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ÍÍslandsland

ÖÖkumenn landsins eru að eldastkumenn landsins eru að eldast
ÍÍ dag eru um 12% dag eru um 12% ÍÍslendinga 65 slendinga 65 áára og eldrira og eldri
ÁÁrið 2045 er gert rrið 2045 er gert rááð fyrir að 22% ð fyrir að 22% ÍÍslendinga slendinga 
verði 65 verði 65 áára og eldrira og eldri
FjFjöölgun eldri lgun eldri öökumanna er fyrirsjkumanna er fyrirsjááanleg um anleg um 
heim allan nheim allan nææstu stu áárinrin



RannsRannsóókn Slysavarnafkn Slysavarnaféélagsins lagsins 
LandsbjargarLandsbjargar

400 einstaklingar, 67 400 einstaklingar, 67 áára og eldri, fengu ra og eldri, fengu 
sendan spurningarlistasendan spurningarlista
176 sv176 svöör br báárust = 44% svrust = 44% svöörunrun
Karlmenn voru 62% svarenda og konur 38%Karlmenn voru 62% svarenda og konur 38%
RRúúmlega helmingur svarenda býr mlega helmingur svarenda býr áá
hhööfuðborgarsvfuðborgarsvææðinuðinu



ÉÉg ek daglegag ek daglega

55,7

88,2

Kona Karl



Erlendar rannsErlendar rannsóóknirknir

SSæænsk rannsnsk rannsóókn sýnir að:kn sýnir að:
konur hkonur hæætta fyrr að aka en karlmenn tta fyrr að aka en karlmenn 
þþæær eru yngri og við betri heilsu þegar þr eru yngri og við betri heilsu þegar þæær hr hæætta tta 
að keyra  að keyra  
konur sem konur sem óóku mikið þegar þku mikið þegar þæær voru yngri aka r voru yngri aka 
lengur en aðrar konurlengur en aðrar konur



ÉÉg ek daglegag ek daglega
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Endurmenntun Endurmenntun öökumannakumanna

Bresk rannsBresk rannsóókn kn 
Endurmenntun Endurmenntun öökumanna er af hinu gkumanna er af hinu góóða og ða og 
eykur eykur ööryggi ryggi áá vegumvegum
Eykur fEykur fæærni eldri rni eldri öökumanna til að takast kumanna til að takast áá
við ný og flvið ný og flóókin vegakerfikin vegakerfi



Hvað finnst þHvað finnst þéér um mat r um mat áá ffæærni við rni við 
akstur ?akstur ?

12%

53%

35%

Óþarft Nauðsynlegt Veit ekki



MMéér finnst mat r finnst mat áá ffæærni við akstur rni við akstur 
nauðsynlegtnauðsynlegt

77%

23%

Ég mundi fara í mat á færni við akstur
Ég mundi ekki fara í mat á færni við akstur



MMéér finnst mat r finnst mat áá ffæærni við akstur rni við akstur 
nauðsynlegtnauðsynlegt

10%

31%

20%
14%

22%
3%

Mat á færni við akstur ætti að fara fram árlega
Mat á færni við akstur ætti að fara fram á tveggja ára fresti
Mat á færni við akstur ætti að fara fram á þriggja ára fresti
Mat á færni við akstur ætti að fara fram á fimm ára fresti
Ég veit ekki hversu oft mat á færni við akstur ætti að vera
Mat á færni við akstur ætti alldrei að fara fram



Skoðanir eldri borgaraSkoðanir eldri borgara

Það Það áá að skylda alla að skylda alla íí mat sem valda mat sem valda 
óóhhööppum ppum 
Skylda alla Skylda alla íí mat mat áá 10 10 áára fresti ra fresti 
Af hverju Af hverju öökumat fyrir 70 kumat fyrir 70 áára af hverju ekki ra af hverju ekki 
60 eða 80 60 eða 80 áárara
Leggja ber rLeggja ber rííka ka ááherslu herslu áá að fað fóólk yfir 80 lk yfir 80 áára ra 
gamalt aki ekki bgamalt aki ekki bííl nema vel sl nema vel séé fylgst með fylgst með 
heilsufari og getu þess til aksturs heilsufari og getu þess til aksturs 
Flestir Flestir öökumenn sem eru komnir yfir sjkumenn sem eru komnir yfir sjöötugt tugt 
hafa ekki nema 50% af hafa ekki nema 50% af öökuhkuhææfnifni



