
Of hraður akstur 2008 til 2010

Hraðakstursbrot er sá brotaflokkur þar sem skráð

eru flest brot hérlendis. Þau telja tugþúsundir á

hverju ári og nú er svo komið að brotin eru árlega

í kringum 40.000. Þegar líða tekur á sumarið

fjölgar þessum brotum mjög og hefst aukning

þeirra í mars/apríl. Þau ná svo hámarki í

júlí/ágúst (mynd 1). Sú fjölgun sem verður á

hraðakstursbrotum yfir sumartímann skýrist að

hluta til af auknum akstri landsmanna en einnig

koma hingað fjölmargir ferðamenn sem keyra yfir

löglegum hraða. Brotin voru fleiri í janúar 2010 en

fyrri ár en þá voru þau rúmlega 3.000. Undir lok

ársins 2009 voru settar upp hraðamyndavélar í

Ölfusi sem leiddi til þess að mikil fjölgun var á

hraðakstursbrotum eftir uppsetningu vélanna.

Þróun það sem af er ári

Mynd 2 sýnir fjölda hegningarlagabrota árin 2009,

2010 og það sem af er 2011. Skráð voru hjá

lögreglu 981 hegningarlagabrot í maí sem eru 6%

færri brot en skráð voru í apríl. Ef borinn er saman

fjöldi brota í maí 2010 og 2011 þá eru brotin um

400 færri árið 2011. Þessi fækkun nemur 29%. Alls

hafa verið skráð 4.918 hegningarlagabrot fyrstu 5

mánuði ársins eða 33 brot á dag að meðaltali.

Á fyrstu fimm mánuðum ársins voru umferðar-

lagabrot og líkamsárásir færri miðað við árið á

undan. Þjófnuðum fækkaði einnig og innbrotum.

Skráð hafa verið rúmlega 10.000 hraðakstursbrot

sem þýðir að skráð hafa verið að meðaltali 67 brot

á hverjum degi frá áramótum.

Þjófnaðarbrot hafa verið í kringum 2.000 fyrstu

fimm mánuði áranna 2009 og 2010 en þeim

fækkaði á árinu 2011 og voru rúmlega 1.600.

Innbrotum fækkaði einnig á sama tímabili og voru

þau rúmlega 700. Þessi brot voru 1.245 árið 2010

og 1.563 árið 2009.

Mynd 1. Fjöldi  hraðakstursbrota  2008 til 2010.

Mynd 2. Fjöldi hegningarlagabrota 2009, 2010 og það sem af er ári 2011 

greint eftir mánuðum.
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Hegn. 2011 Hegn. 2010 Hegn. 2009

Jan.-maí’09 Jan.-maí ‘10 Jan.-maí ‘11

Hraðakstursbrot 14.296 15.998 10.145

Þjófnaðarbrot 2.105 1.934 1.606

Eignaspjöll 1.327 1.260 968

Innbrot 1.563 1.245 757

Ölvun við akstur 573 491 472

Fíkniefnabrot 549 575 641

Líkamsárás (217.-218. gr.) 451 481 420

Tafla 1. Fjöldi í helstu brotaflokkum í janúar- maí 2009, 2010 og 2011.
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