
 
 

 

         

 

MS – ritgerð       Febrúar 2017 

 
 

 

 

Ferðavenjur grunnskólabarna á 
landsbyggðinni 

Hefur þjóðvegurinn áhrif? 

 

Erna Bára Hreinsdóttir 

 

 

 

 

 

 

Auðlinda- og umhverfisdeild 

 

 

 

   



 
 

  



 
 

 

 

MS – ritgerð       Febrúar 2017 

 

 

 

 

Ferðavenjur grunnskólabarna á landsbyggðinni 

Hefur þjóðvegurinn áhrif? 

 
Erna Bára Hreinsdóttir 

 

 

 

45 eininga ritgerð sem er hluti af Magister Scientiarum gráðu í skipulagsfræði 

 

Leiðbeinendur:  

Dr. Sigríður Kristjánsdóttir og Dr. Ing. Haraldur Sigþórsson 

 

Landbúnaðarháskóli Íslands 

Auðlinda- og umhverfisdeild 

 

 
  

 

   



 
 

  



. : , '.1' :. :.'
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Útdráttur  

Síðustu áratugi hefur bíllinn orðið æ stærri hluti af okkar daglegu tilveru. Stundum er gert 
grín að því að Íslendingar noti einkabílinn í stað yfirhafnar. Í skipulagsáætlunum af öllu tagi 
er nú meiri áhersla á sjálfbærni og ýmsa umhverfisþætti í tengslum við hana. Þar með á 
lýðheilsu. Með því að nota annan fararmáta en bílinn minnkum við útblástur, slit á umferðar-
mannvirkjum og minni líkur eru á að endurbyggja þurfi umferðarmannvirki til að koma til 
móts við umferðaraukningu. Slíkur lífsstíll stuðlar einnig að heilbrigði. Hvatning berst frá 
ýmsum opinberum aðilum um að landsmenn temji sé heilbrigðari lífsstíl, til að mynda með 
því að ganga eða hjóla til skóla og vinnu. Slíkt ætti að skila sér í betri líðan og kostnaður 
heilbrigðiskerfisins vegna  lífstílstengdra sjúkdóma, svo sem sykursýki 2 og hjartasjúkdóma, 
ætti að minnka. Áhersla er lögð á að kenna börnum heilbrigða lífshætti til dæmis með því að 
þau gangi í skólann. Í Reykjavík eru flest grunnskólahverfi afmörkuð þannig að skólabörn 
þurfi ekki að fara yfir umferðarþungar götur á leið sinni til hverfisskóla. Jafnframt þurfa börn 
í Reykjavík sjaldan að ganga lengra en 800m til grunnskóla. Rannsókn sýnir að um 84% 
grunnskólabarna í Reykjavík ferðist með virkum hætti, þ.e. gangi eða hjóli,  í skólann. En 
hvernig er staðan á landsbyggðinni? Er lífsstíll grunnskólabarna með öðrum hætti hvað 
varðar virkan ferðamáta? Til að gæta sanngirni er hér aðeins miðað við búsetu í innan við 
800m frá grunnskóla. Í ljós kemur að hlutfall barna sem ferðast með virkum hætti til skóla í 
þéttbýliskjörnum á landsbyggðinni er talsvert lægra eða 66%. Aðstæður innan þeirra 
þéttbýliskjarna sem könnunin náði til eru ólíkar því sem gengur og gerist í höfuðborginni 
vegna þess að leitast var við að velja þéttbýliskjarna þar sem þjóðvegur liggur um íbúabyggð. 
Lögum samkvæmt skulu öll leyfileg farartæki komast um þjóðvegi og því fara landflutningar 
gjarnan um þá. Virkur ferðamáti grunnskólabarna í þéttbýli á landsbyggðinni sem ekki þurfa 
að fara yfir þjóðveg á leið sinni til skóla er 77% sem er nokkuð nærri því hlutfalli sem er í 
Reykjavík. Hlutfall barna sem ferðast með virkum ferðamáta og þurfa að þvera þjóðveg á 
leið sinni til skóla er umtalsvert lægri eða 40%. Því má draga þá ályktun að lega þjóðvegar 
um skólahverfi hafi áhrif á ferðavenjur skólabarna á landsbyggðinni. Niðurstöður þessar eru 
gagnlegt tæki fyrir sveitarfélög við gerð skipulagsáætlana.  

Lykilorð:  
Umferð, hraði, slysatíðni, ferðamáti skólabarna, lýðheilsa, þjóðvegur, umferðaröryggis-
áætlun, skipulagsáætlun. 

  



 
 

Abstract  

Over the last decades the car has become an increasingly bigger part of our lives. Sometimes 
Icelanders say that they use the private car instead of a coat. In modern planning some of the 
main goals are sustainability and public health. By using other means of travel than the 
private car, pollution will decrease and the need to rebuild traffic infrastructure is less likely. 
Active lifestyle also contributes to health. The government as well as many local authorities 
motivate citizens for a healthier lifestyle, for example by encouraging them to use an active 
mode of travel, such as walking or cycling. This should result in improved wellbeing and 
the costs of health care should be reduced. To implement active travel the focus is on children 
and how they get to school. In Reykjavík the public schools are often situated in the middle 
of the neighbourhood so children do not need to cross roads with heavy traffic on their way 
to school. Furthermore, children in Reykjavík usually do not have to travel over 800m for 
school. A study shows that 84% of school children in Reykjavík walk or cycle to school. But 
how is the situation in smaller towns in other parts of Iceland? A study was done in six towns 
in Iceland. Based on residence within 800m from school, it turns out that the ratio in towns 
in rural areas is significantly lower than in Reykjavík, or 66%. The circumstances in the 
towns are different from in Reykjavík because of the highway crossing the residential areas. 
By law, any authorized vehicles is to be able to be driven through the highway. Therefore 
there is often heavy traffic on the highways. The rate of active transport for the children who 
do not need to cross the road on their way to school is 77%, which is pretty close to the 
percentage in Reykjavík. Active mode of travelling by children that have to cross the road 
on their way to school is significantly lower; or 40%. The conclusion is that the location of 
the school and the highway affects the way children travel to school. These results are useful 
tools for municipalities preparing spatial plans.  

Keywords: 
Traffic, speed, accident, mode of transport, public health, highway, traffic safety, 
development plans. 
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Reyðarfirði og Vík fyrir að leggja könnun mína fyrir nemendur og svara spurningum mínum. 
Aðrir viðmælendur fá einnig góðar þakkir. Jafnframt vil ég þakka leiðbeinendum mínum og 
öðrum sem komu að verkinu eða studdu mig við gerð þess á einhvern hátt.  
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Hugtök  

Stofnvegir Stofnvegir eru hluti af grunnkerfi samgangna eins og 
það er skilgreint í samgönguáætlun hverju sinni. Til 
stofnvega teljast 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 einnig umferðarmestu vegir sem 
tengja saman sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu 
(Vegagerðin, 2016d). 

Þjóðvegur Vegur í veghaldi Vegagerðarinnar (Vegagerðin, 
2016d). 

Veghaldari Sá aðili sem hefur veghald vega, þ.e. hefur forræði yfir 
vegi og vegsvæði, þ. m. t. vegagerð, þjónusta og við-
hald vega (Vegalög nr. 80/2007.) 

Gangbraut Gangbraut er sérstaklega merktur hluti vegar, sem 
ætlaður er gangandi vegfarendum til að komast yfir 
akbraut. Gangbraut er merkt með umferðarmerki 
D02.11 og hvítum samsíða röndum eftir akstursstefnu. 
Að fenginni tillögu sveitarstjórnar eða vegamálastjóra, 
veitir lögreglustjóri endanlegt samþykki fyrir 
gangbraut. Samkvæmt umferðarlögum ber öku-
mönnum að stöðva til að hleypa gangandi vegfarenda 
yfir gangbraut (Vegagerðin og Reykjavíkurborg, 2014) 

Óvarðir vegfarendur Vegfarendur sem ekki eru varðir af ökutæki, svo sem 
gangandi og hjólandi (Samgönguáætlun 2011-2022, 
2012). 

Virkur ferðamáti Gangandi, hjólandi eða annar ferðamáti sem nýtir ekki 
aðra orkugjafa en líkamann (Lýðheilsustöð, 2010). 

Slysatíðni  Slysatíðni er skilgreind sem fjöldi slysa á hverja 
milljón ekinna km. Í töflum varðandi slysatíðni í 
þessari skýrslu er tekið meðaltal af slysatíðni 5 ára aftur 
í tímann. Þetta er gert þar sem tölurnar eru lágar og 
sveiflan mikil (Vegagerðin, 2016c). 

Slys Umferðaróhapp skráð af lögreglu og er á skrá Sam-
göngustofu (Samgöngustofa, 2016a) 

ÁDU Ársdagsumferð, meðalumferð á dag yfir árið (Vega-
gerðin, 2016a). 

VDU Vetrardagsumferð, meðalumferð á dag yfir vetrar-
mánuðina (Vegagerðin, 2016a). 



 
 

SDU Sumardagsumferð, meðalumferð á dag yfir sumar-
mánuðina (Vegagerðin, 2016a). 

Hraðatakmarkandi aðgerðir Allar aðgerðir sem stuðla að lækkun ökuhraða t.d. gerð 
hraðahindrana og eftirlit með hraða (Vegagerðin og 
Reykjavíkurborg, 2014). 

V85 Sá hraði sem 85% ökumanna halda sig innan (Vega-
gerðin, Ríkislögreglustjóri, Umferðarstofa, 2013). 

Göngufæri Ferðatíma sem ekki er lengri en sem nemur fimm eða 
tíu mínútna göngu. Þetta má heimfæra á 400 eða 800m 
vegalengd (Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins, 
2015, bls. 76). 

Megindlegar rannsóknir  Megindlegar rannsóknaraðferðir miða að því að setja 
fram almennar kenningar og tilgátur um félagsleg 
fyrirbæri, afla reynslugagna um þau og beita tölulegum 
samanburði (Vísindavefurinn, 2005). 

  
Eigindlegar rannsóknir Eigindlegar rannsóknaraðferðir ganga út frá að 

einstaklingurinn sé virkur túlkandi veruleikans og 
beinast að því að afla gagna um það hvernig fólk túlkar 
umhverfi sitt og aðstæður (Vísindavefurinn, 2005). 
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1 Inngangur 
1.1 Tilurð verkefnis 
Verkefni þessu er ætlað að draga athygli að bæjarkjörnum á landsbyggðinni og þeim 
áskorunum sem því fylgir að þjóðvegir liggi um þétta og jafnvel fíngerða byggð. Farartæki 
hafa breyst frá því elstu húsin voru byggð og vegurinn var lagður og eru nú á stærð við eða 
jafnvel stærri en sum húsin. Jafnframt hefur umferðin aukist.  
 
Tilurð þessa verkefnis er best lýst með 1. grein Vegalaga en þar segir:  

Markmið laga þessara er að setja reglur um vegi og veghald sem stuðla að greiðum og 
öruggum samgöngum (Vegalög, nr. 80/2007). 

Hugtökunum, greiðum og öruggum, er gerð skil í stefnumótun samgönguáætlunar fyrir 
Samgönguáætlun 2011-2022. 
Öryggi: 

Stefnt verði markvisst að því að auka öryggi í samgöngum og unnið að því á gildistíma 
áætlunarinnar að draga verulega úr líkum á alvarlegum slysum eða banaslysum 
(Samgönguáætlun 2011-2022, 2012). 

Greiðfærni: 
Með greiðum samgöngum er fyrst og fremst átt við áreiðanlegar samgöngur – að 
einstaklingar og vörur komist leiðar sinnar. Brýnt er að stuðla að styttri ferðatíma en 
áreiðanleiki skiptir höfuðmáli (Samgönguáætlun 2011-2022, 2012). 

Ólíkum aðferðum er beitt til að ná markmiðum um greiðfærni annars vegar og 
umferðaröryggi hins vegar þegar þjóðvegir liggja um þéttbýli. Veghaldara, Vegagerðinni, er 
gert að tryggja að stærstu leyfilegu ökutæki komist um. Þessi farartæki eru allt að 25,25 m 
að lengd og breidd þeirra getur verið allt að 2,55 m (Vegagerðin, 2010, bls. 1.8 og 1.17). 
Víða hefur þéttbýli á landsbyggðinni byggst upp meðfram þjóðveginum og íbúar þurfa að 
sækja ýmsa þjónustu og fleira yfir þjóðveg. Í Vegalögum segir: 

12. gr. Almennt. 
Veghaldari ber ábyrgð á veghaldi vegar. Við veghaldið skal gæta umferðaröryggis og að 
umferð eigi greiða og góða leið um vegi að teknu tilliti til umhverfis-, náttúru- og 
minjaverndar í samræmi við kröfur sem leiðir af gildandi lögum á hverjum tíma. 
13. gr. Veghaldarar.  
Vegagerðin er veghaldari þjóðvega. Sveitarfélög eru veghaldarar sveitarfélagsvega 
(Vegalög, nr. 80/2007). 

Þjóðvegir eru í flestum tilvikum stofnbrautir þar sem þeir liggja í gengum þéttbýliskjarna. Á 
minni vegum í umsjá sveitarfélaga er sjaldan gert ráð fyrir að stærstu farartæki komist um. 
Þar hafa veghaldarar víða lagað veginn að þörfinni og æskilegum hraða. Hin svo kölluðu 30 
km hverfi eru gott dæmi um það. Einungis þarf að uppfylla kröfur fyrir neyðaraðila og í 
einstaka tilvikum strætisvagna á slíkum vegum. 

Víða er þjóðvegurinn lífæð smærri bæjarkjarna og byggðin verulega háð umferð um hann. 
Sem dæmi má nefna bæjarkjarna sem þrífst sökum sjávarútvegs á staðnum. Fiskflutningar 
fara um þjóðveginn með stærstu og hagkvæmustu farartækjum sem völ er á. Íbúðarhús 
standa nærri vegi og íbúar líta á þjóðveginn sem húsagötu og gera kröfur til veghaldara í 
samræmi við það. Augljóslega er vandkvæðum bundið að tryggja hagsmuni beggja aðila. 
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Talsverður þrýstingur er á að börn gangi eða ferðist með öðrum virkum hætti til skóla. ÍSÍ, 
Íþrótta- og ólympíusamband Íslands, hefur m.a. staðið fyrir verkefninu „Göngum í skólann“ 
í mörg ár. Verkefnið heldur úti heimasíðu, þar kemur fram að 67 grunnskólar á landinu eru 
skráðir til leiks. Á heimasíðunni segir: 

Meginmarkmið Göngum í skólann eru að hvetja nemendur og foreldra til að ganga, hjóla eða 
nota annan virkan ferðamáta til og frá skóla. Um leið er ætlunin að: Hvetja til aukinnar 
hreyfingar með því að auka færni barna til að ganga á öruggan hátt í skólann og fræða þau 
um ávinning reglulegrar hreyfingar. Kenna reglur um öryggi á göngu og á hjóli. Draga úr 
umferð við skóla: Draga úr umferðarþunga, mengun og hraðakstri nálægt skólum. Betra og 
hreinna loft ásamt öruggari og friðsælli götum og hverfi. Stuðla að vitundarvakningu um 
ferðamáta og umhverfismál: Hversu „gönguvænt“ umhverfið er og hvar úrbóta er þörf. 
Samfélagsvitund eykst. Hvetja til heilbrigðs lífsstíls fyrir alla fjölskylduna: Hreyfing vinnur 
gegn hjartasjúkdómum, offitu og sykursýki II og stuðlar að streitulosun, betri sjálfsmynd, 
o.fl. (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2016). 

Aðstæður barna til að ganga í skóla eru mjög mismunandi. Forráðamenn geta metið það svo 
að of mikil áhætta sé við að barnið gangi í skólann ef leiðin er ekki örugg og forgangsraði 
þannig öryggi barnsins ofar en daglegri hreyfingu þess. Þannig er bein tenging á milli 
umferðaröryggis og lýðheilsu skólabarna. Á vef Reykjavíkurborgar kemur fram að í 
Reykjavík eru 10 borgarhverfi. Lögheimili nemenda ræður því hvaða hverfisskóla þeir 
tilheyra en forráðamönnum er heimilt að velja annan skóla fyrir börn sín. Af korti á 
heimasíðu borgarinnar sem sýnir skólahverfi er ljóst að leitast er við að börn þurfi ekki að 
þvera þjóðvegi eða aðra umferðarþunga vegi á leið sinni til skóla.  

 
Mynd 1. Skólar í Reykjavík (Reykjavíkurborg, 2011). 

Gerðar hafa verið rannsóknir á gönguleiðum skólabarna í Reykjavík og víðar á höfuðborgar-
svæðinu. Árið 2014 skrifaði Íris Stefánsdóttir meistaraprófsritgerðina Ferðavenjur skóla-
barna í Reykjavík. Áhrif hins byggða umhverfis á val ferðamáta (Íris Stefánsdóttir, 2014). 
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1.2 Markmið og tilgangur 
Markmið með rannsókn þessari er að skoða hvort ferðavenjur barna í þéttbýliskjörnum á 
landsbyggðinni séu á einhvern hátt frábrugðnar ferðavenjum barna í Reykjavík og hvort 
þjóðvegurinn hafi þar áhrif.  
 
1.3 Rannsóknarspurningar 
Rannsóknarspurning: 
Hefur lega þjóðvega og afmörkun skólahverfa áhrif á ferðamáta grunnskólabarna á leið 
þeirra til skóla? 
 
Undir rannsóknarspurning: 
Hvert er hlutfall barna á landsbyggðinni sem ganga og hjóla í skólann samanborið við 
Reykjavík. Niðurstöður verða bornar saman við niðurstöður sem birtust í 
meistaraprófsritgerð Írisar Stefánsdóttur í skipulagsfræðum, 2014. 
 
