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Bifhjól, vegir og umferðaaröryggi
Njáll
Nj Gunnlaugssson og Bergurr Kristinsson frrá Bifhjólasam
mtökum lýðvelddisins Sniglunu
um
ogg Daníel Árnasoon, Vegagerðin
nni.

Sagan ogg núið:
Undanfarrin ár hefur fjöldi
f
bifhjólla í almennrii umferð aukkist verulegaa og á eflaustt eftir að
aukast ennn meira á næ
æstu árum, ekki
e
síst vegnna hagkvæm
mnissjónarmiiða í kjölfar
hækkandi eldsneytisvverðs og hinnnar alræmduu kreppu og einnig
e
vegnaa aukinnar notkunar
n
m og léttum bifhjólum.
b
yngra fólks á vespum

Frá hópkkeyrslu Sniglannna sumardaginnn fyrsta.

Bifhjól eyyða að jafnaaði aðeins brooti af eldsneeyti fólksbílaa pr. km og eeiga að vera að ýmsu
leyti þæggilegri ferðam
máti, sérstakklega í yfirfullri bílavædddri borgarum
mferð. Auk þess
þ þurfa
þau mun minna rými undir stæði.. Sem viðmiðun mætti leeggja fjórum
m bifhjólum í eitt
bílastæði.
Unglingaar komast muun fyrr á götturnar á léttuum bifhjólum
m, og vespum
m, heldur en á bílum.
Er því miikilvægt að tryggja
t
öryggi þeirra og meðvitund um
u hættur um
mferðarinnaar strax í
upphafi vegferðar
v
þeiirra. Sniglarn
nir hafa unnnið að kynninngu, fræðslu og áróðri till þess að
efla umfeerðaröryggi allra bifhjóllamanna, hvoort heldur err gamlingja eeða ungannaa okkar.
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Auk
kning á bifhjóluum í samanburðði við aukningu
u á bifhjólaslysum.

Bifhjól erru vaxandi hluti
h
farartæk
kja á þjóðveggum og götuum í þéttbýlii. Sprenging hefur
orðið í fjö
ölgun bifhjóla síðustu fim
mm ár og err bifhjólafólk
k ekki lengurr einskorðaðð við
síðhærða tattúeraða tö
öffara heldu
ur er stór hlutti hjólafólks pabbar og m
mömmur, afaar og
ð prófa eitthvvað nýtt eðaa að láta gam
mla drauma ræ
ætast sem effni og
ömmur seem langar að
aðstæður leyfðu kannnski ekki fyrrr en nú.
Umferðaaröryggi
Ökumennn bifhjóla ogg ökumenn bifreiða
b
eiga sömu hagsm
muna að gætaa þegar kem
mur að.
umferðarröryggi, þ.e. að halda lífii og limum. Þ
Þó er rétt að benda á að bifhjólafólk flokkast
undir óvaarða vegfarenndur og eru sjálfsagðir hhlutir, eins ogg skilti og sttaurar í vegkkanti,
vegrið, misfellur
m
í slitlagsyfirborðði og fleira m
mun hættulegri hlutir fyrrir bifhjólam
mann en
ökumannn bíls ef eitthhvað fer úrskkeiðis. Þá má líka bendaa á að einfalddar viðhaldsaaðgerðir,
eins og só
ópun lausam
malar á gatnaamótum, aðskkotahlutir á götum og sóópun eða hreeinsun
malar af vegyfirborði
v
i geta skilið milli lífs og dauða fyrir bifhjólafólkk.
Framtíðiin
Sé horft til
t þróunar errlendis er ljóóst að skoða verður sjónaarmið allra vvegfarenda þegar
þ
kemur aðð umferðarörryggi. Auknaar kröfur eruu nú þegar geerðar til frággangs vegyfirrborðs og
útfærslu umferðarma
u
annvirkja, s.ss. skilta og vvegriða. Má í því sambanndi nefna að
Veghönnnunarreglum Vegagerðarrinnar er gerðð krafa um að
a brúnir stoða við vegbrrún séu
ekki meðð skarpari brú
únum en sem
m svarar radiius 9 mm. Nú
N er í smíðuum staðall, prrEN
1317-8 seem tekur á öryggismálum
ö
m bifhjólafólks hvað varrðar vegrið.
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Reikna má
m með því að
a bifhjólafólk láti að sérr kveða í aukknum mæli í sambandi við
v
umferðarröryggismál og treysta á að aukið sam
mstarf við sv
veitarfélög og
o ríki leiði til
t
fækkunarr umferðarsly
ysa, bæði hjá ökumönnuum og farþeggum bíla og bifhjóla.
Samstarff Vegagerðarrinnar og Biffhjólasamtakka Lýðveldissins hefur ekkki verið form
mlegt
þ
Er mikkilvægt að samstarfið veerði eflt, svo öryggisþáttuur mótorhjóla verði
fram að þessu.
tekinn innn í almenna hönnun vega og stuðli þannig
þ
að fækkun bifhjóllaslysa í alm
mennri
umferð. Bifhjólaslys
B
eru fimm sinnnum algenggari en bílssllys miðað viið fjölda ökuutækja
skv. slysaaskráningu Umferðarsto
U
fu..
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Verkefniið:
Í undirbúúningsferli þeessa verkefnnis, þ.e. í maíí 2009, var haldinn
h
sameeiginlegur fuundur
Sniglannaa og Vegageerðarinnar um
m sjónarmiðð bifhjólaman
nna varðanddi
umferðarröryggismál. Sýndar voruu myndir af vegakerfinuu og þeim auugljósu hættuum sem
blasa við bifhjólamönnnum er eru kannski ekkki eins augljó
ósar fyrir ökuumönnum bíla.
æmur skilnin
ngur er mikilvvægur ef ná á einhverjum
m árangri.
Gagnkvæ

