

U-beygju.	Þannig	lausn	er	höfð	til	hliðsjónar	við	þessi	gatnamót	og	þau	útfærð	til	þess	að	koma	

í	stað	hringtorga	eða	T-gatnamóta	í	dreifbýli.	Undanfarin	ár	hafa	vinsældir	hringtorga	í	vega-	

og	gatnahönnun	aukist	verulega,	hringtorg	geta	verið	góð	þar	sem	þörf	er	á	að	draga	úr	hraða	

þar	sem	umferðarstraumar	eru	leiddir	saman.	Hringtorg	á	vegum	þar	sem	hámarkshraði	er	70	

–	90	km/klst	er	kannski	ekki	besta	lausnin	þar	sem	draga	þarf	verulega	úr	hraða	til	þess	að	aka	

í	gegnum	hringtorgið.	

	

Sú	lausn	sem	hér	verður	fjallað	getur	í	einhverjum	tilfellum	komið	í	stað	hringtorga	í	dreifbýli	

og	þar	með	aukið	umferðarhraða	og	flæði	í	gegnum	gatnamótin.	Lausnin	verður	borin	saman	

við	þær	lausnir	sem	við	þekkjum	í	dag	og	sem	helst	eru	notaðar	við	þessar	aðstæður.		

Kostit	og	gallar	þessarar	lausnar	verða	metnir	í	samanburði	við	aðrar	launsir	sem	notaðar	eru	

í	dag.	Þar	ber	helst	að	nefna	samanburð	á	kostnaði,	umferðaröryggi,	umferðarflæði	sem	og	

afkastagetu	gatnamótanna.	
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2. Vegir	og	vegagerð	á	Íslandi	

Fyrst	um	sinn	má	segja	að		Íslendingar	hafi	búið	á	veglausu	landi.	Ekki	var	bein	þörf	á	vegum	

þar	sem	einungis	var	farið	um	fótgangandi	eða	á	hestum.	Eftir	því	sem	tímarnir	liðu	fór	fólk	

að	gera	meiri	kröfur	um	vegi.		Árið	1831	var	Fjallvegafélagið	stofnað,	en	þá	komst	skriður	á	

vegagerð	og	þá	helst	fjallvegi.	Eitthvað	var	þó	um	að	fólk	léti	ryðja	fjallvegi	á	sinn	eigin	kostnað	

(„Vegagerð;	Vegur;	46	Vegir	og	vegagerð“,	e.d.)	

	

Fyrsti	bíllinn	kemur	til	landsins	árið	1904,	það	var	hinn	frægi	Thomsen	bíll	sem	kaupmaðurinn	

Dethlev	Thomsen	flutti	inn.	Ekki	var	mikið	um	vegi	á	Íslandi	á	þessum	tíma	en	einhverja	vegi	

var	búið	að	gera	fyrir	vagna.	Segja	má	að	bíllinn	hafi	komið	á	undan	veginum.	Menn	reyndu	

að	brjóstast	með	bílana	hvaða	leið	sem	þeim	datt	í	hug.	Þarna	var	ekki	verið	að	spá	í	því	hvort	

að	verið	væri	að	fremja	náttúruspjöll	eða	álíka	(Sigurður	Hreiðar	Hreiðarsson,	2004).	

	

En	nú	í	dag	er	öldin	önnur	og	ferlið	við	veg-	og	gatnahönnun	getur	verið	langt	og	tímafrekt.	

Ferlið	getur	tekið	allt	að	10	–	15	ár.	Þessi	tími	spannar	yfir	allt	ferlið	allt	frá	því	að	ákveðið	er	

að	fara	í	framkvæmdina	og	ástandskönnun	hefur	farið	fram,	og	þar	til	framkvæmdinni	er	lokið.		

	

Vegagerðin	hefur	gefið	út	veghönnunarreglur	sem	notaðar	skulu	við	hönnun	þjóðvega	svo	

langt	sem	þær	ná.	Þar	er	talað	um	að	forðast	skuli	að	nota	lágmarksgildi	sem	gefin	eru	upp,	

en	passa	þarf	upp	á	að	kostnaður	fari	ekki	umfram	það	sem	eðlilegt	getur	talist.	Ef	einhverja	

hluta	vegna	þarf	að	víkja	frá	reglunum	þarf	að	gera	um	það	skriflega	greinargerð	og	leggja	fyrir	

vegamálastjóra	(Vegagerðin,	2010)	.	
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3. Gatna-	og	vegamót	

Gatnamót	eru	þar	sem	tveir	eða	fleiri	vegir	mætast	eða	krossast.	Tilgangur	vegamóta	er	að	

leiða	þessa	umferðarstrauma	saman	á	hagkvæman	og	öruggan	hátt.	Til	eru	nokkrar	lausnir	á		

gatna-	og	vegamótum	sem	allar	hafa	sína	kosti	og	galla.	Í	þessum	kafla	verður	reynt	að	útskýra	

helstu	lausnir	sem	notaðar	eru	í	dag	við	vega-	og	gatnahönnun	og	draga	saman	helstu	kosti	

og	galla	við	hverja	lausn	fyrir	sig		

	

3.1. Hefðbundin	T-gatnamót	

Hefðbundin	T-gatnamót	þekkja	flestir,	það	eru	í	raun	gatnamót	í	sinni	einföldustu	mynd	þar	

sem	umferð	af	þvervegi	kemur	inn	á	aðalbraut.	Á	T-gatnamótum	er	biðskylda	af	þvervegi	og	

inn	á	aðalbraut.	Þetta	eru	einföld	gatnamót	eins	og	fram	hefur	komið.	Í	T-gatnamótum	er	stór	

ókostur	að	þar	er	verið	að	þvera	báðar	akstursstefnur	þegar	ekið	er	út	á	aðalbraut.	Einnig	er	

umferð	þveruð	þegar	ekið	er	af	aðalbraut	og	 inn	á	þverveg.	Vegna	þessa	geta	orðið	mjög	

alvarleg	slys	á	gatnamótum	sem	þessum,	þar	sem	hætta	er	á	framanákeyrslum	sem	yfirleitt	

eru	 alvarlegustu	 slysin	 sem	 verða	 í	 umferðinni.	 Gerðar	 hafa	 verið	 nokkrar	 útfærslur	 af	 T-

gatnamótum	 og	 meðal	 annars	 með	 að-	 og	 fráreinum	 til	 þess	 að	 auka	 umferðaröryggi.	

Kosturinn	við	þessi	gatnamót	er	sá	að	þau	eru	ódýrust	í	framkvæmd	af	þeim	lausnum	sem	hér	

verður	fjallað	um,	og	einng	taka	T-gatnamót	minnst	landrými	.	Á	mynd	1	má	sjá	útfærslu	T-

gatnamóta	á	Reykjanesbraut.	

	
Mynd	1	T-gatnamót	á	gatnamótum	Reykjanesbrautar	og	Aðalgötu	í	Keflavík(Loftmyndir,	2015)	
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3.2. Hringtorg	

Hringtorg	 er	 ein	 tegund	 gatnamóta	 þar	 sem	 allir	 umferðarstraumar	 eru	 leiddir	 saman	 í	

hringtorginu.	 Biðskylda	 er	 á	 alla	 umferðarstrauma	 inn	 í	 hringtorg.	 Í	 mikilli	 umferð	 geta	

myndast	raðir	bíla	á	leið	inn	í	hringtorgið	og	því	getur	tafatími	við	hringtorg	orðið	þó	nokkur.	

	

Segja	má	að	fyrsta	hringtorgið	eins	og	við	þekkjum	það	hafi	komið	fram	á	sjónarsviðið	árið	

1905	í	New	York.	Það	er	Columbus	Circle	hringtorgið	sem	enn	er	í	notkun	í	dag.	Fimm	árum	

seinna	var	fyrsta	hringtorgið	í	Bretlandi	tekið	í	notkun	.	