1.4 Efnistök 
Ritgerð þessari er skipt í þrjá hluta. Í kafla 2, 3, og 4 er gerð grein fyrir fyrirliggjandi 
rannsóknum og gögnum, farið er yfir þær aðferðir sem notaðar eru í verkefninu sem og 
útskýrt út frá hvaða forsendum þéttbýlisstaðir á landsbyggðinni voru valdir. Í köflum 5-10 
er umfjöllun um hvern þéttbýlisstað fyrir sig. Í kafla 11 eru þéttbýlisstaðirnir bornir saman 
og niðurstöður eru dregnar saman í kafla 12. Loks eru umræður og ábendingar í kafla 13. 
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2 Fyrri rannsóknir og gögn 
2.1 Umferðaröryggi 
Slys tengd umferðinni eru afar kostnaðarsöm fyrir samfélagið. Fyrir utan eignartjón, 
sjúkrahússkostnað, endurhæfingu og aðra þætti sem auðvelt er að leggja mat á má nefna 
vinnutap þeirra sem í slysinu lenda sem og aðstandenda þeirra. Við alvarleg slys og banaslys 
verða margir aðilar fyrir áfalli sem getur haft áhrif á líf þeirra til langs tíma. Kostnaður 
samfélagsins við banaslys var metinn á að lágmarki 650 m. kr. (á verðlagi ársins 2013) í 
skýrslu sem unnin var fyrir rannsóknarsjóð Vegagerðarinnar (Haraldur Sigþórsson og Vil-
hjálmur Hilmarsson, 2014). Á mynd 2 má sjá staðsetningu og fjölda alvarlegra slysa og 
banaslysa á Íslandi mánuðina janúar til nóvember 2016 (Samgöngustofa, 2016a). Rauðir 
punktar tákna banaslys en gulir alvarleg slys. Ljóst er að kostnaður samfélagsins er 
umtalsverður svo ekki sé talað um raunir þeirra sem í slysunum lenda og aðstandenda þeirra.  

 

Mynd 2. Alvarleg slys og banaslys á Íslandi, janúar - nóvember, 2016 (Samgöngustofa, 2016a). 

Stjórnvöld margra norðurlanda hafa tekið upp svo kallaða „núllsýn“ í umferðar-
öryggismálum. Í skýrslunni Núllsýn umferðaröryggis á Íslandi, sem unnin var árið 2012 
mæla höfundar með að tekin verði upp núllsýn á Íslandi.  

„Núllsýn“ er stefna í umferðaröryggi, sem hefur að markmiði að fækka fjölda dauðaslysa 
niður í núll, þ.e.a.s. að í náinni framtíð muni enginn deyja af slysförum í umferðinni. … 
Vinnuhópurinn leggur til að tekin verði upp núllsýn í umferðarmálum á Íslandi, og 
tímabundin markmið sett upp til að nálgast sýnina í áföngum á kerfisbundinn hátt (Haraldur 
Sigþórsson, Rögnvaldur Jónsson, Stefán Einarsson, Valdimar Briem, 2012) 

0-sýn hefur enn ekki verið innleidd formlega á Íslandi en starfsmenn helstu stofnana sem 
vinna að umferðaröryggismálum hafa tileinkað sér vinnubrögð hennar. 
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Umferðaröryggi er veigamikill þáttur til að efla lífsgæði landsmanna og erlendra gesta. Eitt 
af því sem huga þarf að er umferðaröryggi þar sem straumar ólíkra fararmáta mætast. 

Til að tryggja umferðaröryggi er mikilvægt að gönguþveranir séu vel afmarkaðar og að allir 
vegfarendur viti hvernig skuli hegða sér til að gangandi geti þverað veg. Vegagerðin hefur 
látið vinna leiðbeiningar um gönguþveranir (Vegagerðin og Reykjavíkurborg, 2014). Lögð 
er sérstök áhersla á leiðir barna í skóla.  

Sums staðar getur verið erfitt að lækka hámarkshraða niður í 30 km/klst. við gönguþverun, t.d. 
þar sem þjóðvegur liggur í gegnum þéttbýli. Í slíkum tilfellum er mikilvægt að staðsetning og 
útfærsla gönguþverana sé skipulögð snemma í skipulagsferlinu og í samráði skipulags-
yfirvalda og veghaldara (Vegagerðin og Reykjavíkurborg, 2014, bls. 11). 

Mikilvægt er að lágmarka hraða til að tryggja öryggi við gönguþveranir. Hér er ekki bara 
verið að vísa til hraða ökutækja heldur einnig hraða óvarinna vegfarenda; t.d. gangandi og 
hjólandi. Í greiningu Samgöngustofu á dauðsföllum gangandi og alvarlega slasaðra í 
umferðinni á Íslandi á árunum 2007-2012 kemur í ljós að helsti áhættuþátturinn er að 
gangandi vegfarandi fari skyndilega út á akbraut. Hraði ökutækja hefur bein áhrif á 
afleiðingar umferðaróhapps og hann hefur jafnframt afgerandi áhrif á það hvort hægt sé að 
afstýra óhappi (Vegagerðin og Reykjavíkurborg, 2014, bls. 9). Eftirfarandi mynd sýnir hættu 
á að gangandi vegfarandi slasist alvarlega eða hljóti bana af ef á hann er ekið (Stigson, 2010): 

 

Mynd 3. Samband árekstrarhraða og líka á að fótgangandi láti lífið eða slasist alvarlega. 60+ táknar hér gangandi 
vegfarendur 60 ára og eldri. Brúnn og gulur litur tákna líkur á dauðsfalli gangandi en grænn og blár líkur á alvarlegum 

meiðslum. Líkur eru á lóðrétta ásnum en hraði við árekstur á þeim lárétta (Stigson, 2010). 

2.2 Umferðaröryggisáætlanir 
Umferðaröryggisáætlun er hluti af samgönguáætlun Alþingis. Áætluninni er tryggt fjármagn 
til framkvæmda sem miða að auknu umferðaröryggi. Yfirmarkmið umferðaröryggis-
áætlunarinnar eru: 

 Að fjöldi látinna í umferðinni á hverja 100.000 íbúa verði ekki meiri en best gerist í 
heiminum árið 2022 

 Að fjöldi látinna og alvarlegra slasaðra í umferðinni lækki um 5% á ári til ársins 2022 
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Umferðaröryggisáætlanir sveitarfélaga miða að því að auka vitund um umferðaröryggismál 
meðal forráðamanna sveitarfélaga og almennings. Á heimasíðu Samgöngustofu og 
Vegagerðarinnar er að finna leiðbeiningar um gerð umferðaröryggisáætlana fyrir 
sveitarfélög. Leiðbeiningarnar voru unnar af Umferðarstofu, Vegagerðinni og samráð var 
haft við Samband íslenskra sveitarfélaga, lögreglu og fleiri. Tilgangur leiðbeininganna er 
m.a. að útbúa ramma fyrir sveitarfélög sem nýtist þeim við vinnslu umferðaröryggisáætlana. 
Á heimasíðu Samgöngustofu er listi yfir þau sveitarfélög sem unnið hafa umferðaröryggis-
áætlun (Samgöngustofa, 2016b). 

2.3 Göngufæri 
Meta þarf hversu langa vegalengd líklegt er að grunnskólanemi eða forráðamaður hans telji 
ákjósanlega til að nota virkan ferðamáta, þ.e. að gang eða hjóla. Ákveðið var að nota skil-
greiningar úr Svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins. Þar segir að miða skuli við að nær-
þjónusta, t.d. skóli, eigi að vera innan fimm til tíu mínútna göngufjarlægðar frá heimili. 
Fimm mínútna ganga samsvarar um 400 m fjarlægð en tíu mínútna ganga samsvarar um 
800m (Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins, 2015, bls. 76). Í úrvinnslu í ritgerð þessari er 
miðað við 800 m göngufæri. 

2.4 Könnun Reykjavíkurborgar á ferðavenjum skólabarna. 
Árið 2014 skrifaði Íris Stefánsdóttir meistaraprófsritgerð sína Ferðavenjur skólabarna í 
Reykjavík. Áhrif hins byggða umhverfis á val ferðamáta. Ritgerðin byggði m.a. á könnun 
Reykjavíkurborgar á ferðavenjum skólabarna sem gerð var veturinn 2009-2010. Samkvæmt 
Kristni Jóni Eysteinssyni hjá Reykjavíkurborg hefur ekki verið unnið nánar úr könnuninni 
frá 2014 né hefur hún verið endurtekin (Kristinn Jón Eysteinsson, 2016). Því verður stuðst 
við niðurstöður könnunarinnar sem birtar voru í ritgerð Írisar. Þar segir:  

Í samantekt á ferðamáta í öllum skólum sem tóku þátt í könnuninni (óháð svarhlutfalli) kom í 
ljós að mjög margir nemendur í 3.-7. bekk ferðast með virkum hætti í skólann eða um 84% 
eins og sjá má á mynd 17 (Íris Stefánsdóttir, 2014, bls. 8). 

 
Mynd 4. Mynd nr. 17 úr ritgerð Írisar. Skipting ferðamáta barna í 3.-7. bekk í 30 grunnskólum Reykjavíkur (Kristinn Jón 

Eysteinsson, óbirtar niðurstöður) (Íris Stefánsdóttir, 2014, bls. 31). 

Þetta háa hlutfall endurspeglar ekki ferðamáta fullorðinna á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt 
rannsókn sem Bjarni Reynarsson gerði og kynnti á Rannsóknarráðstefnu Vegagerðarinnar í 
nóvember 2016, sjá mynd 5 (Bjarni Reynarsson, 2016). 
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Mynd 5. Ferðamáti eftir borgarhlutum á höfuðborgarsvæðinu (Bjarni Reynarsson, 2016). 

Niðurstöður þeirrar könnunar sem gerð er í verkefni þessu verða bornar saman við 
niðurstöður úr könnun á ferðavenjum grunnskólabarna í Reykjavík. Könnunin í Reykjavík 
náði aðeins til barna í 3. – 7. bekk en hér verður leitað til allra grunnskólabarna, þ.e. í 1. – 
10. bekk. Það er gert m.a. til að gera samanburð auðveldari við endurteknar rannsóknir á 
gönguleiðum skólabarna á landinu. Skólahverfi í Reykjavík eru oft afmörkuð af stofn- eða 
tengibrautum og því eru litlar líkur á að börn í Reykjavík þurfi að þvera umferðarmikla vegi 
á leið sinni til skóla. Jafnframt er leitast við að hafa skólahverfi ekki of víðfeðm þannig að 
leiðir skólabarna til skóla eru sjaldnast lengri en 800 m viðmiðið.  

 

Mynd 6. Skólar í efri byggðum Reykjavíkur, hringur með r=800 m er dreginn um hvern skóla. Eins og sjá má er hvergi 
lengri vegalengd að skóla en 800m. 
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Á minni stöðum utan höfuðborgarsvæðisins setur þjóðvegurinn oft meira mark á mannlíf, 
atvinnu og umhverfi en innan höfuðborgarsvæðisins. Umhverfi er að jafnaði fíngerðara og 
áhrif umferðar, með allt að 25 m löngum ökutækjum, áþreifanlegri. Innan höfuðborgar-
svæðisins er ekki víst að íbúar skynji hvort ákveðinn vegur með þungri umferð sé þjóðvegur 
eða á forræði sveitarfélags. Sérstök lög og reglur gilda fyrir þjóðvegi sem ávallt eru í umsjá 
ríkisins, þ.e. Vegagerðarinnar. Áhugavert er að bera ferðavenjur skólabarna í Reykjavík 
saman við ferðavenjur skólabarna á landsbyggðinni. 
 

 

Mynd 7. Skólabarn og ökutæki sem heimilt er að aka á þjóðvegum landsins.  
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3 Gögn og aðferðir  
Notast verður við eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir.  
Eigindlegar rannsóknir: 

Viðtöl við skólastjóra, veghaldara og helstu fyrirtæki sem nýta þjóðveg vegna 
starfsemi sinnar eftir því sem við á. 

Megindlegar rannsóknir: 
Könnun meðal nemenda þar sem aðeins koma fram staðreyndir en ekki persónulegar 
skoðanir eða reynsla viðkomandi. 

3.1 Viðtöl 
Viðtöl eru tekin við skólastjóra, veghaldara og helstu fyrirtæki sem nýta þjóðveg vegna 
starfsemi sinnar eftir því sem við á. Hér á eftir eru þær spurningar sem lagðar voru fyrir 
viðkomandi. Svör við spurningunum er að finna í köflum fyrir hvern þéttbýliskjarna. 

Skólastjórar eða fulltrúar þeirra: 

 Hvetur skólinn börn og forráðamenn til að börnin ferðist með virkum hætti, gangandi 
eða hjólandi, til skóla? 

 Færð þú kvartanir vegna þess að börn þurfa að fara yfir þjóðveg á leið sinni til skóla? 
 Telur þú að börnum sem þurfa að fara yfir þjóðveg sé frekar ekið til skóla en öðrum? 
 Þurfa nemendur að sækja hluta af skólastarfi yfir þjóðveginn? Ef svo er hvaða þátt 

skólastarfsins? 
 Ef kvartað er undan umferð á þjóðveginum, hvaða þætti er þá kvartað undan? 

(Umferð þungra bíla, hraða, snjóruðningi…) 
 Upplifir þú hagsmunaárekstra á milli flutningsaðila og íbúa vegna þjóðvegarins? 

Veghaldari, fulltrúi Vegagerðarinnar: 

 Færð þú kvartanir vegna þess að börn eigi erfitt með að þvera þjóðveginn á leið sinni 
til skóla? 

 Hafa þeir sem sinna snjómokstri áhyggjur af umferð gangandi vegfarenda yfir 
veginn? En skólabarna? 

 Færð þú kvartanir frá flutningafyrirtækjum vegna þess að þeim finnst vegurinn ekki 
nægilega greiðfær? 

 Upplifir þú hagsmunaárekstra á milli flutningsaðila og íbúa vegna þjóðvegarins? 

Helstu fyrirtæki sem nýta þjóðveg vegna starfsemi sinnar: 

 Hafa bílstjórar ykkar áhyggjur af umferð gangandi vegfarenda yfir veginn? En 
skólabarna? 

 Finnst ykkur vegurinn nægilega greiðfær? 
 Upplifir þú hagsmunaárekstra á milli flutningsaðila og íbúa vegna þjóðvegarins? 

3.2 Könnun 
Ákveðið var að leita til skólastjórnenda til að framkvæma könnunina meðal skólabarna. Áður 
en það var gert voru foreldrar/forráðamenn látnir vita hvað til stæði og þeir beðnir að gera 
viðvart ef þeir óskuðu ekki eftir að barn þeirra tæki ekki þátt í könnuninni. Eftirfarandi bréf 
sendu skólayfirvöld til foreldra/forráðamanna: 
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Til foreldra / forráðamanna. 

Í október 2016 verður stutt könnun lögð fyrir nemendur. Könnunin er á vegum 
nemanda við Landbúnaðarháskóla Íslands og verður þáttur í meistararitgerð í 
skipulagsfræðum. Verkefni felst í að skoða samspil á gönguleiðum skólabarna annars 
vegar og legu þjóðvega hins vegar, á þéttbýlisstöðum á landsbyggðinni. 
Útgangspunktar verða í skipulagi, lýðheilsu og umferðaröryggi.  

Vinsamlega látið vita ef EKKI er samþykki fyrir að barnið taki þátt í könnuninni.  

Nokkrar ástæður lágu að baki því að leitað var til barnanna í gegnum skóla en ekki foreldra. 
Talið var líklegra að svarhlutfallið yrði hærra með þessu móti, m.a. þar sem frítími 
foreldra/forráðamanna er dýrmætur og ekki allir hafa áhuga á að nýta hann í að gera 
kannanir. Líklegt var talið að skólastjórnendur hefðu áhuga á niðurstöðum könnunarinnar og 
hefðu því fullan hug á þátttöku. Þetta kom einmitt á daginn og óskuðu allir skólastjórnendur 
að fyrra bragði eftir að fá niðurstöðurnar sendar. Könnunin var sett upp á mjög einfaldan 
máta og auðvelt var fyrir langflest skólabörn að svara spurningunum án aðstoðar. 

 

Mynd 8. Eyðublað vegna könnunar á meðal grunnskólabarna. 

Könnunin var framkvæmd í miðri viku (þriðjudag, miðvikudag eða fimmtudag) í október 
2016. 

3.3 Kortagerð 
Notaðar eru loftmyndir frá Loftmyndum ehf. 

Skóli í hverjum þéttbýliskjarna var afmarkaður á loftmynd og hringir með 400 og 800m 
radíus dregnir um þá. Við úrvinnslu könnunar voru heimili barna í viðkomandi 
þéttbýliskjarna fundin á loftmynd og lína dregin frá heimilinu að skólanum. Þannig mátti 
finna fjölda barna sem býr í meira en 800m fjarlægð frá skóla. Ferðamáti barns var 
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auðkenndur með lit. Í viðhengi 1 má sjá kort af öllum þéttbýlisstöðunum þar sem ferðamáti 
barnanna sést ásamt fjarlægð búsetu frá skóla. Jafnframt er þar að finna sömu kort þar sem 
loftmyndin hefur verið fjarlægð undan uppdregnum gögnum til að gera þau augsýnilegri. 
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 4 Val á þéttbýliskjörnum 
Við val á þéttbýliskjörnum var horft til eftirfarandi þátta: 

 Þéttbýlisstaður skal vera utan höfuðborgarsvæðisins.  
 Byggð skal vera beggja vegna þjóðvegar.  

Til að fá samanburðarhópa barna sem annars vegar búa sömu megin þjóðvegar og skólinn 
er staðsettur og hins vegar hinna sem þurfa að þvera þjóðveg á leið sinni til skóla er 
nauðsynlegt að byggð sé beggja vegna þjóðvegar. 

 Þéttbýlisstaður skal aðeins vera eitt skólahverfi.  