Mishæ
æð í slitlagi, hæ
ættulegt bifhjóllafólki

v
pur heimsótt Slysarannsóóknarnefnd umferðarslys
u
sa og skoðað
ð nokkur
Þá hefur verkefnahóp
dæmigerð
ð bifhjólasly
ys, aðstæður á slysstað ogg hvað hefðii mátt betur fara frá
umferðarröryggissjónaarmiði. Þá sttefna Sniglarrnir á heimsókn í stærstuu starfstöðvaar
Vegagerððarinnar næssta vor og haalda kynninggu á umferðaaröryggismállum bifhjólaafólks.
Sniglarniir hafa líka sttaðið fyrir um
mferðarátakki fyrir yngsttu ökumenninna, þ.e. vesppufólkið,
sem fær að
a fara út í umferðina
u
á vélknúnum
v
ö
ökutækjum,
aðeins 15 árra gömul.
n fyrir bættri bifhjólamennningu, fræððsla fyrir byrrjendur,
Undirbúnningur áróðuurs er hafinn
upprifjunn fyrir eldri bifhjólamenn
b
n. Útgáfa fræ
æðsluefnis og
g þátttaka í m
mótun regluggerða og
laga um umferðaröry
u
yggismál eru meðal barátttumála Snigglanna. Þá eer rétt að getaa þess að
Norska vegagerðin
v
err mjög virk á þessu sviðii og hefur geefið út mikiðð af efni sem
m stefnt er
á að gefa út með tillitti til íslenskrra aðstæðna. Má þar nefnna Håndbok
k 245, MCsikkerheet, veiledning.

Håndbbok 245, MC-ssikkerhet, veileedning.
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Þá er einn
nig fyrirhugaað að gera raannsókn á svvokölluðum stólpahlífum
m á vegriðssttólpa á
hættuleguum stöðum en
e ákeyrsla á stólpa og skkilti er mjögg algengur sllysavaldur errlendis
og dæmi eru til um sllík slys hérleendis líka.

Plasthlíf á vvegriðsstólpa

Árangurr
Með verkkefni þessu er
e vonast til þess
þ að samstarf bifhjólaamanna við veghaldara, hönnuði
vega og gatna
g
og þeirrra sem notaa götur og veegi aukist og bifhjólum vverði veitt meiri
m
athygli, bæði
b
í hönnu
un og rekstri samgöngum
mannvirkja. Það
Þ er ljóst aað bifhjólum
m á eftir
að fjölga enn meira og
o því er mik
kilvægt að alllir leggist á eitt um að sttuðla að örug
ggari
e
bara bílaumferð, heldur líka um
mferð annarraa vélknúinnaa ökutækja seem nota
umferð, ekki
vegina.
.

Fyrrveraandi samgönguuráðherra í takt við nýja tíma.

Höfunddar skýrslu:
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