	

Notkun	 hringtorga	 á	 Íslandi	 hefur	 aukist	 mikið	 á	 undanförnum	 árum	 bæði	 í	 þéttbýli	 og	

dreifbýli.	Vinsældir	hringtorga	má	líklegast	rekja	til	þess	að	hringtorg	draga	úr	umferðarhraða	

og	 fækka	 slysum.	 Þannig	 eru	 hringtorg	 oft	 sett	 á	 þá	 staði	 þar	 sem	 þarf	 að	 draga	 úr	

umferðarhraða	 og	 auka	 umferðaröryggi.	 Með	 hringtorgum	 er	 komið	 í	 veg	 fyrir	 þverun	

umferðar	og	einnig	er	komið	í	veg	fyrir	vinstri	beygjur.	Af	þessum	ástæðum	hafa	hringtorg	

yfirleitt	 lægri	slysatíðni	heldur	en	hefðbundin	vegamót	 í	plani	 (Línuhönnun	verkfræðistofa,	

2005).	

	

Segja	má	að	hringtorg	séu	nokkuð	örugg	gerð	gatnamóta	og	dragi	úr	alvarlegum	slysum	á	fólki	

en	hringtorgum	fylgja	alltaf	óhöpp	þar	sem	eignatjón	getur	orðið	töluvert	(Baldvin	Einarsson,	

Bergþóra	Kristinsdóttir	og	Hjálmar	Skarphéðinsson,	2016).	

	
Mynd	2	Hringtorg	á	gatnamótum	Suðurlandsvegar	við	Hveragerði	(Loftmyndir,	2015)	
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Þó	svo	að	hringtorg	séu	góð	að	mörgu	leiti,	þá	er	það	mín	skoðun	að	það	eru	staðir	sem	

hringtorg	eru	ekki	besti	kosturinn.	Ef	við	skoðum	t.d.	þjóðvegi	í	dreifbýli	þar	sem	

hámarkshraði	er	jafnvel	70	–	90	km/klst.	Þar	er	verið	að	draga	úr	umferðarhraða	niður	í	30	–	

40	km/klst	og	við	þessar	aðstæður	má	segja	að	þetta	sé	stór	ókostur	við	hringtorg	við	þessar	

aðstæður.	Á	mynd	2	má	sjá	fjögurra	arma	hringtorg	á	Suðurlandsvegi	við	Hveragerði.	

	

3.3. Mislæg	gatnamót	

Mislæg	gatnamót	eru	vel	þekkt	á	 Íslandi	bæði	 í	þéttbýli	og	 í	dreifbýli,	þó	meira	sé	um	þau	

innan	höfuðborgarsvæðisins.	Mislæg	gatnamót	eru	góð	að	því	 leiti	að	umferðarflæði	er	að	

jafnaði	 gott	 í	 gegnum	 aksturstefnur.	 Á	 mynd	 3	 má	 sjá	 dæmi	 um	 mislæg	 gatnamót	 á	

Reykjanesbraut.	Umferð	sem	á	leið	eftir	Reykjanesbrautinni	þarf	ekki	að	draga	úr	hraða	þegar	

ekið	 er	 í	 gegnum	 gatnamótin.	 Hámarkshraði	 á	 Reykjanesbraut	 er	 90	 km/klst	 við	 bestu	

aðstæður.	

	

	
Mynd	3	Dæmi	um	mislæg	gatnamót	á	Reykjanesbraut	við	Voga	afleggjara	(Loftmyndir,	2015)	

Mislæg	gatnamót	geta	bæði	verið	með	eða	án	ljósastýringa.	Mislæg	gatnamót	utan	þéttbýlis	

á	Íslandi	eru	ekki	með	umferðarljósum.	En	á	mislægum	gatnamótum	á	höfuðborgarsvæðinu	

eru	víða	umferðarljós.	Það	má	segja	að	helsti	ókostur	mislægra	gatnamóta	sé	hversu	dýr	 í	

framkvæmd	þau	eru	og	hversu	mikið	pláss	þau	taka.	
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3.4. Gatnamót	með	miðeyju	og	U-beygju	

Gatnamót	með	miðeyju	og	U-beygju	hafa	víða	verið	notuð	erlendis.	Þar	hafa	gatnamót	með	

miðeyju	 og	 u-beygju	 verið	 sett	 á	 X-gatnamót	 og	 þá	 oft	 með	 ljósastýringum	 eða	

stöðvunarskyldu.	

Í	Michigan	ríki	í	Bandaríkjunum	hefur	þetta	verið	notað	síðan	1960.	Þar	er	talað	um	að	sú	lausn	

hafi	dregið	úr	slysum	um	30%	-	60%	og	að	auki	fáist	allt	að	20%-50%	meira	flæði	í	gegnum	

gatnamótin	og	biðtími	lækkar	vegna	umferðarljósa	á	vinstri	beygju.	Í	Michigan	fylki	hefur	þessi	

lausn	verið	notuð	á	fylkisvegum	með	umferð	uppá	10.000	til	100.000	bíla(„Using	a	Michigan	

Left“,	e.d.).	Dæmi	um	X-	gatnamót	í	Michigan	fylki	má	sjá	á	mynd	4.	

	

	
Mynd	4	Krossgatnamót	með	U-beygju	(Christopher	J.	Bessert,	e.d.)	

Sú	lausn	sem	hér	verður	fjallað	um	í	þessari	ritgerð	hefur	þó	nokkra	kosti	en	aftur	á	móti	líka	

ókosti.	Helstu	kostir	þessarar	lausnar	er	sú	að	það	er	búið	að	koma	í	veg	fyrir	vinstri	beygju.	

Með	því	að	taka	út	vinstri	beygju	er	búið	að	koma	í	veg	fyrir	árekstra	sem	verða	þegar	ökutæki	

lenda	framan	á	hvort	öðru.	Í	flestum	tilfellum	eru	það	alvarlegustu	umferðaróhöppin.	Einnig	

er	búið	að	koma	í	veg	fyrir	að	ökutæki	aki	í	veg	fyrir	annað	ökutæki.	Varðandi	umferðaröryggi	

þá	er	helst	hætta	á	aftanákeyrslum	eða	að	ökutæki	nuddist	saman	þegar	verið	er	að	vinna	sig	

inn	 í	 umferð	 á	 aðalbraut.	 Óhöpp	 sem	 þessi	 eru	 yfirleitt	 minni	 háttar,	 þó	 eru	 dæmi	 um	

alvarlegar	aftanákeyrslur.	Að	auki	hefur	þessi	lausn	ekki	teljandi	áhrif	á	þá	umferð	sem	ekur	

eftir	 aðalbraut.	 Umferð	 sem	 fer	 frá	 aðalbraut	 og	 inn	 á	 þverveg	 þarf	 að	 aka	 inn	 á	 að-	 og	

fráreinar	eftir	því	sem	við	á.	Sú	umferð	sem	kemur	frá	þvervegi	og	inn	á	aðalbraut	þarf	að	

vinna	upp	hraða	á	aðrein	og	vinna	sig	út	í	umferð	á	aðalbraut.		
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í	Cairo	í	Egyptalandi	hafa	X-gatnamót	með	miðeyju	og	U-beygju	verið	notuð.	Þar	hefur	verið	

gerð	greining	á	gatnamótum	sem	þessum	Ef	bágapunktum	er	 fækkað	á	gatnamótum	ættu	

gatnamótin	að	vera	öruggari	samkvæmt	fræðunum.	En	ekki	eru	til	gögn	sem	styðja	við	þessa	

kenningu	(El	Esawey	og	Sayed,	2011).	

	

Helsti	ókostur	þessarar	lausnar	miðað	við	þær	lausnir	sem	við	þekkjum	er	hversu	mikið	pláss	

gatnamótin	taka,	en	þó	er	 landsvæðið	sem	fer	undir	svona	gatnamót	ekki	ósvipað	og	 fyrir	

mislæg	 gatnamót.	 Einnig	 má	 nefna	 að	 aksturlengdir	 verða	 lengri	 vegna	 vinstri	 beygju.	