Til að fá samanburð á ferðavenjum var valið að skoða staði þar sem einungis er einn 
grunnskóli og fá þannig samanburð á höfuðborgarsvæðinu og minni stöðum utan þess. 
Líklegra var að fá vel aðgreinda samanburðarhópa barna sem annarsvegar búa sömu megin 
þjóðvegar og skólinn er staðsettur og hins vegar hinna sem þurfa að þvera þjóðveg á leið 
sinni til skóla ef aðeins einn skóli er í þéttbýliskjarnanum. 

 Dreifing skal vera nokkuð jöfn yfir landið.  

Til að fá sem besta mynd að þéttbýlisstöðum utan höfuðborgarsvæðisins var valið að hafa 
þá nokkuð jafnt dreifða yfir landið. 

Margir þéttbýlisstaðir á landinu komu til greina. Á endanum urðu staðir fyrir valinu sem eiga 
það sameiginlegt fyrir utan ofangreinda þætti að hafa allir komið sérstaklega við sögu hjá 
Vegagerðinni hvað varðar umferðaröryggi. Dreifing þessara staða á landsvísu er ágæt, eins 
og sjá má á mynd 9. Eftirfarandi staðir eru valdir af höfundi: Bíldudalur, Ísafjörður, Húsavík, 
Egilsstaðir, Reyðarfjörður og Vík. 

 
Mynd 9. Valdir þéttbýlisstaðir. 
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Bíldudalur 

Samskipti hafa verið milli sveitarfélags og Vegagerðar um umferðaröryggi á þjóðveginum í 
gegnum bæinn. Fyrirhugað er að hefja vinnu við umferðaröryggisáætlun árið 2017. 

Ísafjörður 

Samskipti áttu sér stað milli sveitarfélags og Vegagerðar vegna umferðaröryggisáætlunar 
sem gerð var árið 2013. 

Húsavík 

Sveitarfélagið óskaði eftir samstarfi við Vegagerðina í tengslum við umferðaröryggisáætlun. 
Vegagerðin vann skýrslu vegna málsins árið 2013 en eiginleg umferðaröryggisáætlun 
sveitarfélagsins hefur ekki verið gefin út. 

Egilsstaðir 

Talsverð umfjöllun og vinna varðandi umferðaröryggi fór fram í tengslum við gerð 
Aðalsskipulags 2008 - 2028.  

Reyðarfjörður 

Miklar framkvæmdir hafa verið á Reyðarfirði í tengslum við byggingu álvers. Nýir vegir 
hafa verið lagðir og umfjöllun um umferðaröryggi í tengslum við framkvæmdir. 

Vík 

Umræða átti sér stað um umferðaröryggi í tengslum við gerð Aðalskipulags 2012 - 2028. 

Eftirfarandi verður skoðað fyrir hvern þéttbýliskjarna fyrir sig. Þættirnir eru staðhættir, 
aðalskipulag, umferð og íbúafjöldi, slysatíðni og hraði. Staðhættir geta haft áhrif á ferðamáta 
barna til skóla einkum ef byggð er fjarri skóla, þ.e. fjær en 800m eða hvort börn þurfi að 
þvera þjóðveg á leið sinni til skóla. Í aðalskipulagi eru lögð drög að uppbyggingu til 
framtíðar, þar með talið fjarlægð á milli nýbygginga og skóla og legu þjóðvegar. Umferð 
getur verið hindrun í sjálfu sér, athugað verður hver fjöldi bíla á sólarhring er að þjóðvegi 
um þéttbýlið og hver þróunin hefur verið. Slysatíðni á þjóðveginum verður skoðuð og hún 
borin saman við meðaltal slysatíðni á þjóðvegum í þéttbýli utan höfuðborgarsvæðisins. 
Slysatíðni gæti haft áhrif á hvort börn og forráðamenn líti á þjóðveginn sem ákveðna ógn á 
leið barnanna til skóla. Athugað verður hvort hraðamælingar eru til á þjóðvegunum og 
skoðað hvort hann sé yfir leyfilegum hámarkshraða. 
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5 Bíldudalur 
 

 

Mynd 10. Bíldudalur. 
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5.1 Staðhættir 
Bíldudalur er í sveitarfélaginu Vesturbyggð. Þjóðvegur um Bíldudal er Ketildalavegur (619). 
Kafli 01 nær úr suðri inn í þéttbýlið og út fyrir skólann. Kafli 02 nær út fyrir þéttbýlið til 
norðurs. Við kaflamótin er húsnæði Arnarlax en það er nú eitt stærsta fiskeldisfyrirtæki 
landsins. Lítil gegnumstreymisumferð er um veginn nema ferðamannaumferð inn að Ketil-
dölum og Selárdal. Byggð hefur þróast meðfram þjóðveginum á því litla undirlendi sem 
einkennir íslenska bæi í þröngum fjörðum. Á milli fjalls og fjöru hefur vegurinn verið lagður 
ekki síst til að þjóna hafnsækinni starfsemi. Grunnskólinn er norðan við þjóðveginn og 
íbúabyggð er beggja vegna hans. Megnið af byggðinni er í göngufæri, þ.e. innan við 800 m, 
frá skólanum. Þó er byggðin bæði austast og vestast í bænum í meiri fjarlægð frá skóla en 
800 m. Það mun þannig taka börn utan 800 m hringsins meira en 10 mínútur að ganga til 
skóla. 

 

Mynd 11. Bíldudalur; staðsetning skóla, 400m ferill og 800m ferill um skóla ásamt þjóðvegi. 
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5.2 Aðalskipulag 
Á þéttbýlisuppdrætti aðalskipulags. 2006-2018 er ekki gert ráð fyrir breytingum á legu þjóð-
vegar um bæinn (Aðalskipulag Vesturbyggðar 2006-2018, 2009a). 

 

Mynd 12. Skipulag Bíldudals (Aðalskipulag Vesturbyggðar 2006-2018, 2009a) 

Í greinargerð með aðalskipulagi segir:  

Skipulagsáætlunin staðfestir núverandi vegakerfi Vegagerðarinnar. Lýsing vegakerfisins er 
samkvæmt flokkunarkerfi Vegagerðarinnar í stofnbrautir, tengibrautir og aðrir vegir 
(Aðalskipulag Vesturbyggðar 2006-2018, 2009b, bls. 69). 

Umferðaröryggi gangandi vegfarenda verði bætt með hraðatakmarkandi aðgerðum við útjaðra 
byggðarinnar (Aðalskipulag Vesturbyggðar 2006-2018, 2009b, bls. 93). 

Þannig eru í aðalskipulagi viðraðar áhyggjur af umferðaröryggi en engar stórar áætlanir eru 
til að auka það, aðeins eru hugað að hraðatakmarkandi aðgerðum við útjaðra byggðarinnar. 
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5.3 Umferð og íbúafjöldi 
Íbúafjöldi 

 

Mynd 13. Fjöldi íbúa frá árinu 2000 (Hagstofa Íslands, 2016). 

Íbúum á Bíldudal hefur farið fækkandi frá aldamótum. Frá árinu 2011 hefur íbúafjöldinn 
staðið í stað og íbúum fjölgað frá árinu 2014. Mögulega er sú fjölgun tengd uppbyggingu í 
ferðaþjónustu og starfsemi Arnarlax. 

Umferð 

 

Mynd 14. Umferð um Ketildalaveg (619-01). Eining umferðar er bílar á sólarhring (Vegagerðin, 2016a). 
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Mynd 15. Umferð um Ketildalaveg (619-02). Eining umferðar er bílar á sólarhring (Vegagerðin, 2016a). 

Umferðaraukning hefur orðið á Ketildalavegi um Bíldudal frá árinu 2005. Hún hefur orðið 
sérlega mikil á innri hluta vegarins; kafla 02 eða tæp 100%. Væntanlega er þessi aukning 
vegna aukinnar ferðamennsku og vegna starfsemi Arnarlax. 

Umferð og íbúafjöldi. 

 

Mynd 16. Samanburður umferðar (ÁDU) og íbúafjölda. Eining umferðar er bílar á sólarhring.  (Vegagerðin, 2016a) og 
(Hagstofa Íslands, 2016). 

Þó umferð um Ketildalaveg hafi aukist umtalsvert hefur íbúum fækkað á Bíldudal frá 
aldamótum. Þannig hefur orðið talsverð breyting á upplifun íbúa af umferð um veginn í 
gengum bæinn. 
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5.4 Slysatíðni 

 

Mynd 17. Slysatíðni á Ketildalavegi. Eining: slys á hverja milljón ekinna km (Vegagerðin, 2016c). 

Slysatíðni á þjóðveginum um Bíldudal mælist ekki frá tímabilinu 2004-2008 sem þýðir að 
ekkert slys hefur orðið á veginum frá árinu 2004.  

5.5 Hraði 
Leyfilegur hámarkshraði um þéttbýlið er 35 km/klst.  

 

Mynd 18. Hraðamælingar í Bíldudal (Auður Þóra Árnadóttir, 2016). 

Vegagerðin mældi hraða á Ketildalavegi í tengslum við kvartanir þar að lútandi frá 
sveitarfélaginu. Niðurstöður mælinga frá 2015 eru ásættanlegar ef miðað er við almennan 
leyfilegan hámarkshraða á þjóðvegum í þéttbýli. Leyfilegur hámarkshraði á þjóðvegum í 
þéttbýli er 50 km/klst. nema að annað sé tekið fram. Raunhraði er talsvert yfir leyfilegum 
hámarkshraða. Ef miðað er við kvartanir og áform sveitarfélags í aðalskipulagi um 
hraðatakmarkandi aðgerðir við útjaðra byggðarinnar þykir íbúum þetta ekki ásættanlegur 
hraði. Mögulega orsakast það af því að börn þurfa að þvera þjóðveg á leið sinni til skóla og 
í tengslum við skólastarfið. 

  

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00

Slysatíðni

619 01 Ketildalavegur

620 02 Ketildalavegur

Meðaltal á þjóðvegum í þéttbýli

35

40

45

50

55

03.09.2015.

Ketildalavegur, við 
spennistöð RARIK

Fólksbílar

Meðal- hraði V = 85%



20 
 

5.6 Viðtöl 
Skólastjórar eða fulltrúar þeirra: (Ásdís Snót Guðmundsdóttir, 2016) 

 Hvetur skólinn börn og forráðamenn til að börnin ferðist með virkum hætti, gangandi 
eða hjólandi, til skóla? Já, skólinn er Grænfánaskóli og einnig heilsueflandi skóli 
þannig að við mælum með virkum ferðamáta.  

 Færð þú kvartanir vegna þess að börn þurfa að fara yfir þjóðveg á leið sinni til skóla? 
Nei. 

 Telur þú að börnum sem þurfa að fara yfir þjóðveg sé frekar ekið til skóla en öðrum? 
Já, hef það á tilfinningunni. 

 Þurfa nemendur að sækja hluta af skólastarfi yfir þjóðveginn? Ef svo er hvaða þátt 
skólastarfsins? Já, það er aðalvandinn. Börnin þurfa að þvera þjóðveg til að komast 
í íþróttir. Mötuneytið er líka í húsi handan vegarins, vonandi tímabundið. Umferð 
hefur aukist, sérstaklega þungaflutningar.  

 Ef kvartað er undan umferð á þjóðveginum, hvaða þætti er þá kvartað undan? 
(Umferð þungra bíla, hraða, snjóruðningi…) Hraða, hér er 35 km/klst. hámarks-
hraði. 

 Upplifir þú hagsmunaárekstra á milli flutningsaðila og íbúa vegna þjóðvegarins? Já, 
en Arnarlax, sem er stærsti flutningsaðilinn hér, kemur á móts við íbúa, t.d. gáfu þau 
öllum skólabörnunum endurskinsvesti. 

Veghaldari, fulltrúi Vegagerðarinnar: (Bríet Arnardóttir, 2016) 

 Færð þú kvartanir vegna þess að börn eigi erfitt með að þvera þjóðveginn á leið sinni 
til skóla? Nei, en ég hef ekki verið lengi í þessu starfi. 

 Hafa þeir sem sinna snjómokstri áhyggjur af umferð gangandi vegfarenda yfir 
veginn? En skólabarna? Þeir hafa ekki minnst á það við mig. 

 Færð þú kvartanir frá flutningafyrirtækjum vegna þess að þeim finnst vegurinn ekki 
nægilega greiðfær? Já, þeim finnst of mikil þrengsli við veginn og hafa áhyggjur, ekki 
síst af börnunum. Svo er bílum talsvert lagt við veginn þannig að þetta er hálfgerð 
barátta um göturýmið. 

 Upplifir þú hagsmunaárekstra á milli flutningsaðila og íbúa vegna þjóðvegarins? Já, 
það er ekki hægt að neita því. 

Helstu fyrirtæki sem nýta þjóðveg vegna starfsemi sinnar: (Tryggvi Baldur Bjarnason, 
2016) 

 Hafa bílstjórar ykkar áhyggjur af umferð gangandi vegfarenda yfir veginn? En 
skólabarna? Já, við höfum mjög miklar áhyggjur af umferð gangandi vegfarenda 
innan Bíldudals. 

 Finnst ykkur vegurinn nægilega greiðfær? Nei, okkur finnst vegurinn of þröngur. 
 Upplifir þú hagsmunaárekstra á milli flutningsaðila og íbúa vegna þjóðvegarins? Já, 

það eru klárlega hagsmunaárekstrar. En öryggi ætti alltaf að hafa forgang. Því mætti 
hugsanlega ná með því að flytja veginn að sjónum, það myndi auka öryggi fyrir alla 
aðila. 
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5.7 Könnun 
Á Bíldudal stunda 37 börn nám við grunnskólann. Af þeim svöruðu 36 börn könnuninni eða 
97%. Tvö svaranna voru ógild þegar kom að heimilisfangi þannig að í þeim hluta er 
svarhlutfallið 92%. Alls 64% barnanna komu til skóla gangandi eða hjólandi. 

 

Mynd 19. Ferðamáti skólabarna í Bíldudal. 

 

Mynd 20. Hlutfall barna sem ganga og hjóla í skólann á Bíldudal borið saman við niðurstöður í Reykjavík. 
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Mynd 21. Ferðamáti skólabarna í Bíldudal sem þurfa að þvera þjóðveg á leið sinni til skóla. 

 

Mynd 22. Ferðamáti skólabarna í Bíldudal sem þurfa ekki að þvera þjóðveg á leið sinni til skóla. 

Hlutfall þeirra barna sem þurftu að þvera þjóðveg á leið sinni til skóla er 47%. 63% þeirra 
ferðuðust gangandi en 37% komu til skóla í bíl. Hlutfall gangandi af þeim sem þurfa ekki að 
þvera þjóðveg er 83%. Því má álykta að forráðamenn og börn líti á þjóðveginn sem ákveðna 
hindrun eða ógn á leið barnanna í skóla. 

 

 

Mynd 23. Skýringar vegna korta af ferðamáta skólabarna. 
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Mynd 24. Ferðamáti grunnskólanema á Súðavík til skóla og fjarlægð til skóla. Sjá einnig mynd í viðauka 1. 

 

Mynd 25. Ferðamáti grunnskólanema á Súðavík til skóla og fjarlægð til skóla. Kort án loftmyndar. Sjá einnig mynd í 
viðauka 1. 

Á myndunum hér að ofan má sjá að þeim börnum sem búa í meira en 800m fjarlægð frá 
skóla er ekið í skólann.  
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5.8 Samantekt 
 

Tafla 1. Bíldudalur, samantekt. 

Bíldudalur 
Staðhættir Uppbygging er á Bíldudal og ánægja ríkir meðal íbúa hvað það varðar. 

En neikvæðra áhrifa af akstri um þjóðveginn gætir bæði hvað varðar 
hraða og þungaumferð. Íbúar hafa getað umgengist þjóðveginn sem 
húsagötu en njóta ekki þeirra gæða lengur. 

Aðalskipulag Engar breytingar eru fyrirhugaðar en umfjöllun er um 
hraðatakmarkanir og öryggi. 

Umferð Umtalsverð aukning. 656 bílar/shr (ÁDU) á Ketildalavegi(619-01) 
2015. Vegagerðin (2016a). 

Íbúafjöldi Fækkun, þar til fyrir 2 árum. 207 íbúar um mitt ár 2016. Hagstofa 
Íslands (2016). 

Slysatíðni Undir landsmeðaltali. 0 slys á hverja milljón ekinna km. Vegagerðin 
(2016c). 

Hraði Um eða undir 50 km/klst. 
Viðtöl Hagsmunaárekstrar eru uppi um hvernig nýta eigi göturýmið og hvort 

það henti þeirri umferð sem um það fer. Samhljómur eru þó um að 
forgangsraða m.t.t. umferðaröryggis. 

Könnun Hlutfall barna sem ferðast með virkum hætti til skóla er 64%. Frá er 
dreginn fjöldi þeirra sem koma með skólabíl. Öll börnin búa í innan við 
800m fjarlægð frá skóla.  
 
Munur á ferðamáta þeirra sem þvera þjóðveg á leið sinni til skóla og 
þeirra sem ekki gera það er 39%. Virkur ferðamáti þeirra sem þvera 
ekki þjóðveg er 81% en 42% þeirra sem þvera þjóðveg. 
 
Hlutfall virks ferðamáta er 20% lægri en í Reykjavík, eða 64% í stað 
84%. 
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6 Ísafjörður 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 26. Ísafjörður. 
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6.1 Staðhættir 
Bærinn Ísafjörður er við Skutulsfjörð og er í sveitarfélaginu Ísafjarðarbæ. Djúpvegur (61-
42) liggur meðfram sjónum í Skutulsfirði og þverar eyrina þar sem elsta þéttbýlið er. Umferð 
til og frá Hnífsdal og Bolungarvík fer um veginn. Byggðin er mjög dreifð og stór hluti hennar 
utan við þann 800 m radíus frá grunnskóla sem miðað er við. Ný hverfi eru að rísa innst inni 
í firðinum. Nemendur frá Hnífsdal sækja skóla á Ísafirði. Vel er búið að strætósamgöngum 
og er frítt í strætó fyrir grunnskólanemendur. 

