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Umfjöllunarefnið:

 Upphaf EuroRAP.

 Þróunin undanfarin ár.

 Fyrstu niðurstöður

 Ný útgáfa, skráning og tækni.

 Stöðluð framsetning á heimsvísu með ViDA.

 4.000 km. af íslenska vegakerfinu að koma.

 Opið á fyrir alla á “Skýinu”

 Hvernig nýtum við þetta til framtíðar.



• Stofnað og þróað 2000.

• Umferðaröryggiskort 
Evrópu.  Samvinna við EB.

• TERN.  Trans European 
Road Network.

• Samvinna ríkisstjórna, 
veghaldara og 
bifreiðaeigendafélaga.

• Mikill vöxtur núna í nýju EB 
ríkjunum.



Tvær megin aðferðir.

 Öryggisskoðun vega - SPS (RPS) – Safey protection score.

 Mat á öryggi vega framkvæmt úr bíl og tölvuvinnslu.

 Áhættukort vega – RRM  - Risk rate mapping.

 Slysakort sem byggja á KSI yfir 3 til 5 ára tímabil.

 Reiknað sem áhætta á hverja milljón ekinna kílómetra.

 Árangursmat – Performance tracking.

 Áhættukortin borin saman milli 3 – 5 ára tímabila.

 Árangur mældur í færri slysum og minni áhættu.





Þróun og útbreiðsla RAP

Öryggisúttekt á 50% helstu 
vega heims til ársins 2020.



Þróunarhjálp í samvinnu við Alþjóðabankann.



Á 10 árum er RAP búið að vaxa....



Hópurinn á Grand Hótel – Apríl 2015



Sameiginleg ábyrgð!

Öruggt umferðarkerfi.
5 stjörnu vegur.

5 stjörnu 
hegðun.

5 stjörnu 
ökutæki.



European New Car Assessment program

 Gæðapróf á öryggi nýrra bíla.

 Veitir bílum stjörnur fyrir 
vörn manna við óhöpp:
 Árekstur framaná.

 Hliðarárekstur.

 Veltur.

 Gangandi fólk.

 Hefur skilað mikið öruggari 
bílum frá 1997. (37%)

 Hugmyndin komin úr
Formulu 1.  

 Max Mosley & Claes Tingvall



Skipting eftir stöðu:

 1. stjarna   0,04%

 2. stjörnu 27,56%

 3. stjörnu 72,15%

 4. stjörnu   0,25%

Niðurstöður 3.600 km.

Hvalfjarðargöng



Tanzanía

Samvinna
iRAP

FIA Foundation
og

Alþjóðabankans

1. – 28. febrúar
2010

James Bradford
Ólafur Guðmundsson

Raphael Dziub

5500 km. eknir.





Uþb. 15.000 km. skoðaðir á Íslandi.
4.000 km. af vegakerfinu.



Rekstur og fjármögnun bílsins.
A4



Skyggna 16

A4 MÆLI MEÐ ÞVÍ AÐ ÞESSI UPPTALNING VERÐI SETT Í LISTA Á HANDOUTI - EKKI HÉR Í SHÓWINU.
Administrator; 18.1.2008









Sjónarhorn 
skoðunarmanns.



Paved shoulder – left
Sidewalk provision – left

Roadside object – left
Roadside distance - left

Area type
Speed

Vehicle flow

Motorcycle facility
Bicycle facility
Bicycles flow

Pedestrian flow

Curvature
Quality of curve

Paved shoulder – right
Sidewalk provision – right

Roadside object – right
Roadside distance - right

Intersection type
Intersection quality
Intersecting volume

Channelisation
Property access point

Crossing facility
Crossing quality

Speed management
Roadworks

Median
Centreline rumble strips

Sight distance
Delineation

Grade

Lane width
Number of lanes
Road condition
Skid resistance

Street lighting
Shoulder rumble strips

Vehicle parking
Service road

Pedestrian fencing



Gagnasöfnun og úrvinnsla:
 GPS punktar teknir á hálfrar sekúndu fresti.
 Veglínan verður til sjálfvirkt meðan ekið.
 Video myndir teknar samtímis.
 Video og gagnaskráning  samtengd.
 Ákveðin atriði skráð meðan á akstri stendur.
 Fleiri atrið skráð síðar af video myndum (X 4).

 (Mismunandi skráningarmyndir)

 Auðvelt að breyta skráningarmyndum og atriðum.
 Breytingar, leiðréttingar og gæðaprófun.  

 (Sjá video mynd)

 Gagnaskrár sendar erlendis í lokavinnslu + gæði.
 Úrvinnsla brotin niður á 100 metra vegkafla.
 Allar niðurstöður settar inn í ViDA úrvinnslukerfið.







BHP Billiton – Canada 2011



Nýjasta útfærslan  - V-3.2



ViDA – “Líf á spænsku”



ViDA – 500 km. komnir inn



























Suðurstrandarvegur
Viðvörunarkerfin virka ekki!!!

Vantar kanntlínur – Of  lítið öryggissvæði



427 - Suðurstrandarvegur

Eins og hann er....





427 - Suðurstrandarvegur

Með kanntlínum og + 10 m. öryggissvæði



Nýr Álftanesvegur



Nýr Álftanesvegur



Álftanesvegur

Eins og hann er...



Álftanesvegur

Með vegriðum og “Rumble strips”



 Svíþjóð
75% ferða á öruggum (3 eða 4-stjörnu) vegum 2020

 Holland
Lágmark 3-stjörnur á helstu vegum fyrir 2020

 Nýja Sjáland
4-stjörnur fyrir “þjóðfélagslega mikilvæga vegi”

 Alþjóðabankinn – Styrkir/lán
Hönnun verður að sýna amk. 3-stjörnur



Öryggisúttektir EuroRAP á Íslandi í 
ViDA heimsgagnagrunninn.

Takk fyrir áheyrnina.

olafurkr@centrum.is