Vegalengdin	er	um	860	m	en	á	móti	kemur	að	biðtími	er	nánast	enginn	þar	sem	ekki	er	þörf	á	

að	stöðva	og	bíða	eftir	umferð.	Nánar	er	fjallað	um	aksturlengdir	og	aksturstíma	í	kafla	5.4.	
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4. Hönnun	gatnamóta	

Við	hönnun	umferðarmannvirkja	er	nauðsynlegt	að	setja	fram	ákveðnar	forsendur	til	þess	að	

hönnun	mannvirkisins	 sé	 eins	 og	 best	 verður	 á	 kosið.	 Reynt	 var	 að	 setja	 fram	 raunhæfar	

forsendur	svo	að	niðurstöður	vegna	þessarar	nýju	lausnar	séu	að	einhverju	leiti	marktækar.	

Þá	voru	forsendur	varðandi	umferðarþunga	einfaldaðar	til	þess	að	auðveldara	væri	að	vinna	

með	þær	forsendur.	

	

4.1. Forsendur	

Gatnamótin	eru	hugsuð	utan	þéttbýlis	þar	sem	þörf	er	á	að	hafa	T-gatnamót	eða	hringtorg	og	

þar	sem	töluverð	umferð	getur	orðið	á	hliðarvegi	eins	og	t.d.	þar	sem	farið	er	af	þjóðvegi	og	

inn	í	þéttbýli.	

Samkvæmt	III.	kafla	8.gr.	vegalaga	er	skilgreining	á	svona	veg	stofnvegur.	Um	stofnvegi	segir	

eftifarandi	í	vegalögum:	

	 	

Stofnvegir	eru	hluti	af	grunnkerfi	samgangna	eins	og	það	er	skilgreint	í	samgönguáætlun	

hverju	 sinni.	 Til	 stofnvega	 teljast	þeir	 vegir	 sem	 tengja	 saman	byggðir	 landsins.	Við	það	

vegakerfi	sem	þannig	fæst	skal	tengja	þéttbýlisstaði	með	um	það	bil	100	íbúa	eða	fleiri.	Til	

stofnvega	teljast	vegir	sem	tengja	saman	sveitarfélög	á	höfuðborgarsvæðinu.	Einnig	vegir	

á	hálendinu	sem	mikilvægir	eru	fyrir	flutninga	og	ferðaþjónustu.	Þar	sem	stofnvegur	endar	

í	þéttbýli	skal	hann	ná	að	fyrstu	þvergötu	sem	tilheyrir	gatnakerfi	þéttbýlisins	og	enda	þar.	

Þó	 er	 heimilt	 að	 láta	 stofnveg	 ná	 til	 flugvallar	 og	 hafnar	 sem	 mikilvæg	 eru	 fyrir	

ferðaþjónustu	og	flutninga.(Vegalög	2007	nr.	80/29.	mars)	

	 	



Gatnamót	með	miðeyju	og	U-beygju	 	 Haraldur	Arnarson	

	
9	

4.2. Umferðarmagn	

Til	einföldunar	við	vinnslu	verkefnisins	var	ákveðið	að	skoða	ákveðin	stað	svo	hægt	væri	að	

skoða	 umferðartölur.	 Valinn	 var	 staður	 þar	 sem	 hringtorgið	 er	 staðsett	 á	 þjóðvegi	 1	 við	

Hveragerði.	Til	enn	frekari	einföldunar	var	gert	ráð	fyrir	að	þrír	umferðarstraumar	lægju	inn	í	

hringtorgið	og	því	var	litið	fram	hjá	Þorlákshafnarvegi	(38).	Ástæðan	fyrir	þessari	einföldun	er	

sú	að	gatnamótin	eru	hugsuð	til	notkunar	við	T-gatnamót	

Miðað	við	umferðarforsendur	á	þeim	stað	sem	valinn	var	er	má	gera	ráð	fyrir	árdeigisumferð	

(ÁDU)	uppá	u.þ.b.	7500	bíla.	Þegar	talað	er	um	árdeigisumferð	er	átt	við	meðalumferð	á	dag	

yfir	allt	árið	(Vegagerðin,	e.d.).	Sú	umferð	skiptist	á	báðar	akgreinar	og	því	má	áætla	að	umferð	

sé	jafn	í	báðar	áttir	eða	3750	ökutæki	í	hvora	átt.	

	

	
Mynd	5	Skipting	umferðar	á	vegi	(Friðleifur	Ingi	Brynjarsson,	2016)	

	

Útfrá	þessum	upplýsingum	er	hægt	að	gera	nálgun	á	umferð	á	hvorri	akgrein	fyrir	sig.	Gert	er	

ráð	fyrir	að	umferð	skiptist	jafnt	á	milli	akgreina	þar	sem	umferðarmagn	er	gefið	upp.	Þetta	

er	gert	til	einföldunar.	Áætlaða	skiptingu	má	sjá	í	töflu	1.	
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Tafla	1	Skipting	umferðar	á	hverjum	legg	fyrir	sig	

Frá	legg	 Til	legg	 	%	af	fyrri	legg	 Umferðarmagn	 Útskýring	
1	 3	 20%	 680	ökutæki	 Frá	Reykjavík	til	Hveragerði	

3	 1	 40%	 636	ökutæki	 Frá	Hveragerði	til	reykjavíkur	

3	 2	 60%	 954	ökutæki	 Frá	Hveragerði	til	Selfoss	
2	 3	 25%	 927	ökutæki	 Frá	Selfoss	til	Hveragerði	

1	 2	 80%	 2721	ökutæki	 frá	Reykjavík	til	Selfoss	
2	 1	 75%	 2781	ökutæki	 Frá	Selfoss	til	Reykjavík	

	

Umferðinni	er	skipt	niður	eftir	hverjum	legg	og	hvert	umferðin	er	að	fara.	Reynt	er	að	láta	

umferðartölur	stemma	nokkurn	vegin	við	upplýsingar	sem	koma	fram	á	mynd	5.	Miðað	við	

þessar	forsendur	þar	sem	við	erum	með	ÁDU	uppá	7400	bíla	og	6800	bíla.		

	

Til	þess	að	fullnægja	þessum	umferðartölum	er	nauðsynlegt	að	skoða	vel	þær	vegtegundir	

sem	 eru	 í	 veghönnunarreglum	 Vegagerðarinnar.	 Ef	 skoðaður	 er	 kafli	 2.1	 í	

Veghönnunarreglum,	er	dæmi	um	veggerð	B15,5.	Þar	segir	að	vegamót	séu	annaðhvort	í	plani	

eða	mislæg	 og	 hönnunarhraði	 í	 dreifbýli	 60	 –	 110	 km/klst.	 Veggerð	 B15,5	 gerir	 ráð	 fyrir	

tveimur	 akgreinum	 í	 aðra	 áttina	 og	 einni	 akgrein	 í	 hina	 og	 aðskildar	 akstursstefnur.	 Þetta	

flokkast	því	sem	2+1	vegur	(Vegagerðin,	2010).		

	

Ekki	er	gert	ráð	fyrir	2+1	í	gegnum	gatnamótin	þar	sem	nú	þegar	er	vegurinn	með	aðeins	einni	

akgrein	í	hvora	átt.	Í	raun	er	ekkert	því	til	fyrirstöðu	að	gatnamótin	séu	2+1	eða	2+2,	en	hér	

skoðum	við	gatnamótin	miðað	við	að	ein	akgrein	sé	í	gegnum	gatnamótin	að	viðbættum	að-	

og	fráreinum.	

	

Forsendur	mínar	miðast	við	að	aksturshraði	á	aðalbraut	í	gegnum	vegamótin	sé	70-80	km/klst.	

Með	því	að	halda	svo	háum	hraða	í	gegnum	gatnamótin	ætti	að	fást	gott	flæði	á	umferðina	á	

aðalbraut	og	þar	af	leiðandi	litlar	tafir	sem	ættu	að	verða	á	umferð.	
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4.3. Að-	og	fráreinar	

Í	 gatnamótum	sem	þessum	er	mikilvægt	að	 fléttun	umferðar	 sé	með	góðu	móti	og	því	er	

nauðsynlegt	 að	 að-	 og	 fráreinar	 séu	 í	 góðri	 lengd.	 Ef	 norsku	 veghönnunarstaðlarnir	 eru	

skoðaðir	er	talað	um	beygjureynar	á	gatnamótum.	Í	þessu	tilfelli	liggur	beinast	við	að	miða	við	

T-gatnamót	til	þess	að	finna	út	lengdir	á	að-	og	fráreinum.		