 

Mynd 27. Ísafjörður; staðsetning skóla, 400m ferill og 800m ferill um skóla ásamt þjóðvegi. 
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6.2 Aðalskipulag 
Samkvæmt þéttbýlisuppdrætti aðalskipulags 2008-2020 eru engar breytingar fyrirhugaðar á 
fyrirkomulagi stofnbrauta um eða við Ísafjörð (Aðalskipulag Ísafjarðarbæjar 2008-2020, 
2010a). 

 

Mynd 28. Ísafjörður (Aðalskipulag Ísafjarðarbæjar 2008-2020, 2010a). 

Í greinargerð með aðalskipulagi segir:  
Markmið: 
— Allir íbúar í þéttbýli hafi greiðan aðgang að öruggum gönguleiðum 
— Tengja saman einstök hverfi með öruggu stígakerfi sem gegni hlutverki samgangna, auk 
útivistar 
— Fyrirkomulag gönguleiða hvetji íbúa sveitarfélagsins til að stunda útivist og holla 
hreyfingu 
— Gönguleiðir verði aðlaðandi og í sem heilsusamlegustu umhverfi 
Gott aðgengi að göngu- og hjólaleiðum er mikilvægur þáttur í því að efla lýðheilsu. Göngu- 
og hjólastígakerfi sem tengir saman hverfin hvetur almenning til aukinnar hreyfingar og 
útivistar. Stígakerfið á einnig að vera valkostur við aðrar samgönguleiðir og geta þannig 
stuðlað að heilnæmara umhverfi (Aðalskipulag Ísafjarðarbæjar 2008-2020, 2010b). 

Þannig er greinileg áhersla á virkan ferðamáta og lýðheilsu í aðalskipulagsáætlunum 
sveitarfélagsins. Skortur á byggingalandi veldur því að byggt er upp á tveimur svæðum; á 
eyrinni og í fjarðarbotni. 
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6.3 Umferð og íbúafjöldi 
Íbúafjöldi 

 

Mynd 29. Fjöldi íbúa frá árinu 2000 (Hagstofa Íslands, 2016). 

Íbúum Ísafjarðar hefur fækkað frá aldamótum um 265 manns og voru íbúar um síðustu 
áramót 2.559 talsins. 

Umferð 

 

Mynd 30. Umferð um Djúpveg. Eining umferðar er bílar á sólarhring (Vegagerðin, 2016a). 

Umferð um Djúpveg (61-42) hefur ekki breyst mikið frá aldamótum. Aukning á ársdags-
umferð er innan við 5%. 
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Umferð og íbúafjöldi 

 

Mynd 31. Samanburður umferðar og íbúafjölda. Eining umferðar er bílar á sólarhring (Vegagerðin, 2016a) og (Hagstofa 
Íslands, 2016). 

Litlar breytingar eru bæði hvað varðar íbúafjölda og umferð frá áramótum á Ísafirði. Umferð 
hefur þó vaxið lítillega en íbúum hefur heldur fækkað. 

6.4 Slysatíðni 

 

Mynd 32. Slysatíðni á Djúpvegi. Eining: slys á hverja milljón ekinna km (Vegagerðin, 2016c) 

Slysatíðni á Djúpvegi hefur verið lægri en landsmeðaltal á þjóðvegum í þéttbýli þar til allra 
síðustu ár. Hún hefur ekki lækkað eins og landsmeðaltalið. 
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6.5 Hraði 
Ekki eru til gögn um hraða á Djúpvegi um Ísafjörð hjá Vegagerðinni (Auður Þóra Árnadóttir, 
2016). En við miðbik kaflans er hringtorg og austan þess er um þröngar götur að fara. Hvoru 
tveggja hefur þau áhrif að umferðarhraði er ekki mikill. Mögulega hefur ekki þótt ástæða til 
að mæla hraða á þessum kafla. 

6.6 Viðtöl 
Skólastjórar eða fulltrúar þeirra: (Sveinfríður Olga Veturliðadóttir, 2016) 

 Hvetur skólinn börn og forráðamenn til að börnin ferðist með virkum hætti, gangandi 
eða hjólandi, til skóla? Já, við gerum það. 

 Færð þú kvartanir vegna þess að börn þurfa að fara yfir þjóðveg á leið sinni til skóla? 
Nei. 

 Telur þú að börnum sem þurfa að fara yfir þjóðveg sé frekar ekið til skóla en öðrum? 
Nei. 

 Þurfa nemendur að sækja hluta af skólastarfi yfir þjóðveginn? Ef svo er hvaða þátt 
skólastarfsins? Já, íþróttakennsla fer fram á Torfunesi. 

 Ef kvartað er undan umferð á þjóðveginum, hvaða þætti er þá kvartað undan? 
(Umferð þungra bíla, hraða, snjóruðningi…) Ef kvartanir berast þá er það vegna 
þess að gönguleiðir hafa ekki verið hreinsaðar af snjó. Þá leita börnin frekar út á 
veginn sem hefur verið ruddur. 

 Upplifir þú hagsmunaárekstra á milli flutningsaðila og íbúa vegna þjóðvegarins? Nei. 

Veghaldari, fulltrúi Vegagerðarinnar: (Guðmundur R. Björgvinsson, 2016). 

 Færð þú kvartanir vegna þess að börn eigi erfitt með að þvera þjóðveginn á leið sinni 
til skóla? Nei, ég hef ekki fengið kvartanir. Þarna eru tvær þröngar einstefnugötur; 
Hrannargata og Sólgata, gangbrautir eru góðar og umferð hæg. Reyndar finnst 
okkur afleitt að hafa þarna tvær einstefnugötur.  

 Hafa þeir sem sinna snjómokstri áhyggjur af umferð gangandi vegfarenda yfir 
veginn? En skólabarna? Þeir hafa alltaf áhyggjur af gangandi umferð. Ég verð 
sérstaklega var við þetta á Ísafirði þar sem Vegagerðin annast snjómokstur í gegnum 
bæinn. 

 Færð þú kvartanir frá flutningafyrirtækjum vegna þess að þeim finnst vegurinn ekki 
nægilega greiðfær? Ekki lengur, það var nokkuð um kvartandir en við breikkuðum 
og bættum og þetta hefur lagast. 

 Upplifir þú hagsmunaárekstra á milli flutningsaðila og íbúa vegna þjóðvegarins? Það 
er alltaf ónæði af þungaflutningum svona nærri íbúabyggð. Því miður er þetta eina 
leiðin þannig að bílstjórar hafa ekkert val, þarna geta verið talsverðir fiskflutningar. 
En engin stór vandamál hafa komið upp. 

Helstu fyrirtæki sem nýta þjóðveg vegna starfsemi sinnar: (Einar Pétursson, 2016). 

 Hafa bílstjórar ykkar áhyggjur af umferð gangandi vegfarenda yfir veginn? En 
skólabarna? Nei, hraði þarna er í lágmarki og grindur á gangstéttum þannig að 
hjólreiðamenn þurfa að hægja á sér. 

 Finnst ykkur vegurinn nægilega greiðfær? Nei, þetta er allt óskup þröngt og erfitt 
yfirferðar. 
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 Upplifir þú hagsmunaárekstra á milli flutningsaðila og íbúa vegna þjóðvegarins? Já, 
gagnvart þeim sem búa þarna. Þetta er mikil nálægð við umferðina. 

6.7 Könnun 
Um 340 börn stunda nám við grunnskólann á Ísafirði. 285 svör voru gild varðandi ferðamáta 
og svarhlutfall þannig 84%. Alls 32% barnanna komu til skóla gangandi eða hjólandi. 

 

Mynd 33. Ferðamáti skólabarna á Ísafirði. 
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223 svör voru gild varðandi heimilisfang og svarhlutfall þannig 66%. 53% barnanna búa 
innan við 800 m fjarlægð frá skóla. Fjarlægð til skóla hefur greinileg áhrif á val á ferðamáta 
eins og sjá má á myndum 34 – 36. Myndirnar staðfesta einnig að fólk er sátt við að ganga í 
allt að 10 mínútur eða 800 m. Meiri fjarlægð kallar á aðra ferðamáta. 

 

Mynd 34. Ferðamáti skólabarna á Ísafirði sem búa innan við 400m fjarlægð frá skóla. 

 

Mynd 35. Ferðamáti skólabarna á Ísafirði sem búa í 400-800m fjarlægð frá skóla. 

 

Mynd 36. Ferðamáti skólabarna á Ísafirði sem búa utar en 800m fjarlægð frá skóla. 
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Hlutfall þeirra sem ferðast með virkum ferðamáta til skóla er talsvert lægra en í Reykjavík 
enda er fjarlægð til skóla langt umfram 800m viðmiðið. Því er rétt að skoða aðeins þann 
hóp sem býr í innan við 800m fjarlægð frá skóla. 

 

Mynd 37. Hlutfall barna sem ganga og hjóla í skólann á Ísafirði borið saman við niðurstöður Reykjavíkurborgar. 

  

Mynd 38. Hlutfall þeirra barna sem búa í innan við 800m fjarlægð frá skóla, sem ganga og hjóla í skólann á Ísafirði borið 
saman við niðurstöður Reykjavíkurborgar. 
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Mynd 39. Ferðamáti þeirra skólabarna á Ísafirði sem þvera þjóðveg á leið sinni til skóla. 

 

Mynd 40. Ferðamáti þeirra skólabarna á Ísafirði sem þvera ekki þjóðveg á leið sinni til skóla. 

Alls þurfa 174 barnanna að þvera þjóðveg á leið sinni til skóla eða 62%. Virkur ferðamáti 
barna sem þurfa að þvera þjóðveg á leið sinni til skóla er 15% en 88% hjá þeim sem þurfa 
ekki að þvera þjóðveg. Þessi mikli munur, 73%, skýrist án efa af fjarlægð til skóla. Mörg 
barnanna búa í langt yfir 800 m fjarlægð frá skóla. 

 

Mynd 41. Skýringar vegna korta af ferðamáta skólabarna. 
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Mynd 42. Ferðamáti grunnskólanema á Ísafirði til skóla og fjarlægð til skóla. Sjá einnig mynd í viðauka 1. 

 

Mynd 43. Ferðamáti grunnskólanema á Ísafirði til skóla og fjarlægð til skóla. Kort án loftmyndar. Sjá einnig mynd í 
viðauka 1. 

Á myndunum hér að ofan sést greinilega hversu dreifð íbúabyggðin á Ísafirði er. Börn í 
vesturhluta bæjarins koma til skóla með strætó eða í bíl   
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6.8 Samantekt 
 

Tafla 2. Ísafjörður, samantekt. 

Ísafjörður 
Staðhættir Byggð á Ísafirði er afar dreifð miðað við íbúafjölda en undirlendi er 

takmarkað við skólann. 
Aðalskipulag Engar breytingar eru fyrirhugaðar en umfjöllun er um stígakerfi skuli 

vera valkostur við aðrar samgönguleiðir. 
Umferð Litlar breytingar. 3.613 bílar/shr (ÁDU) á Djúpvegi(61-42) 2015. 

Vegagerðin (2016a). 
Íbúafjöldi Fækkun. 2.559 íbúar um mitt ár 2016. Hagstofa Íslands (2016). 
Slysatíðni Lækkar ekki í takti við landsmeðaltal. 1,32 slys á hverja milljón ekinna 

km. Vegagerðin (2016c). 
Hraði - 
Viðtöl Smávægilegir hagsmunaárekstrar eru vegna þjóðvegarins. 

Umferðarmannvirki bjóða ekki upp á hraðakstur. Lágur hraði 
bílaumferðar virðist gera það að verkum að gangandi stafar ekki ógn af 
veginum. Flutningsaðilum þykir vegurinn erfiður yfirferðar og hafa 
samúð með íbúum í næsta nágrenni.  

Könnun Vel er staðið að almenningssamgöngum og er hlutfall barna sem 
ferðast með strætó til skóla hátt eða 31%.  
 
Hlutfall barna sem ferðast með virkum hætti til skóla er 32%. Frá er 
dreginn fjöldi þeirra sem koma með skólabíl. Virkur ferðamáti barna 
sem búa í innan við 800m fjarlægð frá skóla er 71%.  
 
Munur á virkum ferðamáta þeirra sem þvera þjóðveg á leið sinni til 
skóla og búa í innan við 800m fjarlægð frá skóla er 40%.  
 
Hlutfall virks ferðamáta er 13% lægra en í Reykjavík, eða 71% í stað 
84%. Þá er aðeins horft til þeirra barna sem búa innan við 800 m frá 
skóla. 
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7 Húsavík 
 

 

 

 

Mynd 44. Húsavík. 
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7.1 Staðhættir 
Húsavík er í sveitarfélaginu Norðurþingi. Þjóðvegur 85; Norðausturvegur liggur í gegnum 
þéttbýlið. Vegur að höfninni; Hafnarvegur (859) er einnig þjóðvegur. Kafli Norðausturvegur 
(85-05) er sunnan Hafnarvegar en kafli (85-06) norðan hans, sjá mynd 45. Í miðbænum er 
byggt þétt við veginn og þar er einnig stór hluti af þjónustu við ferðamenn. Húsavík byggist 
upp á milli fjalls og fjöru og lítið svigrúm er fyrir stærri skipulagsbreytingar. Megnið af 
byggðinni er, ásamt grunnskólanum, austan vegarins.  

 

Mynd 45. Húsavík; staðsetning skóla, 400m ferill og 800m ferill um skóla ásamt þjóðvegi. 
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7.2 Aðalskipulag 
Á þéttbýlisuppdrætti aðalskipulags Norðurþings 2010-2030 er gert ráð fyrir nýjum tengivegi 
meðfram sjónum, vestan byggðarinnar, sem þungaflutningar eiga að fara um (Aðalskipulag 
Norðurþings 2010-2030, 2010a). 

 

Mynd 46. Skipulag Húsavíkur (Aðalskipulag Norðurþings 2010-2030, 2010a) 

Í greinargerð með aðalskipulagi segir:  
Vegabætur: Lögð verði áhersla á almennar endurbætur vega í sveitarfélaginu til að stuðla að 
greiðum og öruggum samgöngum, þ.m.t. eru eftirfarandi framkvæmdir. 
  
Dregið verði úr umferð þungaflutningabíla um þann hluta Þjóðvegar 85 sem liggur í gegnum 
miðbæ Húsavíkur með lagningu nýrra tengibrauta um Suðurfjöru og Húsavíkurhöfða. Gerð 
verði ráð fyrir undirgöngum á þjóðvegi 85 á milli sundlaugar og íþróttasvæðis á Húsavík 
(Aðalskipulag Norðurþings 2010-2030, 2010b, bls. 28) 
Þéttbýli: Aðstæður fyrir hjólandi og gangandi vegfarendur verði bættar í þeim tilgangi að 
stuðla að bættri lýðheilsu og minni akstri og þar með mengun frá akandi umferð (Aðalskipulag 
Norðurþings 2010-2030, 2010b, bls. 31) 

Í aðalskipulagsáætlunum er þannig stefnt að miklum framkvæmdum til að minnka umferð 
stórra bíla um miðbæ Húsavíkur. Litið er á það sem þátt í bæta umferðaröryggi og efla 
lýðheilsu. Af þessu að dæma hlýtur umferð þungra farartækja um miðbæinn að vera 
bæjarbúum þyrnir í augum. 
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7.3 Umferð og íbúafjöldi 
Íbúafjöldi 

 

Mynd 47. Fjöldi íbúa frá árinu 2000 (Hagstofa Íslands, 2016). 

Íbúum á Húsavík hefur fækkað um rúmlega 10% frá aldamótum. Þetta hefur átt sér stað þrátt 
fyrir mikinn vöxt ferðamanna á svæðinu og uppbyggingu stóriðju á Bakka.  

Umferð 

 

Mynd 48. Umferð um Norðausturveg. Eining umferðar er bílar á sólarhring (Vegagerðin, 2016a). 

Talsverð umferðaraukning hefur orðið á þjóðvegi um Húsavík frá árinu 2000. Aukningin er 
væntanlega vegna aukins fjölda ferðamanna og vegna uppbyggingar stóriðju á Bakka. 
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Umferð og íbúafjöldi 

 

Mynd 49. Samanburður umferðar og íbúafjölda. Eining umferðar er bílar á sólarhring (Vegagerðin, 2016a) og (Hagstofa 
Íslands, 2016). 

Lítið samhengi virðist vera í aukningu umferðar og fjölgunar íbúa á Húsavík.  

7.4 Slysatíðni 

 

Mynd 50. Slysatíðni á Norðausturvegi. Eining: slys á hverja milljón ekinna km (Vegagerðin, 2016c) 

Það vekur athygli að slysatíðni á þjóðveginum um Húsavík hefur lækkað niður fyrir 
landsmeðaltaliði á sama tíma og umferð hefur aukist umtalsvert.  
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7.5 Hraði 
Vegagerðin mældi hraða á þjóðveginum í gegnum Húsavík. 

 

Mynd 51. Hraðamælingar á Húsavík (Auður Þóra Árnadóttir, 2016). 

Hraði mælist á nokkuð breiðu bili og er lægstur þar sem byggð er þéttust og fjöldi 
fótgangandi væntanlega hvað mestur. Á öllum kaflanum er leyfilegur hámarkshraði 50 
km/klst. Þetta endurspeglar þá sýn að leyfilegur hámarkshraði eigi að vera í takti við 
umhverfi vegarins (self explaining roads). Þannig skynji ökumaður af umhverfi sínu þann 
hraða sem honum ber að ferðast á. 

7.6 Viðtöl 
Skólastjórar eða fulltrúar þeirra: (Þórgunnur R. Vigfúsdóttir, 2016) 

 Hvetur skólinn börn og forráðamenn til að börnin ferðist með virkum hætti, gangandi 
eða hjólandi, til skóla? Já. 

