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Skipulags- og samgönguráð 
Borgartúni 12 – 14 
105 Reykjavík 

 

Tillaga Vegagerðarinnar um lækkun hámarkshraða á Bústaðavegi. 

Umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar hefur borist hjálögð tillaga Vegagerðarinnar, 
dags. 23. apríl sl., um lækkun á leyfilegum hámarkshraða úr 60 kílómetrum á klukkustund í 50 
kílómetra á klukkustund, á Bústaðavegi milli stöðvar 0 á brú yfir Kringlumýrarbraut og vestur 
fyrir Kapellutorg að stöð 520. 
 
Í samræmi við 3. mgr. 84. gr. umferðarlaga nr. 77/2019, skal hámarkshraði á þjóðvegum í 
þéttbýli ákveðinn af Vegagerðinni, að fengnu samþykki viðkomandi sveitarstjórnar og lögreglu. 
Með vísan til viðauka 1.1. um fullnaðarafgreiðslur skipulags- og samgönguráðs án staðfestingar 
borgarráðs við samþykkt um stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar, er erindið 
framsent skipulags- og samgönguráði til afgreiðslu. 

Með vísan til þeirra forsendna sem fram koma í erindinu, er lagt til að tillaga Vegagerðarinnar 
verði samþykkt. 

 

 

Þorsteinn R. Hermannsson 
samgöngustjóri 

 
 
Hjálagt: 
1. Erindi Vegagerðarinnar, dags. 23. apríl 2021, ásamt fylgiskjölum. 















 

 

Bústaðavegur 
Breyting við Kringlumýrarbraut 
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Málefni: Lækkun hámarkshraða á brú á Bústaðavegi 

 

Lagt er til að lækka hámarkshraða á brú á Bústaðavegi yfir Kringlumýrarbraut úr 60 km/klst í 50 

km/klst í vesturátt. Helstu rök fyrir þessari breytingu eru: 

• Í dag er aðstæðum þannig háttað að hámarkshraði yfir brúna er mismunandi eftir því 

hvort ekið er til austurs eða vesturs og telur ráðgjafi eðlilegast að hafa sama hraða í báðar 

áttir, þ.e. 50 km/klst. 

• Nú eru fyrirhugaðar framkvæmdir þar sem þversniði brúarinnar verður breytt. Akreinar 

og miðeyjur verða þrengdar til að stækka svæði fyrir gangandi og hjólandi yfir brúnna. 

Nýjar breiddir miðast við 50 km/klst. 

• Lækkun hámarkshraða minnkar umferðarhávaða, sem er mikilvægt þar sem þessi hluti 

vegarins er nálægt húsum. 

• Það er gönguþverun á nv-rampa þar sem nú er 60 km/klst. Það er mikilvægt að lækka 

hraðann þar. 

• Aukin umferð óvarinna vegfarenda sem þvera veg. 

 

 

Virðingarfyllst, 

Runólfur B. Sveinsson 

 