	

4.4. Fráreinar	

Ef	við	skoðaðar	eru	upplýsingar	um	lengd	á	fráreinum	fyrir	T-gatnamót	skv.	norsku	stöðlunum	

og	miðað	 er	 við	 80	 km/klst	 í	 hámarkshraða.	 Þá	má	 lesa	 út	 lengdir	 fyrir	 frárein	 í	 töflu	 2.	

Skilgreint	er	á	mynd	6	hvaða	lengdir	eiga	við.	

	

	
Mynd	6	Lengdir	fráreinar	T-gatnamóta	skv.	norska	veghönnunar	staðlinum	(Statens	vegvesen,	2014)	

	

Tafla	2	Lengdir	fráreina	við	hægri	beygju	út	frá	hámarkshraða	(Statens	vegvesen,	2014)	

Hámarkshraði	[km/klst]	 L1	[m]	 L2	[m]	 L3	[m]	
50	 20	-	60	 10	 ≥35	
60	 20	-	60	 20	 ≥35	
80	 100	 30	 ≥35	
90	 120	 40	 ≥35	

	

Miðað	við	að	umferðarhraðinn	á	aðalbraut	sé	80	km/klst	þá	er	vegalengdin	L1	=	100	m	og	

vegalengdin	L2	=	20	m.	
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Áhugavert	er	að	bera	þessar	tölur	saman	við	Veghönnunarstaðalinn	frá	Vegagerðinni	sem	er	

að	einhverju	leiti	unninn	uppúr	norrænum	stöðlum.	Þar	erum	við	að	tala	um	töluvert	lengri	

lengdir	á	að-	og	fráreinum.	Æskilegt	er	á	gatnamótum	sem	þessum	að	hafa	að-	og	fráreinar	í	

lengri	kantinum	þar	sem	nauðsynlegt	er	fyrir	umferð	sem	kemur	kemur	af	aðalbraut	að	hafa	

nægjanlega	vegalengd	til	þess	að	hægja	niður	hraðann	áður	en	beygt	er.	

	

Tafla	3	Lengd	fráreina	út	frá	Veghönnunarstaðli	Vegargerðarinnar	2001	

 Vegtegund	

Markastærðir	 A1	 A2	 A3	 B1	
L1	 170	 140	 120	 100	
L2	 60	 60	 50	 50	
b1	 3,5	 3,5	 3,5	 3,5	
b2	 1,0	 1,0	 1,0	 1,0	

	

Í	töflu	3	hér	að	ofan	sem	tekin	er	úr	Vegghönnunarstaðli	Vegagerðarinnar	síðan	2001,	sjáum	

við	að	æskilegar	lengdir	fráreina	í	dreifbýli	samkvæmt	gamla	veghönnunarstaðlinum	sem	enn	

er	 stuðst	 við.	 Æskilegast	 að	 notast	 við	 vegtegund	 A1	 til	 þess	 að	 fá	 sem	 lengstar	

blöndunarreinar.	 Miðað	 við	 þessar	 forsendur	 fáum	 við	 að	 L1	 =	 170	 m	 og	 L2	 =	 60	 m	

(Vegagerðin,	2004).	

	

4.5. Aðreinar	

Ef	tekin	er	vinstri	beygja	á	gatnamótunum	þá	er	nauðsynlegt	að	vinna	upp	nægjanlegan	hraða	

svo	óhætt	sé	að	flétta	sig	út	í	umferðina	og	fara	svo	yfir	á	frárein	áður	en	U-beygjan	er	tekin.	

Með	því	að	hafa	blöndunarreinar	svo	langar	er	líklegt	að	öryggi	aukist	þar	sem	ökutæki	ættu	

að	vera	komin	á	eða	nálægt	umferðarhraða	á	aðalbraut.	

Nauðsynlegt	er	að	lengd	aðreinarinnar	sé	í	samræmi	við	lengd	fráreinarinnar.	Út	frá	gömlu	

veghönnunarstöðlunum	má	sjá	í	töflu	4	að	æskileg	lengd	aðreinar	fyrir	vegflokk	A1	er	L1	=	190	

m	og	L2	=	60	m	(Vegagerðin,	2004).	
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Tafla	4	Lengd	aðreina	út	frá	Veghönnunarstaðli	Vegargerðarinnar	2004	

 Vegtegund	

Markastærðir	 A1	 A2	 A3	 B1	
L1	 190	 150	 120	 120	
L2	 60	 60	 50	 50	
b1	 3,5	 3,5	 3,5	 3,5	
b2	 1,0	 1,0	 1,0	 1,0	

	

Þegar	búið	var	að	teikna	upp	að-	og	fráreinar	kom	í	ljós	að	blöndunin	var	ekki	nægjanlega	mikil	

því	 var	 ákveðið	að	 lengja	 fráreinina	 fyrir	U-beygjuna	 til	 þess	að	auka	blöndunarsvæðið.	 Ef	

mynd	7	er	skoðuð	sést	að	blönduarsvæði	er	fremur	lítið,	á	mynd	8	er	búð	að	lengja	frárein.	

Með	því	eykst	blöndunarsvæðið	eins	og	sést	á	mynd	8.	Með	þessu	er	möguleiki	á	að	komast	

fyrr	á	milli	að-	og	fráreinar	ef	aðstæður	leyfa.	Ef	norski	staðallinn	er	skoðaður,	sést	að	ekki	er	

gert	 ráð	 fyrir	 svo	 löngum	aðreinum	eins	og	gert	er	 ráð	 fyrir	hér.	Því	 er	æskilegt	 að	 lengja	

fráreinina.	Með	því	að	lengja	fráreinina	með	þessum	hætti,	ætti	að	vera	möguleiki	á	að	fara	

útaf	aðalbraut	fyrr	til	þess	að	taka	U-beygju	ef	svo	ber	undir.	

Ef	við	skoðum	myndirnar	hér	að	neðan	sést	munurinn	á	milli	þeirra	þar	sem	búið	er	að	lengja	

fráreinina	og	fléttunarsvæðið	því	aukið.	

	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Mynd	7	Styttri	frárein	og	minna	blöndunarsvæði	

Mynd	8	Lengri	frárein	og	meira	blöndunarsvæði	
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Á	mynd	8	má	sjá	hvernig	blöndunarsvæðið	hefur	aukist	og	því	hægt	að	færa	sig	fyrr	yfir	ef	

möguleiki	væri	á	því	umferðarlega	séð.	Eins	og	fram	hefur	komið	að	ofan	er	æskilegt	að	hafa	

blöndunarreinarnar	langar	til	þess	að	ná	að	halda	umferðarhraðanum	í	gegnum	gatnamótin	

og	minnka	hættu	á	árekstrum	á	milli	bíla	þegar	verið	er	að	flétta	sig	út	í	umferðina.		

Möguleiki	væri	á	að	lækka	hámarkshraðann	í	gegnum	gatnamótin	og	með	því	væri	hugsanlega	

hægt	að	draga	úr	 lengdum	á	blöndunarreinum	og	þannig	minnka	það	svæði	sem	fer	undir	

gatnamótin.	

4.6. U-beygja	

Þar	sem	U-beygja	er	stór	þáttur	í	þessum	vegamótum	er	nauðsynlegt	að	skoða	það	vel	þannig	

að	öll	ökutæki	eigi	greiða	leið	þar	um.		

	

Í	reglugerð	um	stærð	og	þyngd	ökutækja	er	ákvæði	um	að	„bifreið,	svo	og	vagnlest,	skal	

vera	hægt	að	aka	innan	snúningsboga	með	12,50	m	radíus	í	ytri	hring	og	5,30	m	radíus	í	

innri	 hring”.	 Öll	 hönnunarökutæki	 í	 þessum	 staðli	 uppfylla	 þessi	 atriði	 nema	 ÖFU	

(ökutæki	með	festivagn,	undantekning)	og	ÖTU	(ökutæki	með	tengivagn,	undantekning).	