 Færð þú kvartanir vegna þess að börn þurfa að fara yfir þjóðveg á leið sinni til skóla? 
Já. 

 Telur þú að börnum sem þurfa að fara yfir þjóðveg sé frekar ekið til skóla en öðrum? 
Nei. 

 Þurfa nemendur að sækja hluta af skólastarfi yfir þjóðveginn? Ef svo er hvaða þátt 
skólastarfsins? Nei. 

 Ef kvartað er undan umferð á þjóðveginum, hvaða þætti er þá kvartað undan? 
(Umferð þungra bíla, hraða, snjóruðningi…) Þungaflutningum og hraða. 

 Upplifir þú hagsmunaárekstra á milli flutningsaðila og íbúa vegna þjóðvegarins? Nei. 

Veghaldari, fulltrúi Vegagerðarinnar: (Gunnar Bóasson, 2016) 

 Færð þú kvartanir vegna þess að börn eigi erfitt með að þvera þjóðveginn á leið sinni 
til skóla? Ekki lengur, fyrir 2-3 árum var hraði tekinn niður í gegnum þéttbýlið. 

 Hafa þeir sem sinna snjómokstri áhyggjur af umferð gangandi vegfarenda yfir 
veginn? En skólabarna? Örugglega. Sveitarfélagið sér um mokstur í gegnum bæinn, 
þeir taka sér pásu á meðan börn eru á leið til skóla. 
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 Færð þú kvartanir frá flutningafyrirtækjum vegna þess að þeim finnst vegurinn ekki 
nægilega greiðfær? Já, já. Sérstaklega frá Strætó vegna snjómoksturs. 

 Upplifir þú hagsmunaárekstra á milli flutningsaðila og íbúa vegna þjóðvegarins? Nei, 
ekki mikið. 

Helstu fyrirtæki sem nýta þjóðveg vegna starfsemi sinnar: (Trausti Aðalsteinsson, 2016). 

 Hafa bílstjórar ykkar áhyggjur af umferð gangandi vegfarenda yfir veginn? En 
skólabarna? Já, litlar af skólabörnum því þá eru þeir ekki á ferðinni, meiri af 
ferðamönnum. 

 Finnst ykkur vegurinn nægilega greiðfær? Nei, alls ekki. 
 Upplifir þú hagsmunaárekstra á milli flutningsaðila og íbúa vegna þjóðvegarins? Já, 

það eru alltaf einhverjir sem keyra mjög hægt og tefja þar með fyrir okkur. Það er 
slæmt að lækka hraða í 30 km/klst. á þjóðvegum en stundum skiljanlegt. 

7.7 Könnun 
297 börn stunda nám við grunnskólann á Húsavík. 255 svör voru gild hvað varðar ferðamáta 
og svarhlutfall þannig 86%. Alls 48% barnanna komu til skóla gangandi eða hjólandi, ef frá 
er dreginn fjöldi þeirra sem ferðaðist með skólabíl er hlutfallið 50%.  

 

Mynd 52. Ferðamáti skólabarna á Húsavík. 
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Gild svör voru 216 eða 73% þegar spurt var um heimilisfang. Fjarlægð til skóla hefur 
greinileg áhrif á val á ferðamáta. 31% barnanna búa fjær en 800 m frá skóla. 

 

Mynd 53. Ferðamáti skólabarna á Húsavík sem búa innan við 400m fjarlægð frá skóla. 

 

Mynd 54. Ferðamáti skólabarna á Húsavík sem búa í 400-800m fjarlægð frá skóla. 

 

Mynd 55. Ferðamáti skólabarna á Húsavík sem búa utan við 800m fjarlægð frá skóla. 
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Hlutfall þeirra sem ferðast með virkum ferðamáta til skóla er talsvert lægra en í Reykjavík 
jafnvel þó aðeins sé horft þeirra sem búa í innan við 800m fjarlægð frá skóla. 

 

Mynd 56. Hlutfall barna sem ganga og hjóla í skólann á Húsavík borið saman við niðurstöður Reykjavíkurborgar. 

 

Mynd 57. Hlutfall þeirra barna sem búa í innan við 800m fjarlægð frá skóla og ganga og hjóla í skólann á Húsavík borið 
saman við niðurstöður Reykjavíkurborgar. 
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Af þeim sem ekki komu með skólabíl þurftu 33 börn að þvera þjóðveg á leið sinni til skóla 
eða 15%. 21 þeirra býr í innan við 800 m fjarlægð frá skóla. 

 

Mynd 58. Ferðamáti þeirra skólabarna á Húsavík sem þvera þjóðveg á leið sinni til skóla. 

 

Mynd 59. Ferðamáti þeirra skólabarna á Húsavík sem þvera ekki þjóðveg á leið sinni til skóla. 

Virkur ferðamáti barna sem þurfa að þvera þjóðveg á leið sinni til skóla er 42% en 51% hjá 
þeim sem þurfa ekki að þvera þjóðveg. 

 

Mynd 60. Skýringar vegna korta af ferðamáta skólabarna 
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Mynd 61. Ferðamáti grunnskólanema á Húsavík til skóla og fjarlægð til skóla. Sjá einnig mynd í viðauka 1. 

 

Mynd 62. Ferðamáti grunnskólanema á Húsavík til skóla og fjarlægð til skóla. Kort án loftmyndar. Sjá einnig mynd í 
viðauka 1. 

Á myndunum hér að ofan sést glöggt að börnum sem búa syðst í bænum og fjær skóla en 
800m er flestum ekið til skóla. 
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7.8 Samantekt 
 

Tafla 3. Húsavík, samantekt. 

Húsavík 
Staðhættir Aðstæður hafa breyst á undanförnum árum, þungaumferð í gegnum 

bæinn hefur aukist og þar er nú einnig fjöldi ferðamanna. Nýjustu 
íbúðasvæðin og þau sem enn eru í byggingu eru talsvert utan við 800 m 
fjarlægð frá skóla.  

Aðalskipulag Fyrirhugað er að leggja nýjan veg þannig að þungaumferð færist vestur 
fyrir byggðina.  

Umferð Aukning. 2701 bílar/shr (ÁDU) á Norðausturvegi(85-05) 2015. 
Vegagerðin (2016a). 

Íbúafjöldi Fækkun. 2.182 íbúar um mitt ár 2016. Hagstofa Íslands (2016). 
Slysatíðni Undir landsmeðaltali. 1,17 slys á hverja milljón ekinna km. 

Vegagerðin (2016c). 
Hraði Mismunandi eftir staðháttum. 
Viðtöl Hagsmunaárekstrar eru uppi vegna þjóðvegarins en þeir snúa í meira 

mæli að ferðamönnum og flutningsaðilum frekar en skólabörnum. 
Könnun Hlutfall barna sem ferðast með virkum hætti til skóla er 50%. Frá er 

dreginn fjöldi þeirra sem koma með skólabíl. Virkur ferðamáti barna 
sem búa í innan við 800m fjarlægð frá skóla er 60%.  
 
Munur á virkum ferðamáta þeirra sem þvera þjóðveg á leið sinni til 
skóla og búa í innan við 800m fjarlægð frá skóla er 31%.  
 
Hlutfall virks ferðamáta er 34% lægri en í Reykjavík, eða 60% í stað 
84%. Er þá aðeins horft til þeirra barna sem búa innan við 800 m frá 
skóla. 
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8 Egilsstaðir 
 

 

 

 

Mynd 63. Egilsstaðir. 
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8.1 Staðhættir 
Egilsstaðir eru í sveitarfélaginu Fljótsdalshéraði. Þrír þjóðvegir liggja við eða um Egilsstaði; 
Hringvegur (1-t3), Seyðisfjarðarvegur (93-01) og Norðfjarðarvegur (92-00 og 92-01). 
Egilsstaðir eru við hálfgerðar krossgötur á þjóðvegakerfinu þar sem vegir til margra nálægra 
staða í mætast. Megnið af byggðinni er í krika sem afmarkast af þessum þremur þjóðvegum. 
Grunnskólinn er í miðri þeirri byggð. Ný hverfi hafa verið, og eru í uppbyggingu sunnan 
Norðfjarðarvegar. Einnig er nýtt hverfi í uppbyggingu norðan Norðfjarðarvegar, austan 
Seyðisfjarðarvegar. Nýjustu hverfin eru utan við 800 m frá skólanum. Þeir nemendur sem 
búa utan við þéttbýliskjarnann koma til skóla með skólabíl.  

 

Mynd 64. Egilsstaðir; staðsetning skóla, 400m ferill og 800m ferill um skóla ásamt þjóðvegi. 
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8.2 Aðalskipulag 
Á þéttbýlisuppdrætti aðalskipulags 2012-2028 er gert ráð fyrir nýrri stofnbraut, væntanlega 
þjóðvegi, norðan byggðarinnar sem tengist Hringvegi 1 á milli þéttbýlis og flugvallar. 
Núverandi og fyrirhuguð byggð er innan þess vegar (Aðalskipulag Fljótsdalshéraðs 2008-
2028, 2009a). Fyrirhugaður vegur mun því ekki hafa áhrif á ferðamáta grunnskólabarna. 

 

Mynd 65. Skipulag Egilsstaða (Aðalskipulag Fljótsdalshéraðs 2008-2028, 2009a). 

Í greinargerð með aðalskipulagi segir:  
Aðalgötur í þéttbýli skal hanna þannig að verslun og þjónusta njóti umferðarinnar en öryggi 
gangandi og hjólandi vegfarenda sé tryggt. Greiðar leiðir séu fyrir íbúa til þátttöku í 
samfélaginu og til að sækja þjónustu, m.a. með uppbyggingu tengivega og góðri vetrar-
þjónustu (Aðalskipulag Fljótsdalshéraðs 2008-2028, 2009a, bls. 31). 

Þarna er í aðalskipulagi verið að vísa til greiðra og öruggra samgangna og ekki er lagt mat 
á hvort þátturinn sé veigameiri. 
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8.3 Umferð og íbúafjöldi 
Íbúafjöldi 

 

Mynd 66. Fjöldi íbúa frá árinu 2000 (Hagstofa Íslands, 2016). 

Íbúum á Egilsstöðum hefur fjölgað umtalsvert frá aldamótum. Þeir voru 1590 árið 2000 en 
2306 árið 2016. Fjölgunin var þannig 706 manns eða um 45%. Ekki er ólíklegt að fjölgun 
íbúa tengist ferðamannaiðnaðnum og stóriðju á Reyðarfirði. 

Umferð 

 

Mynd 67. Umferð á Hringvegi um Egilsstaði. Eining umferðar er bílar á sólarhring.  (Vegagerðin, 2016a). 

 

Mynd 68. Umferð á Norðfjarðarvegi (92-00) um Egilsstaði. Eining umferðar er bílar á sólarhring.  (Vegagerðin, 2016a). 
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Mynd 69. Umferð á Norðfjarðarvegi (92-01) um Egilsstaði (Vegagerðin, 2016a). 

 

Mynd 70. Umferð á Seyðisfjarðarvegi um Egilsstaði. Eining umferðar er bílar á sólarhring (Vegagerðin, 2016a). 

Umferðaraukning hefur orðið á öllum þjóðvegunum um Egilsstaði frá árinu 2000. Aukningin 
er á bilinu 40-100% og er mest á Norðfjarðarvegi eða rúmlega 100%. Umferðin var árið 
2015 4.534 bílar/sólarhring (ÁDU) og 5.684 bílar/sólarhring (SDU). Aukningin hlýtur að 
hafa áhrif á daglegt líf íbúa þar sem verslun, þjónusta og íbúabyggð er beggja vegna vegarins. 
Jafnframt þverar Norðfjarðarvegur skólahverfið. 

Umferð og íbúafjöldi 

 

Mynd 71. Samanburður umferðar og íbúafjölda. Eining umferðar er bílar á sólarhring (Vegagerðin, 2016a) og (Hagstofa 
Íslands, 2016). 

0

1000

2000

3000

4000

2000 2005 2010 2015

92 01 Norðfjarðarvegur 

ÁDU SDU VDU

0

500

1000

1500

2000

2500

2000 2005 2010 2015

93 01 Seyðisfjarðarvegur 

ÁDU SDU VDU

0

2000

4000

6000

8000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Egilsstaðir

Íbúafjöldi 92 00 Norðfjarðarvegur 92 01 Norðfjarðarvegur



54 
 

Íbúafjöldi á Egilsstöðum hefur vaxið jafnt og þétt en umferðarbóla áranna 2003-2009 tengist 
án efa uppbyggingu stóriðju á Kárahnjúkum og Reyðarfirði.  

8.4 Slysatíðni 

 

Mynd 72. Slysatíðni á Norðfjarðarvegi. Eining: slys á hverja milljón ekinna km (Vegagerðin, 2016c). 

Slysatíðni á Norðfjarðarvegi er hærri en landsmeðaltal á þjóðvegum í þéttbýli. Slysatíðni á 
þeim hluta vegarins sem er næst miðbænum og Hringvegi er talsvert hærri en 
landsmeðaltalið. Fjöldi slysa getur haft áhrif á ferðamáta grunnskólabarna á leið til skóla. 

8.5 Hraði 
Ekki eru til gögn um hraða á þjóðvegum í og við Egilsstaði hjá Vegagerðinni (Auður Þóra 
Árnadóttir, 2016). 

8.6 Viðtöl 
Skólastjórar eða fulltrúar þeirra: (Ruth Magnúsdóttur, 2016). 

 Hvetur skólinn börn og forráðamenn til að börnin ferðist með virkum hætti, gangandi 
eða hjólandi, til skóla? Já. Við tökum oftast þátt í verkefnunum Göngum í skólann og 
Lífshlaupinu. Við erum heilsueflandi skóli. 

 Færð þú kvartanir vegna þess að börn þurfa að fara yfir þjóðveg á leið sinni til skóla? 
Nei, gönguþveranir yfir þjóðvegina eru ásættanlegar. 

 Telur þú að börnum sem þurfa að fara yfir þjóðveg sé frekar ekið til skóla en öðrum? 
Ég er ekki viss. En strætó er mikið notaður og ég myndi sjálf hvetja yngri börnin til 
að taka strætó ef þau sleppa þá við að þvera þjóðveg.  

 Þurfa nemendur að sækja hluta af skólastarfi yfir þjóðveginn? Ef svo er hvaða þátt 
skólastarfsins? Nei. 

 Ef kvartað er undan umferð á þjóðveginum, hvaða þætti er þá kvartað undan? 
(Umferð þungra bíla, hraða, snjóruðningi…) Ekki beint kvartanir en fólk hefur 
áhyggjur af akstri um Fagradalsbraut. 

 Upplifir þú hagsmunaárekstra á milli flutningsaðila og íbúa vegna þjóðvegarins? Nei, 
en það var mikil umræða um þetta áður en ný brú kom á Eyvindará. 

  

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00

Slysatíðni

92 00 Norðfjarðarvegur

92 01 Norðfjarðarvegur

Meðaltal á þjóðvegum í þéttbýli



55 
 

Veghaldari, fulltrúi Vegagerðarinnar: (Magnús Jóhannsson, 2016). 

 Færð þú kvartanir vegna þess að börn eigi erfitt með að þvera þjóðveginn á leið sinni 
til skóla? Nei, þær koma ekki til mín, ég reikna með að bæjarverkstjórinn fái meira 
af slíku. 

 Hafa þeir sem sinna snjómokstri áhyggjur af umferð gangandi vegfarenda yfir 
veginn? En skólabarna? Ég hef ekki heyrt það. En þeir gæta þess að vera ekki á 
ferðinni þegar börn eru á leið til skóla. 

 Færð þú kvartanir frá flutningafyrirtækjum vegna þess að þeim finnst vegurinn ekki 
nægilega greiðfær? Þeim finnst þetta þröngt, vegamótin þröng, það er kvartað vegna 
hálku í brekkunni. 

 Upplifir þú hagsmunaárekstra á milli flutningsaðila og íbúa vegna þjóðvegarins? Nei 
ekki beint. En barnafólk á Egilsstöðum leitast við að búa þannig að börn þurfi ekki 
að þvera þjóðveg á leið sinni til skóla. 

Helstu fyrirtæki sem nýta þjóðveg vegna starfsemi sinnar: (Hjörtur Jóhannsson, 2016). 

 Hafa bílstjórar ykkar áhyggjur af umferð gangandi vegfarenda yfir veginn? En 
skólabarna? Nei, það get ég ekki sagt. 

 Finnst ykkur vegurinn nægilega greiðfær? Þjóðvegurinn er í lagi, það er annað með 
hina vegina í bænum. 

 Upplifir þú hagsmunaárekstra á milli flutningsaðila og íbúa vegna þjóðvegarins? Nei. 

8.7 Könnun 
370 börn stunda nám við grunnskólann á Egilsstöðum. 329 svör voru gild og svarhlutfall 
þannig 89%. 5% barnanna búa utan við þéttbýlið og komu með skólabíl í skólann. Alls 61% 
barnanna komu til skóla gangandi eða hjólandi, ef frá er dreginn fjöldi þeirra sem ferðaðist 
með skólabíl er hlutfallið 63 %.  

 

Mynd 73. Ferðamáti skólabarna á Egilsstöðum. 
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Gild svör varðandi heimilisfang voru 305 og svarhlutfall þannig 82%. 79% barnanna búa 
innan við 800 m fjarlægð frá skóla. Fjarlægð til skóla hefur greinileg áhrif á val á ferðamáta. 

 

Mynd 74. Ferðamáti skólabarna á Egilsstöðum sem búa í innan við 400m fjarlægð frá skóla. 

 

Mynd 75. Ferðamáti skólabarna á Egilsstöðum sem búa 400-800m fjarlægð frá skóla. 

 

Mynd 76. Ferðamáti skólabarna á Egilsstöðum sem búa í meira en 800m fjarlægð frá skóla. 
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Hlutfall þeirra sem ferðast með virkum ferðamáta til skóla er lægra en í Reykjavík eða 
60% en 71% sé aðeins horft þeirra sem búa í innan við 800m fjarlægð frá skóla. 