Skoðanir eldri borgaraSkoðanir eldri borgara

Eldra fEldra fóólk lk íí dag tdag tóók bk bíílprlpróóf f íí vinstri umferð og vinstri umferð og 
við allt aðrar aðstvið allt aðrar aðstææður.  Þess vegna verða ður.  Þess vegna verða 
viðbrviðbröögð e.t.v. ekki rgð e.t.v. ekki réétt ef eitthvað kemur tt ef eitthvað kemur 
fyrir. fyrir. 
T.d. T.d. áárin 1950 rin 1950 --70 var hraði 70 var hraði áá þjþjóóðvegum ðvegum 
kannski 60 kannski 60 --70 km/70 km/klstklst en nen núú er maður bara er maður bara 
fyrir fyrir áá leiðinni leiðinni áá Selfoss ef hraðinn er ekki Selfoss ef hraðinn er ekki 
110 km.  110 km.  
Kannski þarf sKannski þarf séér veg fyrir gamlingja.r veg fyrir gamlingja.



SlysSlys

SSæænsk rannsnsk rannsóókn sýndi að:kn sýndi að:
Algengara er að eldri bAlgengara er að eldri bíílstjlstjóórar verði sjrar verði sjáálfir lfir 
fyrir meiðslum en að þeir slasi aðra fyrir meiðslum en að þeir slasi aðra 
Eldri borgarar sem hEldri borgarar sem hóópur pur öökumanna er ekki kumanna er ekki 
hhæættulegri en aðrir ttulegri en aðrir öökumennkumenn
Reynsla af akstri skiptir mReynsla af akstri skiptir máálili



SlysSlys

BandarBandaríísk rannssk rannsóókn sýnir að þegar eldri kn sýnir að þegar eldri 
öökumenn lenda kumenn lenda íí slysi eru þeir þrisvar sinnum slysi eru þeir þrisvar sinnum 
llííklegri til að lklegri til að láátast af vtast af vööldum bldum bíílslyss en aðrir lslyss en aðrir 
öökumennkumenn
LLííkami eldri borgara þolir minni kami eldri borgara þolir minni ááverka en verka en 
llííkami yngra fkami yngra fóólkslks
Eldra fEldra fóólk er oft veikara fyrir og með aðra lk er oft veikara fyrir og með aðra 
undirliggjandi sjundirliggjandi sjúúkdkdóóma sem versna eða ma sem versna eða 
draga viðkomandi til dauða þegar draga viðkomandi til dauða þegar 
slysaslysaááverkar bverkar bæætast ofan tast ofan áá



UmferðarUmferðaróóhapp shapp sííðastliðin 3 ðastliðin 3 áárr

6%

94%

Já Nei



BandarBandaríísk rannssk rannsóóknkn

Eldri Eldri öökumenn virðast frekar lenda kumenn virðast frekar lenda íí slysum slysum íí
dagsbirtu, dagsbirtu, íí ggóóðu veðri og þegar þeir aka ðu veðri og þegar þeir aka 
rróólega og nlega og náállæægt heimilinugt heimilinu
Það er mjÞað er mjöög sjaldgg sjaldgææft að eldri ft að eldri öökumaður skumaður séé
drukkinn en algengara að slysin verði drukkinn en algengara að slysin verði áá
gatnamgatnamóótum þar sem tekin er vinstri beygja  tum þar sem tekin er vinstri beygja  
Eldri bEldri bíílstjlstjóórar eiga erfiðara með að skipta rar eiga erfiðara með að skipta 
um akrein, bakka, fara um akrein, bakka, fara áá rréétta akrein til að tta akrein til að 
beygja af vegi og sjbeygja af vegi og sjáá umferðarskilti sem vumferðarskilti sem víísa sa 
veginn  veginn  



AksturAkstur

Að stjAð stjóórna brna bííl gegnum gatnaml gegnum gatnamóót er ekki t er ekki 
einfalt, einfalt, öökumaðurinn þarf að hafa skarpa kumaðurinn þarf að hafa skarpa 
sjsjóón og getu til að taka margar samhangandi n og getu til að taka margar samhangandi 
áákvarðanir kvarðanir áá sama tsama tííma. Þ.e. ma. Þ.e. áákveða kveða áá hvaða hvaða 
akrein akrein áá að vera, hraða bifreiðar, bremsun, að vera, hraða bifreiðar, bremsun, 
hrhrööðun og stðun og stööðu bifreiðar miðað við aðrar ðu bifreiðar miðað við aðrar 
bifreiðar bifreiðar áá veginumveginum



VegvVegvíísar sar 

32%

47%

21%

þeir eru of smáir það er of lítið af þeim Þeir eru rangt staðsettir



UmferðarmerkiUmferðarmerki

41%

38%

21%

Þau eru of smá Það er of lítið af þeim Þau eru rangt staðsett



UmferðarskiltiUmferðarskilti

Flest rFlest rííki ki íí BandarBandarííkjunum eru hvkjunum eru hvöött til að tt til að 
ststæækka umferðarskilti og stkka umferðarskilti og stæækka letur kka letur áá þeim þeim 
ÞvÞvíí fyrr sem þessa breytingar hefjast þeim fyrr sem þessa breytingar hefjast þeim 
mun mun óódýrara verður það dýrara verður það 
Skilti sem þarf nSkilti sem þarf núú þegar að endurnýja yrðu þegar að endurnýja yrðu 
þþáá með stmeð stæærra letri  rra letri  