(Vegagerðin,	2010)	

	

Tekið	er	mið	af	þessu	en	ef	skoðaður	er	kafli	1.5.5	í	Veghönnunarreglum	að	þá	er	talað	um	

vöru-	og	flutningabifreið	og	er	kveðið	á	um	að	innri	radíus	þurfi	að	vera	7,89	m	sem	er	mesti	

nauðsynlegi	innri	radíus	sem	getið	er	á	um	í	veghönnunarreglum	fyrir	utan	liðvagn.		

	

Einungis	eru	tveir	vagnar	af	þessari	gerð	á	höfuðborgarsvæðinu	sem	notaðir	eru	á	álagstímum	

á	 morgnanna	 og	 seinni	 partinn	 (Anna	 Karen	 Jónasdóttir,	 flotafulltrúi	 Strætó	 bs,	 munnleg	

heimild,	tölvupóstur,	1.nóvember	2016).		

	

Ekki	er	gert	ráð	fyrir	liðvögnum	í	þessum	gatnamótum	þar	sem	litlar	líkur	eru	á	að	slík	ökutæki	

fari	um	í	dreifbýli.	Í	kafla	1.5.10	Í	Veghönnunarreglum	er	fjallað	um	ökutæki	með	tengivagni.	

Og	fyrir	slík	ökutæki	er	nauðsynlegur	ytri	radíus	12,50	m.	Þess	vegna	er	gert	ráð	fyrir	ytri	radíus	

uppá	12,5	m	hönnun	á	U-beygju	í	þessum	gatnamótum.	
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4.7. Gatnamótin	

Eins	og	fram	hefur	komið	taka	gatnamótin	töluvert	pláss	en	á	móti	kemur	að	þau	koma	til	með	

að	auka	umferðarflæði	á	aðalbraut.	Megin	hugsunin	með	þessum	gatnamótum	er	að	umferð	

á	aðalbraut	getur	haldið	nánast	fullum	umferðarhraða	 í	gegnum	gatnamótin.	Ef	þörf	er	að	

beygja	af	aðalbraut	og	inn	á	hliðarvegin	er	ekið	af	aðalbraut	og	í	frárein	þar	sem	dregið	er	úr	

umferðarhraða.	Við	endann	á	fráreininni	er	svo	tekin	U-beygja	og	hraði	aukinn	á	aðrein	svo	

hægt	sé	að	vinna	sig	inn	í	umferð	á	aðalbraut.	Þá	er	loks	beygt	inn	á	frárein	aftur	og	hægri	

beygja	tekinn	á	hliðarveg.	

Sé	komið	af	hliðarvegi	og	áætlað	að	taka	vinstri	beygju	inn	á	aðalbraut,	er	byrjað	á	því	að	taka	

hægri	beygju	og	vinna	upp	hraða	á	aðrein	þangað	til	að	hægt	er	að	beygja	inn	á	aðalbraut.	Þá	

er	beygt	útaf	aðalbraut	og	inn	á	frárein	og	tekin	U-beygja,	hraði	aukinn	á	aðrein	þangað	til	

möguleiki	er	á	að	flétta	sig	inn	í	umferð	á	aðalbraut.	Hugmynd	að	útliti	gatnamótanna	má	sjá	

á	mynd	9	

	

	
Mynd	9	Drög	að	útliti	gatnamóta	með	miðeyju	og	U-beygju	

Eins	og	sjá	má	er	lengd	gatnamótanna	umtalsverð	eða	um	1070	m.	

Ef	út	í	það	væri	farið	ætti	ekkert	að	vera	því	til	fyrirstöðu	að	hafa	tvöfaldar	akgreinar	í	gegnum	

gatnamnótin.	Eflaust	þyrfti	að	meta	sérstaklega	hvort	þörf	væri	á	lengri	blöndunarreinum	eða	

minni	 hámarkshraða	 í	 gegnum	 vegamótin.	 Á	mynd	 10	má	 sjá	 gatnamótin	með	 tvöföldum	

gatnamótum	í	gegnum	vegamótin.	

	
Mynd	10	Gatnamótin	með	tveimur	akgreinum	í	gegn	
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5. Kostnaðarmat	gatnamóta	

Stór	 þáttur	 í	 mati	 framkvæmda	 er	 mat	 á	 kostnaði	 við	 framkvæmdina.	 Í	 þessum	 kafla	 er	

kostnaður	skoðaður	á	helstu	gatnamótum	og	hann	borinn	saman.	Öll	verð	sem	hér	fram	koma	

eru	fengin	frá	Runólfi	Sveinssyni	hjá	Verkfræðistofunni	Hnit.	

	

5.1. Hringtorg	

Ekki	voru	gerðir	sérstakir	kostnaðarútreikningar	fyrir	hringtorg.	Notast	var	við	kostnaðartölur	

fyrir	hringtorg	sem	þegar	var	búið	að	gera.	Tölurnar	eru	því	einungis	til	viðmiðunar	til	þess	að	

gefa	hugmynd	um	kostnað	á	framkvæmd	við	hringtorg.		

Segja	má	að	kostnaður	við	gerð	hringtorgs	í	dreifbýli	liggi	á	bilinu	200	–	250	milljónir.		

Það	 er	 heildarkostnaður	 við	 gerð	 hringtorgs	 og	 nær	 yfir	 allan	 kostnað	 svo	 sem	 skeringar,	

fyllingar,	 burðarlög,	 malbik,	 eyjar,	 umferðarmerki	 og	 ljósastaura	 svo	 fátt	 eitt	 sé	 nefnt	

(Runólfur	Bjarki	Sveinsson,	Samgöngu-	og	umhverfissvið,	Verkfræðistofan	Hnit,	tölvupóstur	

19.nóvember	2016).	

	

5.2. Mislæg	gatnamót	

Ekki	hefur	verið	fjallað	ýtarlega	um	mislæg	gatnamót	en	vert	er	að	nefna	þau	hér	í	þessari	

umfjöllun.	Talað	er	um	að	kostnaður	við	mislæg	gatnamót	í	við	þessi	skilyrði	sé	um	750	–	900	

milljónir.	Innifalið	í	þessari	tölu	er	eins	og	áður	verið	að	tala	um	fullgerð	gatnamót	með	öllu	

því	 sem	 kann	 að	 fylgja	 (Runólfur	 Bjarki	 Sveinsson,	 Samgöngu-	 og	 umhverfissvið,	

Verkfræðistofan	Hnit,	tölvupóstur	19.nóvember	2016).	Þó	má	nefna	að	leiðbeinanda	mínum,	

Haraldi	Sigþórssyni	finnast	þessar	tölur	fyrir	mislæg	gatnamót	helst	til	lágar.	

	

5.3. Kostnaðrútreikningur	á	nýrri	lausn	

Kostnaðarútreikningar	voru	unnir	upp	úr	Alverk	95	og	Verkþáttaskrá	Vegagerðarinnar.	Bæði	

Alverk	 95	 og	 Verkþáttaskrá	 Vegagerðarinnar	 er	 aðgengilegt	 á	 vef	 Vegagerðarinnar.	 Við	

kostnaðarútreikning	voru	magntölur	reiknaðar	útfrá	teikningu.	Flatarmál	þversniða	var	fundið	

út	og	margfaldað	með	lengd	eftir	því	sem	við	átti.	Teikningar	voru	unnar	í	Autocad	og	allar	

mælingar	beint	af	teikningu	í	Autocad.	Hér	að	neðan	má	sjá	þversnið	gatnamótanna	þar	sem	

þau	eru	nokkurn	vegin	breiðust	mynd	11.	
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Þeir	 liðir	þar	 sem	 talað	er	um	bergskeringar	 í	 vegstæði,	ónothæft	efni	 ekið	á	 losunarstað,	

fyllingarefni	úr	skeringum,	fylligarefni	úr	bergskeringum	og	fyllingarefni	úr	námu.	Þessa	liði	er	

ekki	hægt	að	meta	nema	með	innmælingu	á	þeim	stað	þar	sem	framkvæmdin	er.	Fyrir	þessa	

liði	 er	 flatarmál	 gatnamótanna	 margfaldað	 með	 0,1	 til	 þess	 að	 gefa	 einhverja	

kostnaðarhugmynd	 vegna	 þessara	 þátta.	 Runólfur	 Sveinsson	 hjá	 Verkfræðistofunni	 Hnit,	

mældi	með	að	nota	þessa	aðferð	við	að	áætla	þessa	þætti	fremur	en	að	sleppa	þeim	alfarið.	

