
 
 
 
 
 

September 2013//BRÁÐABIRGÐATÖLUR 

 
 
 

 

 
 

Umsjón: Guðrún Sesselja Baldursdóttir gudrun.sesselja@logreglan.is. Gögnin voru tekin út 15.10.2013. Nánar um fyrirvara er að finna á www.rls.is/tolfraedi 

Svipting ökuréttar vegna hraðaksturs. 
 

Hraðakstur getur leitt til sviptingu ökuréttinda ökumanns ef hann 
hefur orðið sekur um mjög vítaverðan akstur ökutækis, svo sem 
keyrt langt umfram lögleyfðan hámarkshraða1.  
 

Flest brot sem varða sviptingu eiga sér stað á þjóðvegum landsins 
en þar er hámarkshraðinn víðast hvar 90 km/klst.. Gerist ökumaður 
sekur um hraðakstursbrot á 141 km/klst eða meira er hann sviptur 
ökuréttindum.  

-Á tímabilinu jan.-sept., árin 2012 og 2013 náðust slík brot í 
langflestum tilfellum á hraðaratsjár lögreglunnar en aðeins að 
litlum hluta á sjálfvirkar hraðamyndavélar eða undir 10% brotanna.  
-Flest brotanna áttu sér stað milli kl. 12:00 og 17:59 bæði árin eða 
um 43%, næst flest milli 18:00 og 23:59 eða rúmlega 30%. 

 

Flest brot á 141 km/klst. eða meira áttu sér stað í umdæmi 
lögreglunnar á Höfuðborgarsvæðinu, þar á eftir lögreglunnar á 
Suðurnesjum, svo Hvolsvelli, Snæfellsnesi2, Selfossi og Akureyri. 
  
1Viðmið um viðeigandi refsingar þegar um akstur umfram leyfilegan hámarkshraða er að 
ræða má sjá á síðu Stjórnarráðs Íslands: 
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/575-2001  
2Embætti lögreglunnar á Snæfellsnesi heldur utan um öll hraðakstursbrot sem nást á 
sjálfv. stafrænar hraðamyndavélar og hefur stór hluti brotanna því í raun átt sér stað 
utan umdæmisins.  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mynd 1. Fjöldi hraðakstursbrota þar sem refsing getur varðað 
sviptingu ökuréttar, út frá skráðum hámarkshraða á vettvangi brots. 
Samanburður á tímabilunum jan.-sept. árin 2012 og 2013. 
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Hámarkshraði

2012 (fjöldi brota=296) 2013 (fjöldi brota=224)

Tími dags ´12 ´13 Alls 

12:00 - 17:59 30 40 70 

18:00 - 23:59 24 27 51 

00:00 - 05:59 7 10 17 

06:00 - 11:59 9 14 23 

Samtals 70 91 161 

 

Mesti mældi hraði jan.-sept.:  
 
Árið 2013 = 197 km/klst. 
-Hámarkshraði 80 km/klst. Höfuðborgarsvæðið -  
Reykjanesbraut. 
 

Árið 2012 = 202 km/klst.  
-Hámarkshraði 70 km/klst. Fáskrúðsfjarðargöng. 
 

 

Tímabilið október til og með september síðastliðin 3 ár 
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