Skoðanir eldri borgaraSkoðanir eldri borgara

ÉÉg keyrði nýlega g keyrði nýlega íí ReykjavReykjavíík. Þar voru k. Þar voru 
margar akreinar. Þegar maður er loks margar akreinar. Þegar maður er loks 
kominn nkominn nóógu ngu næærri til að lesa rri til að lesa áá
umferðarskiltin er of seint að skipta um umferðarskiltin er of seint að skipta um 
akrein. Ef maður sakrein. Ef maður séér þr þáá einhverstaðar skilti. einhverstaðar skilti. 
ÁÁ að leita að þvað leita að þvíí beint af augum, til vinstri beint af augum, til vinstri 
eða til heða til hæægri? Jafnvel bakvið runna eða trgri? Jafnvel bakvið runna eða tréé? ? 
ReykjavReykjavíík er ekki fyrir k er ekki fyrir óókunnugakunnuga



AðstAðstææður sem erfitt er að aka ður sem erfitt er að aka íí

32,7
14,2

8

41,4
827,814,8

51,9

29

Snjór Rigning Sólskin
Þoka Rökkur Við Sólarlag
Við sólarupprás Hálka Myrkur



Hvernig finnst þHvernig finnst þéér hraðinn r hraðinn íí
umferðinniumferðinni

74%

0%

24%
2%

Of mikill hraði Of lítill hraði Hæfilegur hraði Veit ekki



Skoðanir eldri borgaraSkoðanir eldri borgara

HHáámarkshraðinn er ekki of hmarkshraðinn er ekki of háár en hann er of r en hann er of 
sjaldan virtur.sjaldan virtur.
ÉÉg hrg hrææðist skelfilega hraða umferð.  ðist skelfilega hraða umferð.  
Það þarf að draga Það þarf að draga úúr hraða r hraða úúti ti áá vegum. Þvegum. Þóó
maður keyri maður keyri áá 90 er maður fyrir 90 er maður fyrir íí umferðinni.umferðinni.
MMéér finnst leyfilegur hraði hr finnst leyfilegur hraði hææfilegur og reyni filegur og reyni 
að fylgja honum svo yngri að fylgja honum svo yngri öökumenn þurfi kumenn þurfi 
ekki að amast yfir gekki að amast yfir göömlu konunni mlu konunni íí
umferðinni.  Fjumferðinni.  Fjööldinn allur fer samt fram ldinn allur fer samt fram úúr r 
mméér.r.



Skoðanir eldri borgaraSkoðanir eldri borgara

NNáánast allir settu niður nast allir settu niður áá blað athugasemdir blað athugasemdir 
um að lum að löögreglan mgreglan mæætti vera sýnilegri og það tti vera sýnilegri og það 
þyrfti að taka harðar þyrfti að taka harðar áá llöögbrotum gbrotum íí
umferðinni.umferðinni.



NNææstu stu áárr

VerkfrVerkfrææðingar ðingar íí vegamvegamáálum þurfa að gera lum þurfa að gera 
sséér grein fyrir að r grein fyrir að öökumaður 21. aldarinnar er kumaður 21. aldarinnar er 
ekki lengur 45 ekki lengur 45 áára karlmaður heldur ra karlmaður heldur 
einstaklingur sem er 65 einstaklingur sem er 65 áára eða eldri ra eða eldri 
Hver sHver súú aðgerð aðgerð áá vegakerfinu sem einfaldar vegakerfinu sem einfaldar 
umferðina og umferðina og áákvarðanir sem bkvarðanir sem bíílstjlstjóórinn þarf rinn þarf 
að taka er til bað taka er til bóóta fyrir alla bta fyrir alla bíílstjlstjóórara



SamantektSamantekt

Eldri borgarar eru ekki hEldri borgarar eru ekki hæættulegri ttulegri öökumenn kumenn 
en aðriren aðrir
Eldri Eldri öökumenn lenda kumenn lenda íí ööðruvðruvíísi slysum en si slysum en 
yngri yngri öökumennkumenn
Þurfum að stÞurfum að stæækka og fjkka og fjöölga umferðarskiltumlga umferðarskiltum
BjBjóóða uppða uppáá endurmenntunendurmenntun
Draga Draga úúr hraðar hraða



Takk fyrirTakk fyrir