	
Mynd	11	Þversnið	gatnamótanna	

Helstu	 verkþættir	 sem	 skoðaðir	 voru	 má	 sjá	 í	 töflu	 5.	 Einnig	 eru	 einingaverð	 fyrir	 hvern	

verkþátt.	 Að	 lokum	 er	 gert	 ráð	 fyrir	 15	%	 í	 óvissu	 einnig	 er	 gert	 ráð	 fyrir	 kostnaði	 vegna	

hönnunar	og	umsjónar	uppá	15	%	(Runólfur	Bjarki	Sveinsson,	Samgöngu-	og	umhverfissvið,	

Verkfræðistofan	Hnit,	tölvupóstur	19.nóvember	2016).		

Tafla	5	Helstu	kostnaðarliðir	vegna	kostnaðaráætlunar	gatnamóta	með	miðeyju	og	U-beygju	

V.þ.nr.	 Verkþáttur	 magn	 eining	 einingaverð	 samtals	
21	 Hreinsun	bergyfirborðs	 55000	 m2	 350	 19.250.000	

22.1	 Bergskeringar	í	vegstæði	 5500	 m3	 1.250	 6.875.000	

24.31	 Ónothæfu	efni	ekið	á	losunarstað	 5500	 m3	 1.500	 8.250.000	

33.1	 Fyllingarefni	úr	skeringum	 5500	 m3	 750	 4.125.000	

33.14	 Fyllingarefni	úr	bergskeringum	 5500	 m3	 700	 3.850.000	

	 Fyllingarefni	úr	námu	 5500	 m3	 2.000	 11.000.000	

52.2	 Neðra	burðarlag	 17141	 m3	 2.000	 34.282.000	

53.2	 Efra	burðarlag	 7971	 m3	 2.750	 21.920.250	

	 Burðarlagsmalbik	 14370	 m2	 3.000	 43.110.000	

	 Slitlagsmalbik	 14370	 m2	 3.500	 50.295.000	

	 Vegaxlir	 6828	 m2	 1.600	 10.924.800	

75.22	 Eyjar	með	túnþökum	 13050	 m2	 1.850	 24.143.240	

75.1	 Kantsteinar	 1745	 m	 1.750	 3.053.908	

77.1	 Frágangur	fláa	 7002	 m3	 150	 1.050.300	

76.1	 Almenn	umferðarmerki		 20	 stk	 70.000	 1.400.000	

	 Götulýsing	 47	 stk	 75.000	 3.525.000	

Millisumma	 247.053.600	
	      
 Óvissa	 20%	 	  49.410.720	

	 Hönnun	og	umsjón	 15%	 		 		 37.058.040	

	 Samtals	 333.522.360	
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Eins	og	sjá	má	er	kostnaðurinn	töluvert	meiri	heldur	en	við	hringtorg	sem	kostar	um	200	-	250	

milljónir	við	svipaðar	aðstæður	og	forsendur	gera	ráð	fyrir.	Sé	það	borið	saman	við	gatnamót	

með	miðeyju	og	u-beygju	þá	eru	hringtorg	um	100	milljónum	ódýrari.	

EF	skoðuð	eru	mislæg	gatnamót	við	þessar	aðstæður	er	áætlað	að	kostnaðurinn	sé	um	750-

900	milljónir	króna	(Runólfur	Bjarki	Sveinsson,	Samgöngu-	og	umhverfissvið,	Verkfræðistofan	

Hnit,	tölvupóstur	19.nóvember	2016).	

	

	Eins	og	sést	er	kostnaður	vegna	mislægra	gatnamóta	umtalsvert	meiri	heldur	en	kostnaður	

við	þessu	nýju	lausn		

	

	
Graf	1	Samanburður	á	kostnaði	við	gerð	gatnamóta	
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6. Samanburður	gatnamóta	

Í	umfjöllun	sem	þessari	er	áhugavert	að	bera	 saman	nokkrar	 lausnir	og	 skoða	helstu	kosti	

þeirra	 og	 galla.	 Hér	 verður	 reynt	 eftir	 fremsta	 megni	 að	 meta	 þessa	 helstu	 þætti	

gatnamótanna.	

	

6.1. Umferðaröryggi	

Í	1.	gr	vegalaga	segir:	Markmið	laga	þessara	er	að	setja	reglur	um	vegi	og	veghald	sem	stuðla	

að	greiðum	og	öruggum	samgöngum	(Vegalög	2007	nr.	80/29.	mars).		

	

Því	er	mikilvægt	að	huga	vel	að	þessum	þætti	við	vegahönnun.	Ef	skoðaðir	eru	þeir	staðir	á	

þeim	gatnamótum	sem	hér	er	búið	að	fjalla	um	má	sjá	að	bágapunktum	fækkar	verulega	með	

hringtorgi	mynd	12.	Í	þriggja	arma	hringtorgi	eru	sex	bágapunktar	og	þar	af	er	enginn	sem	

krossar	 umferðarsefnur.	 Þetta	 eru	 þeir	 staðir	 þegar	 ökutæki	 eru	 á	 leið	 inn	 eða	 út	 úr	

hringtorginu.	En	í	T-gatnamótum	eru	bágapunktarnir	níu,	þar	af	eru	þrír	þar	sem	aksturlínur	

skerast.	

	

	

Mynd	12	Bágapunktar	T-gatnamóta	og	hringtorga	(Christopher	J.	Bessert,	e.d.)	

Í	 þeirri	 lausn	 sem	kynnt	 er	 í	 þessari	 ritgerð	 er	 einnig	 búið	 að	 eyða	þeim	 stöðum	þar	 sem	

aksturlínur	skerast,	en	aftur	á	móti	eru	bágapunktar	þar	sem	ökutæki	eru	að	 fara	 í	að-	og	

fráreinar.	

Þegar	fjallað	er	um	umferðaröryggi	á	gatnamótum	er	nærtækast	að	skoða	slysatíðni	og	bera	

saman.	Ekki	eru	til	neinar	tölur	fyrir	gatnamót	með	miðeyju	og	U-beygju.	Því	verður	reynt	að	
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meta	óhappatíðnina	útfrá	þeim	gögnum	sem	til	eru.	Slysatíðni	er	besta	aðferðin	við	að	bera	

saman	óhöpp	og	slys	sem	verða	á	gatnamótum.	Slysatíðni	gatnamóta	er	skilgreind	þannig	að	

fjöldi	slysa	sem	verða	á	gatnamótum	á	hver	milljón	ökutæki	sem	aka	inn	í	gatnamótin	á	hverju	

ári.	Það	er	ekki	mikið	til	af	rannsóknum	hér	á	landi	sem	fjalla	um	slysatíðni	gatnamóta	(Verkís,	

2011).	

	

Í	 töflu6	 hér	 að	 neðan	má	 sjá	 töflu	 sem	 fengin	 er	 úr	 drögum	 af	 hönnunarreglum	 fyrir	 T-

gatnamót.	Upphaflega	er	taflan	fengin	úr	norsku	veghönnunarreglunum.	

	

Tafla	6	Slysatíðni	helstu	tegunda	gatnamóta(Verkís,	2011)	

Gatnamótagerð	 Slysatíðni	

T-vegamót,	biðskylda	 0,06-0,26	

X-vegamót	 0,07-0,58	

T-vegamót,	umferðarljós	 0,05-0,07	

X-vegamót,	umferðarljós	 0,10-0,11	

Þriggja	arma	hringtorg	 0,03-0,05	

Fjögurra	arma	hringtorg	 0,05-0,06	

Mislæg	gatnamót	 0,08-0,16	

	

Í	þessari	töflu	er	nærtækast	að	horfa	á	þriggja	arma	hringtorg	þar	sem	slysatíðnin	er	0,03-0,05	

á	hver	milljón	ökutæki	sem	keyra	inn	í	hringtorg.		