 

Mynd 77. Hlutfall barna sem ganga og hjóla í skólann á Egilsstöðum borið saman við niðurstöður Reykjavíkurborgar. 

 

Mynd 78. Hlutfall þeirra barna sem búa í innan við 800m fjarlægð frá skólg og ganga og hjóla í skólann á Egilsstöðum 
borið saman við niðurstöður Reykjavíkurborgar. 

  

84%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Reykjavík Egilsstaðir

Hlutfall þeirra sem koma gangandi 
eða hjólandi í skólann

84%

71%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

Reykjavík Egilsstaðir

Hlutfall þeirra sem koma gangandi 
eða hjólandi í skólann af þeim 

sem búa innan við 800 m frá skóla



58 
 

Af þeim sem ekki komu með skólabíl þurftu 84 börn að þvera þjóðveg á leið sinni til skóla 
eða 28%. 62% þeirra komu í bíl eða í strætó í skólann en aðeins 23% þeirra sem ekki þurfa 
að þvera þjóðveg á leið sinni til skóla komu í bíl.  

 

Mynd 79. Ferðamáti þeirra skólabarna á Egilsstöðum sem þvera þjóðveg á leið sinni til skóla. 

 

Mynd 80. Ferðamáti þeirra skólabarna á Egilsstöðum sem þvera ekki þjóðveg á leið sinni til skóla. 

Virkur ferðamáti barna sem þurfa að þvera þjóðveg á leið sinni til skóla er 38% en 77% hjá 
þeim sem þurfa ekki að þvera þjóðveg. 

 

Mynd 81. Skýringar vegna korta af ferðamáta skólabarna 
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Mynd 82. Ferðamáti grunnskólanema á Egilsstöðum til skóla og fjarlægð til skóla. Sjá einnig mynd í viðauka 1. 

 

Mynd 83. Ferðamáti grunnskólanema á Egilsstöðum til skóla og fjarlægð til skóla. Kort án loftmyndar. Sjá einnig mynd í 
viðauka 1. 

Á myndunum hér að ofan má sjá að meira er um að börnum sem búa utan þjóðvegar er ekið 
til skóla.  
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8.8 Samantekt 
 

Tafla 4. Egilsstaðir, niðurstaða, samantekt. 

Egilsstaðir 
Staðhættir Þjóðvegir til margra nálægra staða í mætast á Egilsstöðum og áhrifa þess 

gætir í bænum. Nemendur þurfa að að þvera þjóðvegi í auknum mæli 
þar sem uppbyggingarsvæði eru utan þjóðveganna. 

Aðalskipulag Engar breytingar eru fyrirhugaðar innan íbúabyggðarinnar en 
umfjöllun er um að tryggja skuli öryggi gangandi og hjólandi 
vegfarenda.  

Umferð Aukning. 4.534 bílar/shr (ÁDU) á Norðfjarðarvegi(92-00) 2015. 
Vegagerðin (2016a). 

Íbúafjöldi Fjölgun. 2.306 íbúar um mitt ár 2016. Hagstofa Íslands (2016). 
Slysatíðni Yfir landsmeðaltali. 2,08 slys á hverja milljón ekinna km. Vegagerðin 

(2016c). 
Hraði - 
Viðtöl Ekki virðist vera um hagsmunaárekstra að ræða.  
Könnun Vel er staðið að almenningssamgöngum og er hlutfall barna sem 

ferðast með strætó til skóla 9% en 29% þeirra skólabarna sem búa í 
meiri en 800 m fjarlægð frá skóla taka strætó í skólann. 
 
Hlutfall barna sem ferðast með virkum hætti til skóla er 63%. Frá er 
dreginn fjöldi þeirra sem koma með skólabíl. Virkur ferðamáti barna 
sem búa í innan við 800m fjarlægð frá skóla er 71%.  
 
Munur á virkum ferðamáta þeirra sem þvera þjóðveg á leið sinni til 
skóla og búa í innan við 800m fjarlægð frá skóla er 49%.  
 
Hlutfall virks ferðamáta er 13% lægri en í Reykjavík, eða 71% í stað 
84%. Er þá aðeins horft til þeirra barna sem búa innan við 800 m frá 
skóla. 
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9 Reyðarfjörður 
 

 

 

 

 

Mynd 84. Reyðarfjörður. 
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9.1 Staðhættir 
Reyðarfjörður er í sveitarfélaginu Fjarðabyggð. Þjóðvegur um Reyðarfjörð er Norð-
fjarðarvegur (92). Sá hluti hans sem liggur innan þéttbýlis Reyðarfjarðar er kafli 06. Þessi 
vegur þjónar hlutverki tengingar við Eskifjörð og Neskaupstað og fer allur akstur þangað um 
Reyðarfjörð. Þjóðvegurinn um Reyðarfjörð lá þar til árið 2006 í gegnum bæinn en þá var 
opnaður nýr vegur sem var lagður í tengslum við uppbyggingu álvers austan við þéttbýlið. 
Áhöld voru um hvort nýji eða gamli vegurinn ætti að vera í umsjá ríkisins, þ.e. vera 
þjóðvegur. Frá árinu 2008 hefur nýji vegurinn verið skilgreindur sem þjóðvegur um 
Reyðarfjörð. Þannig eiga tölur hér á eftir við um þann veg frá árinu 2008.(Sveinn Sveinsson, 
2016). Eldri vegurinn sker íbúðabyggð og við hann er jafnframt verslun og þjónsta. Slík 
starfsemi kallar á bílastæði, gönguþveranir og hæga umferð. Nýr vegur sker í sundur 
athafnasvæði og hafnsækna starfsemi. Grunnskólinn er norðan við báða þessa vegi. Lítil sem 
engin íbúabyggð er sunnan nýs Norðfjarðarvegar. Engar breytingar hafa verið gerðar á eldri 
veginum frá því að sá nýji var tekinn í notkun. Skv. heimasíðu Vegagerðarinnar er nýji 
vegurinn þjóðvegurinn (Vegagerðin, 2016b). Engin íbúabyggð er handan nýja þjóðvegarins. 
Því eru gögn er varða Reyðarfjörð hér einungis nýtt til að meta ferðamáta grunnskólabarna 
en ekki  hvort að þverun þjóðvegar hafi þar áhrif á. Talið var kostur að hafa gögnin varðandi 
ferðamáta með til að hafa meiri breidd í upplýsingum hvað það varðar. Megnið af byggðinni 
er í göngufæri, þ.e. innan við 800 m, frá skólanum. Þó er byggðin bæði austast og vestast í 
bænum í meiri fjarlægð frá skóla en 800 m. Það mun þannig taka börn utan 800 m hringsins 
meira en 10 mínútur að ganga til skóla. 

 

Mynd 85. Reyðarfjörður; staðsetning skóla, 400m ferill og 800m ferill um skóla ásamt þjóðvegi. 
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9.2 Aðalskipulag 
Á sveitarfélagsuppdrætti aðalskipulags er ekki mögulegt að sjá hvor vegurinn er ætlaður sem 
stofnbraut í umsjá Vegagerðarinnar. Þjóðvegir fá heitið Aðalvegir (Aðalskipulag 
Fjarðarbyggðar 2007-2027, 2009a). 

 

Mynd 86. Aðalskipulag Fjarðarbyggðar 2007-2027. Sveitarfélagsuppdráttur (Aðalskipulag Fjarðarbyggðar 2007-2027, 
2009a). 

Á þéttbýlisuppdrætti aðalskipulags Fjarðarbyggðar fyrir Reyðarfjörð er sami háttur hafður 
á.  

 

Mynd 87. Skipulag Reyðarfjarðar (Aðalskipulag Fjarðarbyggðar 2007-2027, 2009a). 

Í greinargerð með aðalskipulagi segir:  

Tvær aðalumferðaræðar liggja í gegnum bæinn:  
1. Ægisgata - Austurvegur. Aðalumferðaræð meðfram sjónum.  
2. Búðareyri - Austurvegur. Aðalumferðaræð innan byggðarinnar.  
1. Ægisgata - Austurvegur Útfærsla götunnar miði við þungaumferð og gegnumakstur í 
gegnum bæinn. Á þeim kafla sem liggur milli miðbæjar og smábátahafnar verði gatan útfærð 
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þannig að aðgengi og öryggi gangandi vegfarenda verði sérstaklega tryggt (Aðalskipulag 
Fjarðarbyggðar 2007-2027, 2009b, bls. 167). 

2. Búðareyri – Austurvegur Gatan þjóni sem aðalgata fyrir innanbæjarumferð. 
Hraðatakmarkandi aðgerðum verði beitt til að stuðla að umferðaröryggi (Aðalskipulag 
Fjarðarbyggðar 2007-2027, 2009b, bls. 167). 

Í stefnu aðalskipulagsins er þó kappkostað að draga úr neikvæðum áhrifumumferðar, auka hlut 
annarra ferðamáta en einkabílsins og tryggja umferðaröryggi. Því er stefna aðalskipulagsins í 
samhljómi við markmið „Velferðar til framtíðar“ um heilnæmt og öruggt umhverfi 
(Aðalskipulag Fjarðarbyggðar 2007-2027, 2009b, bls. 167). 

9.3 Umferð og íbúafjöldi 
Íbúafjöldi 

 

Mynd 88. Fjöldi íbúa frá árinu 2000 (Hagstofa Íslands, 2016). 

Bygging álvers í Reyðarfirði hefur sett sitt mark á íbúafjölda. Á árinu 2005 margfaldast 
íbúafjöldinn en minnkar snarlega aftur um 2008. Engu að síður er fjöldi íbúa eftir uppbygg-
ingu álvers umtalsvert meiri en hann var fyrir byggingu þess.  
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Umferð 

 

Mynd 89. Umferð um Norðfjarðarveg, tölur gilda um nýjan Norðfjarðarveg frá árinu 2008. Eining umferðar er bílar á 
sólarhring (Vegagerðin, 2016a). 

Umferð virðist hafa fylgt íbúafjölgun í tengslum við uppbyggingu álvers í Reyðarfirði. 

Umferð og íbúafjöldi 

 

Mynd 90. Samanburður umferðar og íbúafjölda. Eining umferðar er bílar á sólarhring. (Vegagerðin, 2016a) og (Hagstofa 
Íslands, 2016). 

Athyglisvert er að bera saman umferð um þjóðveginn á Reyðarfirði og íbúafjöldaþróun. 
Umferðaraukingin hefst þegar árið 2003 en fjölgun íbúa á sér ekki stað fyrr en tveimur árum 
síðar. Breytingin verður árin 2008 og 2009 í báðum tilvikum. Eftir að byggingu lýkur er 
minna ekið eftir veginum í hlutfalli við íbúafjölda en áður. 
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9.4 Slysatíðni 

 

Mynd 91. Slysatíðni á Norðfjarðarvegi. Eining: slys á hverja milljón ekinna km (Vegagerðin, 2016c). 

Slysatíðni á þjóðveginum um Reyðarfjörð hefur farið heldur lækkandi en hefur þó ekki 
lækkað til jafns við meðaltal slysatíðni á þjóðvegum í þéttbýli. 

9.5 Hraði 

 

Mynd 92. Hraðamælingar á Reyðarfirði (Auður Þóra Árnadóttir, 2016). 

Vegagerðin mældi hraða á Norðfjarðarvegi á árunum 1989-1995. Leyfilegur hámarkshraði í 
gegnum þéttbýlið hefur verið 50 km/klst. Meðalhraði er innan við leyfilegan hámarkshraða 
en V85 hraðinn er allt að 10 km/klst. hærri. Áður en vegurinn var færður bárust Vegagerðinni 
kvartanir frá íbúum vegna hraðaksturs stórra bíla (Sveinn Sveinsson, 2016). Ef miðað er við 
að ásættanlegt sé að þvera veg með raunhraða um 50 km/klst. ætti vegurinn ekki að vera ógn 
við gangandi vegfarendur. 
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9.6 Viðtöl 
Þar sem afar fáir nemendur búa handan vegarins var ekki talin þörf á viðtali við fulltrúa 
skólans né flutningsaðila. 

Veghaldari, fulltrúi Vegagerðarinnar: (Sveinn Sveinsson, 2016). 

 Færð þú kvartanir vegna þess að börn eigi erfitt með að þvera þjóðveginn á leið sinni 
til skóla? Kvartanir hafa ekki borist en á sínum tíma var umræða um skort á 
umferðaröryggi á þjóðveginum í bænum. Nú er aðallega kvartað undan hraðakstri 
við innkomuna í bæinn að austanverðu, enda er íbúabyggð þar sunnan vegarins.  

 Hafa þeir sem sinna snjómokstri áhyggjur af umferð gangandi vegfarenda yfir 
veginn? En skólabarna? Ekki er mikið um kvartanir, en þeir eru að sjálfsögðu á 
tánum vegna umferðar gangandi vegfarenda. Ekki síst þegar vegurinn hefur verið 
ruddur en ekki gangstéttir og fólk því gangandi á veginum. 

 Færð þú kvartanir frá flutningafyrirtækjum vegna þess að þeim finnst vegurinn ekki 
nægilega greiðfær? Fyrir nokkrum árum voru tvenn vegamót á efri leiðinni þrengd. 
Þá bárust kvartanir frá bílstjórum þessara stóru bíla.  

 Upplifir þú hagsmunaárekstra á milli flutningsaðila og íbúa vegna þjóðvegarins? 
Flutningabílstjórar leita upp í byggðina til að sækja bensínstöðvar og matsölustaði. 
Kvartanir berast vegna þeirra.  

9.7 Könnun 
Fjöldi barna sem stunda nám við grunnskólann í Reyðarfirði er 157. Af þeim svöruðu 139 
börn könnuninni eða 89%. Alls 64% barnanna komu til skóla gangandi eða hjólandi. 

 

Mynd 93. Ferðamáti skólabarna á Reyðarfirði. 
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Tvö svaranna voru ógild þegar kom að heimilisfangi þannig að í þeim hluta er svarhlutfallið 
87%. Aðeins 5 barnanna þurftu að þvera þjóðveg á leið sinni til skóla eða 4%, 2 þeirra 
ferðuðust gangandi. Fjarlægð til skóla hefur greinileg áhrif á val á ferðamáta. 

 

Mynd 94. Ferðamáti skólabarna á Reyðarfirði sem búa í innan við 400m fjarlægð frá skóla. 

  

Mynd 95. Ferðamáti skólabarna á Reyðarfirði sem búa í 400-800m fjarlægð frá skóla. 

  

Mynd 96. Ferðamáti skólabarna á Reyðarfirði sem búa fjær en 800m frá skóla. 
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Hlutfall barna sem ferðast með virkum ferðmáta, gangandi eða hjólandi, til skóla er lægra en í 
Reyjavík. Sé aðeins horft til þeirra sem búa innan við 800 m frá skóla er hlutfallið 72% en það er 
84% í Reykjavík. 

  

Mynd 97. Hlutfall barna sem ganga og hjóla í skólann á Reyðarfirði borið saman við niðurstöður Reykjavíkurborgar. 

  

Mynd 98. Hlutfall þeirra barna, sem búa í innan við 800m frá skóla, sem ganga og hjóla í skólann á Reyðarfirði borið 
saman við niðurstöður Reykjavíkurborgar. 

 

 

Mynd 99. Skýringar vegna korta af ferðamáta skólabarna. 
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Mynd 100. Ferðamáti grunnskólanema á Reyðarfirði til skóla og fjarlægð til skóla. Sjá einnig mynd í viðauka 1. 

 

Mynd 101. Ferðamáti grunnskólanema á Reyðarfirði til skóla og fjarlægð til skóla. Kort án loftmyndar. Sjá einnig mynd í 
viðauka 1. 

Myndir hér að ofan sýna að talsvert er um að börnum sé ekið til skóla þó svo að þau búi í innan við 
800m fjarlægð frá skóla.  
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9.8 Samantekt 
 

Tafla 5. Reyðarfjörður, niðurstaða, samantekt. 

Reyðarfjörður 
Staðhættir Nýlegar breytingar eru á vegakerfi og stærstur hluti byggðar er nú sömu 

megin þjóðvegar og skóli. 
Aðalskipulag Umfjöllun um að auka hlut annarra ferðamáta en einkabílsins og 

tryggja umferðaröryggi.  
Umferð Umtalsverð aukning, samhliða og í kjölfar uppbyggingar álvers. 1.384 

bílar/shr (ÁDU) á Norðfjarðarvegi(92-06) 2015. Vegagerðin (2016a). 
Íbúafjöldi Fjölgun. 1.188 íbúar um mitt ár 2016. Hagstofa Íslands (2016). 
Slysatíðni Lækkar ekki í takti við landsmeðaltal. 1,36 slys á hverja milljón ekinna 

km. Vegagerðin (2016c). 
Hraði - 
Viðtöl Smávægilegir hagsmunaárekstrar þar sem flutningabílstjórar sækja 

þjónustu inn í þéttbýlið. 
Könnun Hlutfall barna sem ferðast með virkum hætti til skóla er 64%. Frá er 

dreginn fjöldi þeirra sem koma með skólabíl. Virkur ferðamáti barna 
sem búa í innan við 800m fjarlægð frá skóla er 72%.  
 
Eftir að þjóðvegurinn var færður að sjó er nánast engin umferð 
gangandi sem þverar hann. Könnunin er því ekki marktæk fyrir 
Reyðarfjörð þegar kemur að því að skoða áhrif þjóðvegar á gönguleiðir 
skólabarna. 
 
