
Velkomin í íslensku umferðarmerjaskrána 

Þessi skrá inniheldur sýnishorn af 
bráðabirgðamerki (H- merki) samkvæmt
íslenskri umferðamerkjareglugerð. 

Athugið að bráðabirgðamerki þarf að 
sérteikna fyrir mismunandi aðstæður

Gangi ykkur vel!  



Stærð á merki 140 x 150

Vegurinn verður lokaður

(Road closed)

Laugardag (Saturday)

Frá kl. 13:00 - 14:20

(from) 

Rall+y

1. Keppnishaldarar setja upp merki við alla þá 
vegi sem eru lokaðir hverju sinni með sólahrings
fyrirvara. 

2. Allar merkingar skal taka niður strax að lokinni 
Keppni.

3. Stærð skilta skal vera (1,40 x 1,50 m) og uppfylla
almenn ákvæði reglugerðar um umferðarmeki. 

4. Skilti skulu hafa eftirfarandi útlit. 



Upphéraðsvegur

 um Kl i fárbrú 

13 - 15 sept 

931

9 - 12 sept Lokað 

7

Á vetrum er oft sett upp bráðabirgðamerki sem gefa til
kynna ástand vegna t.a.m. þegar 
- vegur er seinfarin /torleið
- vegur er ófær 
- þungatakmarkanir eru á vegi 

Merki skal setja fyrst á veginum sjálfum. 



917

Hellisheiði

Getur verið ófær.

Frá 1. nóv. - 20. mars. er

enginn vetrarþjónusta.

1777Færð á vegum

No winter service

from 1. nov. - 20. march.

Can be impassable

Road information 1777

Þegar loka þarf heiðum skal það 
kom skýrt fram jafnt á 
íslensku sem og ensku. 
Nota má Ófært - impasseble eða 
Lokað - Closed.

Upphéraðsvegur

 um Kl i fárbrú 

13 - 15 sept 

931

9 - 12 sept Lokað 

7

120x100



Á upplýsingatöflunum skal koma fram hvert takmörkunin er,
hvar hún eigi við, tími takmarkana og vegvísun þegar þörf er á. 

Á skiltinu hér til vinstri er öll umferð á Ölfusárbrú bönnuð 
milli 19 - 7 en það er sýnt með B01.11 

Á öðrum tíma gildir eftirfarandi á brúnni. 

B13.20      sýnir mestu leyfilega breidd ökutækja 

B15.30      sýnir mestu leyfilega hæð ökutækja. 

Á merkinu er einnig gefið til kynna að hægt sé að komast til 
Selfoss / Vík gegnum veg 38 og síðan 1. 



Va r ú ð  -  v a r p l a n d

F u g l a r  á  v e g i

Merki þetta er notað til að vara við 
varplandi fugla þar sem búast má við 
fuglum á vegi. 

Nota má þjónustumerki E02.66 
til að vísa á stað sem er hentugur til 
að skoða fugla. 

Stærð skiltisins er 100 x 150 sm 



Hjáleið 

Hjáleiðir ber að merkja með 
HJÁLEIÐ ásamt undirmerkjum til 
þess að gefa til kynna hentugustu
leið framhjá vinnusvæði. 