	

Ef	við	skoðum	X-vegamót	með	umferðarljósum	og	berum	við	bandaríska	heimild	sem	fjallar	

um	Michgan	left.	Þar	er	talað	um	að	umferðar	slysum	fækki	um	30	–	60%	með	notkun	á		

U-beygju	á	X-vegamótum.	Miðað	við	þetta	er	hægt	að	gefa	sér	að	slysatíðni	á	X-gatnamótum	

lækki	niður	í	0,04	-	0,07	(Michigan	Department	of	Transportation,	e.d.).	Útfrá	þessum	tölum	

má	gera	ráð	fyrir	að	miða	við	að	slysatíðni	gatnamóta	með	miðeyju	og	U-beygju	sé	sambærileg	

og	við	þriggja	arma	hringtorg,	eða	um	0,03	–	0,05.	

	

Ef	við	skoðum	umferðarmagn	sem	á	leið	inn	í	hringtorgið	á	þessum	slóðum	að	þá	er	verið	að	

tala	um	8700	ökutæki	á	sólarhring	miðað	við	einföldun	á	ÁDU.	Ef	sú	tala	er	margfölduð	við	

365	daga	ársins	fáum	við	3.175.500	ökutæki	sem	aka	inn	í	gatnamótin.	
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Ef	við	skoðum	nú	helstu	þætti	í	þessum	nýju	gatnamótum	og	vinstri	beygju	þar	sem	óhöpp	

verða.	Í	vinstri	beygjum	er	verið	að	aka	í	veg	fyrir	umferð.	Slys	sem	verða	við	þannig	aðstæður	

geta	orðið	mjög	alvarleg	og	 sérstaklega	 í	 dreifbýli	 á	þjóðvegum	þar	 sem	hraði	 getur	 verið	

töluverður.	Í	gatnamótum	með	miðeyju	og	U-beygju	er	helsta	hættan	við	að-	og	fráreinar,	þar	

sem	umferðin	er	annað	hvort	að	flétta	sig	inn	í	umferð	eða	á	leið	úr	umferð	á	frárein.	Hættan	

er	trúlega	meiri	þegar	verið	er	að	vinna	sig	inn	í	umferð	á	aðalbraut	frá	aðrein.	Óhöpp	sem	

verða	við	þannig	aðstæður	eru	aðalega	þegar	bílar	nuddast	saman	eða	ekið	er	aftan	á	ökuæki.		

	
6.2. Umferðarflæði	í	gegnum	gatnamótin	

Við	 gerð	 umferðarmannvirkja	 er	 mikið	 atriði	 að	 umferðin	 nái	 að	 flæða	 vel	 í	 gegnum	

gatnamótin	svo	að	tafir	verði	sem	minnstar.	Erfitt	er	að	skoða	nákvæmlega	flæði	í	gegnum	

svona	hringtorg.	Ekki	verður	skoðað	nákvæmlega	flæðið	í	gegnum	gatnamótin.	Ef	slíkt	er	gert	

er	nauðsynlegt	að	vera	með	nákvæmari	gögn	um	umferðarmagn.	Þá	þarf	að	skoða	ítarlega	

klukkustundarumferð	fyrir	og	eftir	hádeigi.	

	

En	ef	skoðuð	eru	sambærileg	gatnamót	í	Bandaríkjunum	í	Michigan	fylki	þar	sem	gatnamót	

með	þessari	hugmynd	eru	þekkt.	Þar	er	talað	um	að	gatnamót	sem	eru	með	U-beygju	séu	

með	20	–	50	%	meiri	umferðarrýmd	heldur	en	hefðbundin	gatnamót.	Einnig	hafa	X	-	gatnamót	

með	miðeyju	og	U-begju	verið	notuð	á	fylkisvegum	með	umferð	uppá	10.000	–	100.000	bílum	

á	sólarhring	(Michigan	Department	of	Transportation,	e.d.).	

	

Ef	á	að	skoða	tafatíma	og	umferðarflæði	nákvæmlega	í	gegnum	gatnamót	sem	þessi	þá	þarf	

að	beita	hermun	til	þess	að	meta	umferðarflæðið	nákvæmlega	(Haraldur	Sigþórsson,	munnleg	

heimild,	viðtal	2.nóvember	2016).	

	

6.3. Vegrými	og	pláss	sem	gatnamótin	taka	

Öll	 þessi	 umferðarmannvirki	 taka	 eitthvað	 landsvæði	 undir	 sig	 en	 að	 sjálfsögðu	mismikið.									

T-gatnamót	taka	minnsta	plássið	og	því	er	er	minnsta	raskið	sem	fylgir	þeim.	Þar	á	eftir	kemur	

hringtorg	en	þvermál	ytri	hrings	er	töluvert.	Samkvæmt	veghönnunarreglum	er	æskilegt	að	

ytri	hringur	í	einföldu	hringtorgi	í	dreifbýli	sé	um	43	m	í	þvermál	(Vegagerðin,	2010).	Ef	skoðuð	

er	heildarlengd	mislægra	gatnamóta	þá	er	vegalengdin	umtalsverð.	Ef	skoðuð	eru	t.d.	mislæg	

gatnamót	 í	 Hvassahrauni	 við	 Reykjanesbraut	 og	 veglengdin	mæld	 frá	 þeim	 stað	 þar	 sem	
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frárein	 byrjar	 og	 þar	 til	 aðrein	 endar	 að	 þá	 er	 vegalengdin	 um	 840	m.	Mælingin	 er	 ekki	

nákvæm	og	mælt	upp	eftir	loftmynd	á	www.map.is.	

	
Mynd	13	Mislæg	gatnamót	í	Hvassahrauni	á	Reykjanesbraut,	heildarlengd	um	840	m	(Loftmyndir,	2015)	

	
Mynd	14	Gatnamót	með	miðeyju	ásamt	hringtorgi	á	loftmynd	(Loftmyndir,	2015)	

Til	 þess	 að	 bera	 saman	þessar	 lausnir	 er	 áhugavert	 að	 skoða	 hringtorg	 og	 gatnamót	með	

miðeyju	 á	 einni	mynd	 til	 að	 sjá	 svæði	 sem	 fer	 undir	mannvirkin.	 En	 eins	 og	 sést	 á	 	 taka	

gatnamót	með	miðeyju	mikið	pláss.	 Eins	og	 áður	hefur	 komið	 fram	er	 einn	helsti	 ókostur	

gatnamóta	með	miðeyju	og	U-beygju	sá	hversu	mikið	pláss	þau	taka.	En	hægt	væri	að	stytta	
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heildarlengd	þeirra	ef	hámarkshraði	á	aðalbraut	yrði	takmarkaður	enn	frekar.	En	heildarlengd	

gatnamótanna	miðað	við	forsendur	sem	fram	koma	í	4.kafla	er	um	1100	m.	

	

Í	nútíma	samfélagi	þar	sem	hraði	er	orðinn	mikill	og	tími	skiptir	miklu	máli	þá	er	áhugavert	að	

skoða	helstu	aksturvegalengdir	í	gegnum	gatnamót.	Þá	ber	helst	að	skoða	akstur	vegalengdir	

vegna	vinstri	beygju.		

	

Á	hefðbundnum	T-gatnamótum	er	kannski	ekki	hægt	að	tala	um	aukalegar	vegalengdir	vegna	

vinstri	beygju.	En	í	hringtorgi	er	vegalengdin	aðeins	meiri	heldur	en	á	hefðbundnum		

T-gatnamótum.	Vegalengdin	sem	fara	þarf	vegna	vinstri	beygju	í	hringtorgi	er	um	104	m.	En	í	

gatnamótum	með	miðeyju	og	U-beygju	er	vegalengd	vegna	vinstri	beygju	umtalsvert	meiri	

eða	um	880	m.	

	

Tafla	7	Aksturvegalengdir	vegna	vinstri	beygju	

Tegund	gatnamóta	 Vinsti	beygja	
T-gatnamót	 30	m	
Hringtorg	 104	m	
Miðeyju	með	U-beygju	 880	m	

	

Út	 frá	 þessum	 vegalengdum	 er	 hægt	 að	 skoða	 kostnað	 vegna	 aukinnar	 vegalengdar.	