Hlutfall virks ferðamáta er 12% lægri en í Reykjavík, eða 72% í stað 
84%. Er þá aðeins horft til þeirra barna sem búa innan við 800 m frá 
skóla. 
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10 Vík 
 

 

 

 

 

 

 

Mynd 102. Vík. 
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10.1 Staðhættir 
Vík er í sveitarfélaginu Mýrdalshreppi. Þjóðvegur um Vík er Hringvegur (1-b3). Kafli b3 
nær frá austasta hluta þéttbýlisins og vestur fyrir byggðina. Öll umferð til austurhluta 
suðurlands og austurlands fer um Vík. Grunnskólinn er sunnan við þjóðveginn og íbúabyggð 
er beggja vegna hans. Öll íbúðabyggð er í göngufæri, þ.e. innan við 800 m frá skólanum. 
Þeir nemendur sem búa utan við þéttbýliskjarnann koma til skóla með skólabíl.  

 

Mynd 103. Vík; staðsetning skóla, 400m ferill og 800m ferill um skóla ásamt þjóðvegi. 

10.2 Aðalskipulag 
Á þéttbýlisuppdrætti aðalskipulags 2012-2028 er gert ráð fyrir að þjóðvegurinn muni í 
framtíðinni liggja sunnan byggðarinnar og í göngum um Reynisfjall (Aðalskipulag Mýrdals-
hrepps 2012-2028, 2013a). 

 

Mynd 104. Skipulag Víkur (Aðalskipulag Mýrdalshrepps 2012-2028, 2013a). 
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Í greinargerð með aðalskipulagi segir:  
Markmið með færslu vegarins eru m.a.: 
Greiðfærni á veturna. Greiðfærni fyrir alla umferð og vöruflutninga.  
Umferðaröryggi. Bæta vegtæknilega eiginleika vegarins s.s. sjónlengdir, beygjur, veghalli og 
fækka tengingum (Aðalskipulag Mýrdalshrepps 2012-2028, 2013b, bls. 26). 

10.3 Umferð og íbúafjöldi 
Íbúafjöldi 

 

Mynd 105. Fjöldi íbúa frá árinu 2000 (Hagstofa Íslands, 2016). 

Íbúum á Vík hafa verið um og undir 300 talsins frá aldamótum. Á árinu 2015 fjölgaði heldur 
í bænum og fór íbúafjöldinn yfir 300 manns. Ekki er ólíklegt að fjölgun íbúa tengist ferða-
mannaiðnaðnum. 

Umferð 

 

Mynd 106. Umferð um Hringveg í Vík. Eining umferðar er bílar á sólarhring (Vegagerðin, 2016a). 

Umferðaraukning hefur orðið á Hringvegi um Vík frá árinu 2000. Ársdagsumferðin hefur 
aukist um u.þ.b. 25%.  
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Umferð og íbúafjöldi 

 

Mynd 107. Samanburður umferðar og íbúafjölda. Eining umferðar er bílar á sólarhring (Vegagerðin, 2016a) og 
(Hagstofa Íslands, 2016). 

Íbúafjöldi á Vík virðist alls óháður umferð um þjóðveginn. Miklar sveiflur eru í 
umferðartölum á þessum kafla Hringvegarins. Ástæðurnar eru væntanlega efnahagshrunið 
2008, gos í Eyjafjallajökli 2010 og aukin ferðamennska í kjölfar þess.  

10.4 Slysatíðni 

 

Mynd 108. Slysatíðni á Hringvegi um Vík. Eining: slys á hverja milljón ekinna km (Vegagerðin, 2016c). 

Slysatíðni á þjóðveginum um Vík er lægri en landsmeðaltal á þjóðvegum í þéttbýli. 
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10.5 Mældur hraði 

 

Mynd 109. Hraðamælingar í Vík (Auður Þóra Árnadóttir, 2016). 

Vegagerðin á hraðamælingar sem gerðar voru á Hringvegi (1-b3) um Vík árið 2014. Meðal-
hraði mælist undir leyfilegum hámarkshraða, 50 km/klst. og 85% hraði mælist um og yfir 
leyfilegum hámarkshraða. Ef miðað er við áform sveitarfélags í aðalskipulagi um að flytja 
þjóðveginn suður fyrir byggðina með tilvísun í umferðaröryggi má leiða að því líkum að 
íbúar upplifi ákveðna ógn af þjóðveginum og að hann skeri þéttbýlið í tvennt. 

10.6 Viðtöl 
Skólastjórar eða fulltrúar þeirra: (Þorkell Ingimarsson, 2016) 

 Hvetur skólinn börn og forráðamenn til að börnin ferðist með virkum hætti, gangandi 
eða hjólandi, til skóla? Já. 

 Færð þú kvartanir vegna þess að börn þurfa að fara yfir þjóðveg á leið sinni til skóla? 
Nei, ég minnist þess ekki. 

 Telur þú að börnum sem þurfa að fara yfir þjóðveg sé frekar ekið til skóla en öðrum? 
Ég hef ekki tilfinningu fyrir því. 

 Þurfa nemendur að sækja hluta af skólastarfi yfir þjóðveginn? Ef svo er hvaða þátt 
skólastarfsins? Nei. 

 Ef kvartað er undan umferð á þjóðveginum, hvaða þætti er þá kvartað undan? 
(Umferð þungra bíla, hraða, snjóruðningi…)  

 Upplifir þú hagsmunaárekstra á milli flutningsaðila og íbúa vegna þjóðvegarins? Nei, 
ekkert sem viðkemur skólanum. 

Veghaldari, fulltrúi Vegagerðarinnar: (Ágúst Freyr Bjartmarsson, 2016). 

 Færð þú kvartanir vegna þess að börn eigi erfitt með að þvera þjóðveginn á leið sinni 
til skóla? Ekki formlega en þetta er oft í umræðinni. 

 Hafa þeir sem sinna snjómokstri áhyggjur af umferð gangandi vegfarenda yfir 
veginn? En skólabarna? Þeir hafa ekki minnst á það, en það hlýtur að vera. 

 Færð þú kvartanir frá flutningafyrirtækjum vegna þess að þeim finnst vegurinn ekki 
nægilega greiðfær? Já, já. 

0

10

20

30

40

50

60

Meðalhraði V = 85%

Hringvegur 1-b3, tvö snið í þjóðveginn
Fólksbílar

Snið 3: 22.7.2014 Snið 2: 22.7.2014



77 
 

 Upplifir þú hagsmunaárekstra á milli flutningsaðila og íbúa vegna þjóðvegarins? Já, 
það er alltaf svoleiðis. Íbúum finnst hraðinn á flutningabílum of mikill. 

Helstu fyrirtæki sem nýta þjóðveg vegna starfsemi sinnar: (Vigfús Páll Auðbertsson, 2016) 

 Hafa bílstjórar ykkar áhyggjur af umferð gangandi vegfarenda yfir veginn? En 
skólabarna? Nei, ekki umfram aðra þéttbýliskjarna. 

 Finnst ykkur vegurinn nægilega greiðfær? Hann mætti vera greiðfærari. Settar voru 
þrengingar og fl. fyrir nokkrum árum til að hægja á umferð. Það veldur hávaða, 
betra væri fyrir íbúa ef þarna yrði sett slétt yfirborð. 

 Upplifir þú hagsmunaárekstra á milli flutningsaðila og íbúa vegna þjóðvegarins? 
Ekki get eg sagt það. Vegurinn er jafnmikilvægur fyrir þéttbýlið eins og ósæðin er 
fyrir líkamann.  

10.7 Könnun 
Fimmtíu börn stunda nám við grunnskólann á Vík. Þau svöruðu öll könnuninni, þannig að 
svarhlutfall var 100%. Öll svörin voru gild. 44% barnanna búa utan við þéttbýlið og komu 
með skólabíl í skólann. Alls 32% barnanna komu til skóla gangandi eða hjólandi, ef frá er 
dreginn fjöldi þeirra sem ferðaðist með skólabíl er hlutfallið 57 %. 

 

Mynd 110. Ferðamáti skólabarna í Vík. 
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Öll börn sem ekki komu með skólabíl búa í innan við 800 m fjarlægð frá skóla. Fjarlægð frá 
skóla hefur talsverð áhrif á ferðamáta. 

 

Mynd 111. Ferðamáti skólabarna í Vík sem búa í innan við 400m fjarlægð frá skóla. 

 

Mynd 112. Ferðamáti skólabarna í Vík sem búa í 400-800m fjarlægð frá skóla. 

Af þeim börnum sem búa í innan við 800m frá skóla er hlutfall þeirra sem ganga eða hjóla í 
skóla lægra en í Reykjavík eða  57% í stað 84%. 

 

Mynd 113. Hlutfall þeirra barna, sem búa í innan við 800m frá skóla, sem ganga og hjóla í skólann í Vík borið saman við 
niðurstöður í Reykjavík.  
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Af þeim sem ekki komu með skólabíl þurftu 17 börn að þvera þjóðveg á leið sinni til skóla 
eða 61%. 53% þeirra kom í bíl í skólann en aðeins 27% þeirra sem ekki þurfa að þvera 
þjóðveg á leið sinni til skóla komu í bíl.  

 

Mynd 114. Ferðamáti þeirra skólabarna í Vík sem þvera þjóðveg á leið sinni til skóla. 

 

Mynd 115. Ferðamáti þeirra skólabarna í Vík sem þvera ekki þjóðveg á leið sinni til skóla. 

Virkur ferðamáti barna sem þurfa að þvera þjóðveg á leið sinni til skóla er 47% en 73% hjá 
þeim sem þurfa ekki að þvera þjóðveg. 

 

 

Mynd 116. Skýringar vegna korta af ferðamáta skólabarna. 
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Mynd 117. Ferðamáti grunnskólanema á Vík til skóla og fjarlægð til skóla. Sjá einnig mynd í viðauka 1. 

 

Mynd 118. Ferðamáti grunnskólanema á Vík til skóla og fjarlægð til skóla. Kort án loftmyndar. Sjá einnig mynd í viðauka 
1. 

Á myndunum hér að ofan sést að börnum er ekið til skóla þegar þau þurfa að fara yfir þjóðveg þó 
svo að þau búi í innan við 800m fjarlægð frá skóla. 
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10.8 Samantekt 
 

Tafla 6. Vík, samantekt. 

Vík 
Staðhættir Öll umferð til austurhluta suðurlands og austurlands fer um Vík. Elsti 

bæjarhlutinn á Vík er sunnan þjóðvegarins. Byggð hefur verið að þéttast 
norðan hans. Byggðin á flatlendinu stendur mjög lágt og landbrot á 
ströndinni veldur ört vaxandi hættu á flóðum. Talsverður hluti nemenda 
eða 44% koma til skóla með skólabíl. 

Aðalskipulag Fyrirhugað er að færa þjóðveg suður fyrir byggðina og í göng um 
Reynisfjall. Tilvísun er í umferðaröryggi. 

Umferð Talsverð aukning. 2.056 bílar/shr (ÁDU) á Hringvegi(1-b3) 2015. 
Vegagerðin (2016a). 

Íbúafjöldi Breytilegur, fjölgun síðustu ár. 318 íbúar um mitt ár 2016. Hagstofa 
Íslands (2016). 

Slysatíðni Undir landsmeðaltali. 0,46 slys á hverja milljón ekinna km. 
Vegagerðin (2016c). 

Hraði Ekki mikið yfir leyfilegum hámarkshraða. 
Viðtöl Einhverjir hagsmunaárekstar. Flutningsaðilar telja veginn um bæinn 

ekki nægilega greiðfæran. 
Könnun Virkur ferðamáti barna sem búa í innan við 800m fjarlægð frá skóla er 

57%. Frá er dreginn fjöldi þeirra sem koma með skólabíl.  
 
Munur á virkum ferðamáta þeirra sem þvera þjóðveg á leið sinni til 
skóla og þeirra sem ekki gera það er 31%. Öll börnin búa í innan við 
800m fjarlægð frá skóla.  
 
Hlutfall virks ferðamáta er 27% lægri en í Reykjavík, eða 57% í stað 
84%. Er þá aðeins horft til þeirra barna sem búa innan við 800 m frá 
skóla. 
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11 Samanburður 
Þessir sex þéttbýlisstaðir sem könnunin náði til verða bornir saman og niðurstöður könnunar 
jafnframt bornar saman við niðurstöður könnunar á ferðamáta grunnskólabarna í Reykjavík. 
Reyðarfjörður hefur ákveðna sérstöðu þar sem þjóðvegurinn með tilheyrandi þunga-
flutningum hefur verið færður út fyrir byggðina. Niðurstöður könnunar fyrir Reyðarfjörð 
eiga því einungis við hvað varðar ferðamáta grunnskólabarna, ekki hvort þjóðvegurinn hafi 
þar áhrif á. 
 

11.1 Staðhættir 
Þéttbýliskjarnarnir eiga það allir sameiginlegt, fyrir utan Egilsstaði, að liggja við sjó og er 
sjávarútvegur stundaður frá þeim öllum utan Víkur og Egilsstaða. Í öllum bæjunum sex hefur 
byggðin vaxið og þróast meðfram þjóðveginum. Í öllum tilvikum er þjóðvegurinn mikilvæg 
lífæð fyrir starf og uppbyggingu innan og við þéttbýliskjarnann. 
 

11.2 Aðalskipulag 
Í aðalskipulagsáætlunum sveitarfélaganna er í öllum tilvikum fjallað um bætt 
umferðaröryggi. Í nokkrum þeirra er fjallað um mikilvægi góðra samgangna fyrir virka 
ferðamáta með tengingu í umhverfismál eða lýðheilsu. Þjóðvegurinn hefur þegar verið 
færður út fyrir byggðina á Reyðarfirði. Áform eru um að þungaumferð verði færð að sjó á 
Húsavík og verði ekki til frambúðar í miðbænum. Á öðrum aðalskipulagsuppdráttum sem til 
skoðunar voru er ekki gert ráð fyrir færslu þjóðvegarins. 
 

11.3 Umferð og íbúafjöldi 
Íbúafjöldi á þeim stöðum sem könnunin náði til var nokkuð mismunandi eða frá 207 manns 
á Bíldudal og upp í 2.559 á Ísafirði. 

 

Mynd 119. Íbúafjöldi 2016. Upplýsingar frá Hagstofunni (Hagstofa Íslands, 2016). 
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Umferð á þjóðvegunum var jafnframt nokkuð mismunandi eða frá 656 bílum á sólarhring 
(ÁDU) á Bíldudal og upp í 4.534 bíla á sólarhring (ÁDU) á Egilsstöðum. 

 

Mynd 120. Umferð 2015. Eining er bílar á sólarhring. Upplýsingar af heimasíðu Vegagerðarinnar (Vegagerðin, 2016a). 

Nokkuð samræmi er hvað varðar íbúafjölda og umferð en Egilsstaðir og ekki síst Vík skera 
sig úr hvað það varðar.  

 

Mynd 121. Umferð og íbúafjöldi. Eining umferðar er bílar á sólarhring. Upplýsingar af heimasíðu Vegagerðarinnar og 
Hagstofunnar (Vegagerðin, 2016a) og (Hagstofa Íslands, 2016). 
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11.4 Slysatíðni 
Tafla 7. Slysatíðni. Eining: slys á hverja milljón ekinna km. Upplýsingar af heimasíðu Vegagerðarinnar (Vegagerðin, 
2016c). 

Slysatíðni, meðaltal 
áranna 2010-2014 

Vegur: Yfir 
landsmeðaltali* 

Undir 
landsmeðaltali* 

Bíldudalur Ketildalavegur 619 01  0,00 
Ísafjörður Djúpvegur 61 42 1,32  
Húsavík Norðausturvegur 85 05  1,17 
Egilsstaðir Norðfjarðarvegur 92 00 2,08  
Reyðarfjörður Norðfjarðarvegur 92 06 1,36  
Vík Hringvegur 1 b3  0,46 

*Meðaltal slysatíðni á þjóðvegum í þéttbýli utan höfuðborgarsvæðisins árin 2010-2014 er 1,26 slys 
á hverja milljón ekinna km. 

11.5 Hraði 
Leyfilegur hámarkshraði í gegnum þéttbýliskjarnana er á bilinu 35 km/klst. til 50 km/klst.  

11.6 Viðtöl 
Við greiningu og flokkun á viðtölum er þeim skipt í þrjá flokka: umferðaröryggi gagnvart 
óvörðum vegfarendum, greiðfærni og hagsmunaárekstrar á milli flutningsaðila og íbúa 
vegna þjóðvegarins. Athygli vekur að í öllum skólum er hvatt til að börn ferðist með virkum 
hætti til skóla. Nánari samantekt svara er að finna í viðhengi 2. 

Umferðaröryggi gagnvart óvörðum vegfarendum: 
 Aðeins einn skólastjórnandi fær kvartanir vegna þess að börn þurfa að fara yfir 

þjóðveg á leið sinni til skóla.  
 Fjórir Vegagerðarstarfsmenn hafa fengið kvartanir vegna þess að börn eigi erfitt með 

að þvera þjóðveg á leið sinni til skóla. 
 Fimm af sex Vegagerðarstarfsmönnum hafa ávallt áhyggjur af umferð gangandi í 

tengslum við snjómokstur. Fram kom að oft er gert hlé á snjómokstri þegar flest börn 
eru á leið til skóla. 

 Tveir af fjórum flutningabílstjórum hafa áhyggjur af umferð gangandi vegfarenda 
yfir veginn. Einn segir að ávallt séu áhyggjur af gangandi vegfarendum þegar ekið 
er um þéttbýliskjarna. 

Greiðfærni: 
 Fjórir af sex Vegagerðarstarfsmönnum fá kvartanir frá flutningafyrirtækjum vegna 

þess að þeim finnst vegurinn ekki nægilega greiðfær.  
 Fjórir af fimm flutningabílstjórum telja þjóðveginn í gegnum þéttbýliskjarnann ekki 

nægilega greiðfæran.  

Hagsmunaárekstrar á milli flutningsaðila og íbúa vegna þjóðvegarins: 
 Tveir af fimm aðspurðra skólastjórnenda telja einhverskonar hagsmunaárekstra vera 

á milli flutningsaðila og íbúa vegna þjóðvegarins. 
 Fjórir af sex Vegagerðarstarfsmönnum telja hagsmunaárekstra vera á milli  

flutningsaðila og íbúa vegna þjóðvegarins. Hinir tveir tala um lítilvæga 
hagsmunaárekstra. 
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 Þrír af fimm flutningsaðilum telja hagsmunaárekstra á milli flutningsaðila og íbúa 
vegna þjóðvegarins. Einn telur svo ekki vera og einn bendir á að vegurinn sé 
jafnmikilvægur fyrir þéttbýlið eins og ósæðin er fyrir líkamann.  