Kostaðurinn	á	hvern	ekinn	kílómeter	var	árið	2009		37,4	kr/km	(Verkís,	2009).	Ef	þessi	upphæð	

er	 uppfærð	 með	 vísitölu	 neysluverðs	 fram	 til	 dagsins	 í	 dag,	 þá	 er	 kostnaðurinn	 48	

kr/km(„Vísitala	 neysluverðs“,	 e.d.).	 Út	 frá	 þessu	 skulum	 við	 skoða	 kostnað	 vegna	 vinstri	

beygju.	

	

Áhugavert	getur	líka	verið	að	skoða	ökustundarkostnað	fyrir	sömu	vinstri	beygjur.	Gert	er	ráð	

fyrir	 að	meðalhraði	 í	 gegnum	gatnamót	með	miðeyju	 og	U-beygju	 og	 hringtorg	 sé	 um	35	

km/klst,	en	15	km/klst	fyrir	hefðbundna	vinstri	beygju	í	gegnum	T-gatnamót.	Uppreiknaður	

ökstundarkostnaður	 til	 dagsins	 í	 dag	 er	 3088	 kr/klst	 („Vísitala	 neysluverðs“,	 e.d.).	 Þessar	

upphæðir	miðast	við	hvert	ökutæki	en	áhugavert	er	að	skoða	þessar	upphæðir	miðað	við	öll	

þau	 ökutæki	 sem	 taka	 vinstribeygju.	 Notum	 umferðartölur	 úr	 kafla	 3.2,	 þar	 kemur	 fram	

ökutæki	sem	taka	vinstri	beygju	frá	Hveragerði	til	austurs	eru	um	954	ökutæki	á	dag	sem	gera	
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348.210	 ökutæki	 á	 ári.	 Samantekt	 á	 ökutækjakostnaði	 má	 sjá	 í	 töflu	 9	 og	 samantekt	 á	

ökustundarkostnaði	má	sjá	í	töflu	10.	

	
Tafla	8	Forsendur	vegna	kostnaðar	útreikninga	

Forsendur	 	
Ökutæki	á	ári	 348.210	ökutæki/ári	

Ökutækjakostnaður	 48	kr/km	

Ökustundarkostanður	 3088	kr/klst	

	
Tafla	9	Ökutækjakostnaður	

Ökutækjakostnaður	 Ökutækjakostnaður	
á	ökutæki	

Ökutækjakostnaður		
á	ári	

T-gatnamót	 1,44	kr/ökutæki	 501.422	kr/ári	

Hringtorg	 4,99	kr/ökutæki	 1.738.264	kr/ári	

Gatnamót	með	miðeyju	og	U-beygju	 42,24	kr/ökutæki	 14.708.390	kr/ári	

	
Tafla	10	Ökustundarkostnaður	

Ökustundarkostnaður	 Tími	á	
ökutæki	

Ökustundarkostnaður	á	
ökutæki	

Ökustundarkostanður	
á	ári	

T-gatnamót	 0,0020	klst	 6,18	kr/ökutæki	 2.150.545	kr/ári	

Hringtorg	 0,0030	klst	 9,18	kr/ökutæki	 3.195.095	kr/ári	

Gatnamót	með	miðeyju	og	U-
beygju	

0,0251	klst	 77,64	kr/ökutæki	 27.035.422	kr/ári	

	
Til	samanburðar	við	þetta	er	áhugavert	að	skoða	slysakostnað	vegna	umferðarslysa.	Tölur	yfir	
kostnað	 eru	 uppreiknuð	 með	 vísitölu	 neysluverðs.	 Tölurnar	 eru	 síðan	 2013	 og	 því	
uppreiknaðar	 til	 dagsins	 í	 dag	 („Vísitala	neysluverðs“,	 e.d.).	Allar	 slysatölur	 eru	 fengnar	úr	
skýrslu	 um	 slysakostnað	 (Haraldur	 Sigþórsson	 og	 Vilhjálmur	Hilmarsson,	 2014).	 Kostnaður	
vegna	manntjóns	og	slysa	má	sjá	í	töflu	11	hér	að	neðan.	
	
Tafla	11	Kostnaður	vegna	manntjóns	og	slysa	

Kostnaður	vegna	manntjóns	og	slysa	
Banaslys	 699	m.kr.	

Alvarlegt	slys	 91	m.kr.	

Minniháttar	slys	 32	m.kr.	

Eignatjón	 1,5	m.kr.	
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Áhugavert	er	að	bera	saman	ökustundar-	og	ökutækjakostnað	saman	við	slysakostnað.	Sjá	
má	að	ökustundar-	og	ökutækjakostnaður	er	lágur	miðað	við	slysakostnaðinn.	Í	grafi	1	og	
grafi	2	hér	að	neðan	má	sjá	þennan	samanburð.	
	
	

	
Graf	2	Ökutækjakostnaður	samanborið	við	slysakostnað	

	
	

	
Graf	3	Ökustundarkostnaður	samanborðið	við	slysakostnað	
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7. Samantekt	

Það	er	áhugavert	að	draga	saman	kosti	og	galla	þessara	lausna	með	stuttri	samantekt.	Það	er	

þægilegt	að	skoða	samanburð	myndrænt.	Útbúin	var	tafla	sem	sýnir	tegund	gatnamóta	og	

helstu	atriði	og	þeim	gefin	einkunn.	Kostir	voru	metnir	með	+	og	ókostir	metnir	með	-	,	einnig	

var	gefið	hlutlaust	með	/.	Í	töflu	12	má	sjá	hvernig	búið	að	er	að	draga	þessa	þætti	saman.	

	

Tafla	12	Samantekt	helstu	gatnamóta	

 T-gatnamót	 Hringtorg	 Mislæg	gatnamót	 Gatnamót	með	miðeyju	og	U-beygju	

Rými	 +	 +	 -	 -	

Kostnaður	 +	+	 /	 -	-	 -	

Öryggi	 -	-	 +	 +	 +	

Aksturskostnaður	 +	 +	 -	 -	

Umferðarflæði	 -	-	 /	 +	+	 +		

Samtals	kostir	 4	 3	 3	 3	

Samtals	ókostir	 4	 0	 4	 3	

	

Útfrá	töflunni	má	sjá	að	þegar	atriðin	hafa	verið	dregin	saman	sést	að	lausnirnar	koma	svipað	

út.	 Hugsanlega	má	 segja	 að	 umferðaröryggi	 og	 kostnaður	 við	 framkvæmdina	 vegi	 þungt	 í	

framkvæmdum	sem	þessum.	Mat	á	umferðarflæði	er	nokkurn	vegin	huglægt	í	þessari	töflu.	

Þegar	horft	er	til	umferðarflæðis	í	T	-	gatnamótum	eru	tveir	þættir	sem	koma	þar	við	sögu.	

Annars	vegar	er	það	umferðarflæðið	á	aðalbraut	sem	er	nokkuð	gott,	en	hins	vegar	er	það	

umferð	 sem	kemur	 frá	þvervegi.	Þar	 spilar	biðtími	 stórt	hlutverk	og	 fer	að	 sjálfsögðu	eftir	

umferðarmagni	á	aðalbraut	hversu	biðtími	getur	orðið	langur.	
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8. Lokaorð	

Það	 er	 áhugavert	 að	 skoða	 umferðarmannvirki	 með	 tilliti	 til	 umferðaröryggis	 og	

umferðarflæðis.	Með	gatnamót	af	þessari	tegund	er	það	virkilega	matsatriði	hvort	að	þau	séu	

hentug	eða	ekki.	Með	tilliti	til	umferðarflæðis	og	umferðaröryggis	henta	þau	vel.	Ef	borinn	er	

saman	kostnaður	við	mislæg	gatnamót	þá	koma	gatnamót	með	miðeyju	og	U-beygju	vel	út.	

Að	mínu	mati	gæti	þessi	lausn	verið	hentug	á	ákveðnum	stöðum	í	dreifbýli	þar	sem	nægjanlegt	

landsvæði	er	til	staðar.	Og	ef	gatnamótin	væru	staðsett	á	þjóðvegi	þar	sem	hámarkshraðinn	

er	90	km/klst	þá	er	ekki	nauðsynlegt	að	draga	mikið	niður	hraðann.	
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11. Viðauki	A	–	Málsett	teikning	

	