Umferðaröryggi gagnvart óvörðum vegfarendum: 
Ekki er mikið um kvartanir en meðvitund virðist vera hjá öllum hópum um að taka tillit til 
óvarinna vegfarenda, þá sérstaklega barna. Þetta lýsir sér m.a. í að hlé er gert á snjómokstri 
þegar börn eru á leið í skóla. 

Greiðfærni: 
Þó flutningabílstjórar hafi áhyggjur af umferð gangandi er ljóst að þrengingar og annað sem 
sett er á vegi til að hamla hraðakstri hentar ekki þeirra starfsemi. 

Hagsmunaárekstrar á milli flutningsaðila og íbúa vegna þjóðvegarins: 
Þó svo að vegur sé jafn mikilvægur fyrir þéttbýli eins og ósæðin er fyrir líkamann er ljóst að 
hagsmunir ólíkra hópa fara illa sama hvað varðar útfærslu og staðsetningu þjóðvegar í 
þéttbýli. 

11.7 Könnun 
Hlutfall þeirra sem ferðast með virkum hætti, þ.e. gangandi eða hjólandi, til skóla er lægra 
en í Reykjavík. Hér er búið að leiðrétta niðurstöðurnar fyrir þann hóp nemenda sem kemur 
með skólabíl til skóla. Sá hópur býr oft í umtalsverðri fjarlægð frá skóla. 

  

Mynd 122. Hlutfall barna sem ganga eða hjóla í skóla.  

Ef gert er ráð fyrir að göngufæri miðist við 800 m eða 10 mínútna göngu er rétt að leiðrétta 
gögnin einnig gagnvart þessum þætti. Í fjórum af sex þéttbýliskjörnum sem könnunin náði 
til náði byggðin töluvert lengra frá skóla. Aðeins á minni stöðunum, Vík og Bíldudal, var 
byggðin innan þessara marka. Þá er ekki miðað við þá sem búa í umtalsverðri fjarlægð frá 
skóla og koma með skólabíl. Í Reykjavík er viðmiðið um 800 uppfyllt í langflestum skólum 
eins og sjá má á mynd 6. 
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Mynd 123. Hlutfall þeirra barna, sem búa í innan við 800m frá skóla, sem ganga og hjóla í skólann. 

Þó að leiðrétt hafi verið fyrir akstri í skólabíl og fjarlægð til skóla er hlutfallið á 
landsbyggðinni fyrir virkan ferðamáta skólabarna enn talsvert lægra en í Reykjavík eða 66% 
að meðaltali á meðan hlutfallið í Reykjavík er 84%.  
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Til að skoða hvort áhrifa þess að forðast að ganga yfir þjóðveg gæti, hvað varðar ferðamáta 
grunnskólabarna, er jafnframt skoðað sérstaklega hlutfall virks ferðamáta þeirra sem þurfa 
að þvera þjóðveg á leið sinni til skóla og hinna sem ekki þurfa þess. 

 

Mynd 124. Hlutfall barna sem ganga eða hjóla til skóla, búa í innan við 800m fjarlægð frá skóla og þvera ekki þjóðveg á 
leið sinni til skóla.  

 

Mynd 125. Hlutfall barna sem ganga eða hjóla til skóla, búa í innan við 800m fjarlægð frá skóla og þvera þjóðveg á leið 
sinni. 
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Mynd 126. Áhrif þjóðvegar á ferðamáta skólabarna. Samanburður á hlutfalli þeirra skólabarna sem þurfa að þvera 
þjóðveg á leið sinni til skóla og þeirra sem ekki þurfa þess í 6 þéttbýliskjörnum á landsbyggðinni og Reykjavík. Aðeins er 

horft til þeirra sem búa í innan við 800m fjarlægð frá skóla. 

 

  

84% 81%
89%

66%

78%
72%

78%

0%

42%
49%

33%
29%

0%

47%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Áhrif þjóðvegar á ferðamáta grunnskólabarna

Þeir sem ekki þvera þjóðveg Þeir sem þvera þjóðveg



89 
 

12 Niðurstöður 
Í upphafi ritgerðar var sett fram eftirfarandi rannsóknarspurning: 
Hefur lega þjóðvega og afmörkun skólahverfa áhrif á ferðamáta grunnskólabarna á leið 
þeirra til skóla? 
 
Af viðtölum að dæma er ljóst að ákveðnir hagsmunaárekstrar eru varðandi not mismunandi 
hópa af þjóðvegi. Samhljómur virðist ríkja um að forgangsraða öryggi fram fyrir greiðfærni. 
Leyfilegur hámarkshraði er lægri í sjálfu þéttbýlinu en á aðliggjandi vegum, gangbrautir hafa 
verið settar á helstu gönguleiðir og snjómokstur fer ekki fram á sama tíma og börn eru á leið 
til skóla. Þó flutningsaðiliar séu sammála þessari forgangsröðun hefur hún greinilega 
neikvæð áhrif á störf þeirra. Draga má þá ályktun að hagsmunaárekstar hafi þau áhrif að 
færri börn ferðist með virkum ferðamáta til skóla þurfi þau að þvera þjóðveg á leið sinni. 
 
Niðurstöður könnunarinnar eru skýrar. Það að þjóðvegur þveri leið grunnskólabarns til skóla, 
þó svo að fjarlægðin sé í öllum tilvikum undir 800 m, hefur þau áhrif að börn og forráðamenn 
þeirra velja heldur að aka barni til skóla eða að það taki strætó heldur en að það hjóli eða 
gangi til skóla.  

Hlutfall nemenda sem búa innan 800 m fjarlægð frá skóla og þurfa ekki að þvera þjóðveg á 
leið sinni og koma til skóla með virkum ferðamáta, þ.e. gangandi eða hjólandi, er 77%.  

Meðaltal er tekið af þeim fimm þéttbýliskjörnum þar sem þjóðvegur liggur um íbúabyggð, 
40% nemenda sem búa innan 800 m fjarlægðar frá skóla og þurfa að þvera þjóðveg á leið 
sinni, koma til skóla með virkum ferðamáta, þ.e. gangandi eða hjólandi. 

Munurinn er 37 prósentustig. 

 

Mynd 127. Áhrif þjóðvegar á ferðamáta grunnskólabarna til skóla. 
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Mynd 128. Áhrif legu þjóðvegar á ferðamáta barna til skóla. 
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Í upphafi ritgerðar var jafnframt sett fram eftirfarandi undir rannsóknarspurning: 
Hvert er hlutfall barna á landsbyggðinni sem ganga og hjóla í skólann samanborið við 
Reykjavík. Niðurstöður verða bornar saman við niðurstöður sem birtust í MS ritgerð Írisar 
Stefánsdóttur í skipulagsfræði, 2014. 
 

Hlutfall nemenda sem búa innan við 800 m fjarlægð frá skóla og þurfa ekki að þvera þjóðveg 
á leið sinni, koma til skóla með virkum ferðamáta, þ.e. gangandi eða hjólandi, er 77%. Til 
samanburðar er þetta hlutfall 84% í Reykjavík. Segja má að hlutfallið sé sambærilegt þegar 
búið er að draga frá þá þætti sem hafa áhrif á ferðamáta og eru ekki til staðar  í hverfisskólum 
í Reykjavík eins og fjarlægðir lengri en 800m og þjóðveg sem liggur þvert í gegnum 
skólahverfi. 

 

Mynd 129. Hlutfall grunnskólabarna sem ferðast með virkum hætti til skóla. Áhrif þjóðvegar á ferðamáta skólabarna. 
Samanburður á hlutfalli þeirra skólabarna sem þurfa að þvera þjóðveg á leið sinni til skóla og þeirra sem ekki þurfa þess. 

Borið er saman meðaltal 6 þéttbýliskjarna á landsbyggðinni við Reykjavík. Aðeins er horft til þeirra barna sem búa í 
innan við 800m fjarlægð frá skóla. 
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13 Umræður og ábendingar 
Ljóst er að lega þjóðvega og afmörkun skólahverfa hefur áhrif á ferðamáta grunnskólabarna 
á leið þeirra til skóla. Aðalskipulagsáætlanir fyrir alla þéttbýliskjarnana sem skoðaðir voru 
gerðu ráð fyrir auknu umferðaröryggi á einn eða annan hátt. Í þeim flestum var jafnframt 
kveðið á um virkan ferðamáta sem þátt í að efla lýðheilsu. Aðeins í aðalskipulagi Húsavíkur 
og Víkur í Mýrdal eru áform um að flytja þungaflutninga út fyrir gönguleiðir barna til skóla. 
Þetta eru dýrar lausnir og tryggja þarf að öryggi gangandi vegfarenda batni til muna. Skoða 
ætti hvort til séu aðrar og mögulega hagkvæmari lausnir sem tryggi öryggi vegfarenda og 
standist aðrar þær kröfur sem til þjóðvega eru gerðar. Þó aðalskipulagsáætlanir geti að vissu 
leyti innihaldið sýn til framtíðar þurfa þær jafnframt að vera raunsæjar og taka mið af ólíkum 
þörfum samfélagsins.  

Setja mætti undirgöng eða göngubrýr til að auðvelda gangandi vegfarendum að þvera 
þjóðvegi en þetta er kostnaðarsamt og vanda þarf til útfærslu til að fólk noti slíkar lausnir. 
Undirgöng þurfa að falla vel að landslagi og gangandi vegfarandi þarf að sjá í gengum 
göngin til að hann vilji nýta þau. Að fara ofan í dimma „holu“ er ekki aðlaðandi og jafnvel 
ógnvekjandi. Jafnframt þarf að huga að grunnvatnsstöðu því lítið gangast undirgöng full af 
vatni og dælingar geta reynst dýrar. Göngubrýr þurfa sömuleiðis að falla vel að landi þannig 
að gangandi vegfarandi freistist ekki til að fara yfir þjóðveg, með tilheyrandi hættu, frekar 
en að eyða orku í að fara upp bratta rampa eða tröppur. Lágmarkshæð göngubrúa verður að 
vera þannig að öll leyfileg faratæki komist undir þær. Önnur leið verður jafnframt að vera til 
staðar til að akstur með stóran farm, þá í lögreglufylgd, komist á áfangastað. Af viðtölum í 
verkefni þessu að dæma er ljóst að öryggi er forgangsraðað fram yfir aðra þætti. 
Umferðaröryggi er til umræðu í öllum þeim aðalskipulagsáætlunum sem til skoðunar voru. 
Þar sem hagsmunir ólíkra aðila gagnvart þjóðvegi um þéttbýli virðast, skv. könnun þessari, 
ekki fara saman mættu sveitarfélögin skoða betur hvort möguleikar séu til staðar til að færa 
þjóðveg, og þá þungu umferð sem honum tilheyrir, út fyrir skólahverfin. Jafnframt mætti 
huga að þéttingu byggðar í þeim hlutum bæjanna sem eru sömu megin og skólinn. Þétting 
byggðar hefur átt sér stað á höfuðborgarsvæðinu undanfarin ár. Ekki er að sjá að áhersla sé 
á slíka þróun í þéttbýliskjörnunum sex sem hér voru til skoðunar. En með því að þétta byggð 
þeim megin þjóðvegar sem skólinn er, innan 800 m fjarlægðar frá grunnskóla, skapast 
aðstæður til að fleiri börn muni ferðast með virkum hætti til skóla. Hvoru tveggja ætti að 
skila sér í virkari ferðamáta skólabarna og þar með aukinni lýðheilsu.  

Umferðaröryggi ætti ávallt að vera í fyrirrúmi hjá öllum þeim er koma að skipulagsmálum. 
Sé umferðaröryggi ekki tryggt er alls óvíst að öðrum markmiðum verði náð svo sem hvað 
varðar virka ferðamáta, umhverfismál, lýðheilsu, íbúafjölda og margt fleira. Huga þarf að 
umferðaröryggi í öllum áætlunum er varða framtíðina. Erfitt getur reynst að bæta 
umferðaröryggi í þegar byggðum hverfum þar sem umferðaröryggi allra vegfarenda var ekki 
fullnægjandi á skipulagsstigi. 

Markmið með rannsókn þessari var að skoða hvort ferðavenjur barna í þéttbýliskjörnum á 
landsbyggðinni væru á einhvern hátt frábrugðnar ferðavenjum barna í Reykjavík og hvort 
þjóðvegurinn hefði þar áhrif. Leitað var eftir hvort sambærilegar kannanir hefðu verið gerðar 
erlendis en án árangurs. Í gegnum aldirnar hefur þéttbýli um allan heim byggst upp meðfram 
þjóðvegum. Í nýjum hverfum er oft leitast við að gangandi vegfarendur, þá sérstaklega börn 
á leið til skóla, þurfi ekki að þvera þungar umferðaræðar. Afar forvitnilegt er vita hvort 
niðurstöður sambærilegrar könnunar erlendis gefi sömu niðurstöður. 
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Ekki væri síður forvitnilegt að bera niðurstöður þessarar rannsóknar saman við kenningar 
Jan Gehl annars vegar og hugmyndir um samrými (e. shared space) hins vegar.  
Í bók sinni „Life Between buildings“ sem kom fyrst úr árið 1987 fjallar Gehl um samspil 
akandi og gangandi umferðar og hversu mikilvægt er að veita óvörðum vegfarendum 
nægilegt rými til að þeir geti og vilji ferðast frjálsir og öruggir á milli staða (Gehl, 1987). 
Niðurstöður hér benda ótvírætt til að mannlíf sem einkennist af gangandi og hjólandi umferð 
skerðist við að akandi umferð, þá sérstaklega þungaumferð, fari um sama svæði.  
Hugmyndir um samrými ganga út á að öll tegund umferðar ferðist um sama rými, oft án 
aðgreiningar. Í skýrslunni Samrými – Reynsla og þekking sem unnin var árið 2014 af VSÓ 
ráðgjöf eru teknar saman upplýsingar af reynslu þjóða af slíku samrými. (VSÓ ráðgjöf, 
2014).  Athyglisvert væri að skoða hvort þeir þættir sem taldir eru neikvæðir í þeirri 
samantekt séu í samræmi við þá niðurstöðu að þjóðvegaumferð hafi neikvæð áhrif á 
ferðamáta skólabarna. 
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15 Viðaukar 
Viðauki 1. 
Uppdrættir af gönguleiðum skólabarna. 
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Viðauki 2. 
Samantekt og úrvinnsla úr viðtölum. 
 
Skólastjórar eða fulltrúar þeirra:  

Hvetur skólinn börn og forráðamenn til að börnin ferðist með virkum hætti, gangandi eða 
hjólandi, til skóla? Allir aðspurðir svöruðu játandi. 

Færð þú kvartanir vegna þess að börn þurfa að fara yfir þjóðveg á leið sinni til skóla? Allir 
nema einn aðspurðir svöruðu neitandi. 

Telur þú að börnum sem þurfa að fara yfir þjóðveg sé frekar ekið til skóla en öðrum? Tveir 
aðspurðra voru ekki vissir, einn svaraði játandi og tveir neitandi. 

Þurfa nemendur að sækja hluta af skólastarfi yfir þjóðveginn? Ef svo er hvaða þátt 
skólastarfsins? Í tveimur tilvikum er skipulagt skólastarf beggja vegna þjóðvegar. 

Ef kvartað er undan umferð á þjóðveginum, hvaða þætti er þá kvartað undan? (Umferð 
þungra bíla, hraða, snjóruðningi…) Tveir aðspurðra höfðu ekki fengið kvartanir, tveir vegna 
hraða, einn vegna þungaflutninga og einn vegna snjómoksturs. 

Upplifir þú hagsmunaárekstra á milli flutningsaðila og íbúa vegna þjóðvegarins? Tveir svara 
játandi og þrír neitandi. 

Veghaldari, fulltrúi Vegagerðarinnar:  

Færð þú kvartanir vegna þess að börn eigi erfitt með að þvera þjóðveginn á leið sinni til 
skóla? Helmingur aðspurðra svara neitandi. Aðrir fá eða hafa fengið kvartanir. 

Hafa þeir sem sinna snjómokstri áhyggjur af umferð gangandi vegfarenda yfir veginn? En 
skólabarna? 5 af 6 svörum eru á þá leið að snjómokstursmenn hafi ávallt áhyggjur af umferð 
gangandi. Fram kom að oft er gert hlé á snjómokstri þegar flest börn eru á leið til skóla. 

Færð þú kvartanir frá flutningafyrirtækjum vegna þess að þeim finnst vegurinn ekki 
nægilega greiðfær? 4 af 6 svara játandi og 2 segja að breytingar hafi verið gerðar í kjölfar 
kvartana. 

Upplifir þú hagsmunaárekstra á milli flutningsaðila og íbúa vegna þjóðvegarins? 4 af 6 svara 
játandi. 2 tala um lítilvæga hagsmunaárekstra. 

Helstu fyrirtæki sem nýta þjóðveg vegna starfsemi sinnar:  

Hafa bílstjórar ykkar áhyggjur af umferð gangandi vegfarenda yfir veginn? En skólabarna? 
2 svara játandi og 2 neitandi. 1 gefur í skyn að ávallt séu áhyggjur af gangandi þegar ekið 
er um þéttbýliskjarna. 

Finnst ykkur vegurinn nægilega greiðfær? 4 af 5 svara neitandi.  

Upplifir þú hagsmunaárekstra á milli flutningsaðila og íbúa vegna þjóðvegarins? 3 af 5 svara 
játandi. Einn neitandi og einn bendir á að vegurinn sé jafnmikilvægur fyrir þéttbýlið eins og 
ósæðin er fyrir líkamann.  
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