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Strætó á landsbyggðinni
►

Árið 2011 hófst vinna við yfirfærslu almenningssamgangna á
landsbyggðinni frá ríki til sveitarfélaga.

►

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga, SASS og Akranes sjá um
akstur á Suðurlandi, og á milli Reykjavíkur og Akraness í
samstarfi við Strætó bs.

►

Mikil aukning í farþegafjölda hjá Strætó á Suðurlandi.
> 2012: 182.920 farþegar.
> 2009: gert ráð fyrir 45.000 farþegum á ári.

Farþegum leyft að standa
►

Upp hafa komið ófyrirséðir toppar í farþegafjölda í einstökum
ferðum.

►

Farþegum hefur verið leyft að standa í vögnunum á Suðurlandi og
á leggnum Reykjavík – Akranes í stað þess að skilja eftir farþega.

►

Langur tími getur liðið milli ferða og því mikilvægt að enginn þurfi
að bíða.

►

Samkvæmt yfirlýsingu frá Strætó bs. munu hlutaðeigandi
sveitarfélög og ábyrgðaraðilar auka við vagnakost og fjölga
sætum komi slík tilvik ítrekað upp og/eða eftirspurn verður umfram
sætafjölda.

Mótun verkefnis
►

Vegna umræðu í samfélaginu um öryggi farþega í
hópbifreiðum var talið mikilvægt að fagleg samantekt yrði
gerð á innlendum og erlendum rannsóknum er málið varða.

►

Leitast við að svara eftirfarandi:
1. Samanburður á öryggi farþega í hópbifreiðum við
farþega í fólksbifreiðum.
2. Samanburður á öryggi standandi farþega í hópbifreiðum
við sitjandi farþega í hópbifreiðum annars vegar og hins
vegar farþega í fólksbifreiðum.

Núgildandi reglugerðir
►

►

Reglugerð um gerð og búnað ökutækja nr. 822/2004
> Sæti hópbifreiða í undirflokki II, III og B skuli búin
Sitjandi farþegar í hópbifreiðum á
rúlluöryggisbeltum.
landsbyggðinni þurfa því að nota
öryggisbelti.
Reglugerð um notkun öryggis- og verndarbúnaðar í
ökutækjum nr.
348/2007
Engar
kröfur eru í reglugerðinni til
> Farþegar farþega
hópbifreiða
fá upplýsingar
semskulu
standa
í stæðum. um skyldu til að
nota öryggisbelti í upphafi ferðar.
> Ekki er skylt að nota öryggisbelti þegar ekið er í
atvinnuskyni þar sem hraði er jafnan lítill og fara þarf í og
úr ökutæki með stuttu millibili.

Landsbyggðarvagnarnir
►

Landsbyggðarvagnarnir sem keyra á vegum
sveitarfélaganna undir merkjum Strætó bs. eru í flokki
hópbifreið II (M3)

►

Eru skráðir fyrir sitjandi og standandi farþega af
Umferðarstofu.

Slys í hópbifreiðum
►

Samkvæmt skýrslu um umferðarslys vöru- og hópbifreiða á
Íslandi kom fram að af 71 banaslysi í umferðinni á árunum
2005-2008 lést einn ökumaður hópbifreiðar en enginn
farþegi.

►

Samkvæmt gögnum Vegagerðarinnar um slys í
hópbifreiðum í dreifbýli árin 2008-2010 var ekkert banaslys á
farþegum og ökumönnum hópbifreiða.
> Af þeim 55 skráðum slysum eða óhöppum þar sem
hópbifreið átti í hlut voru mikil meiðsl í 6 tilfellum.
> Alls slösuðust 11 manns í þessum 6 tilfellum.

Slysaskýrsla Umferðarstofu 2012
►

Fjöldi slasaðra og látinna eftir vegfarendahópum árið 2012:
> Í fólksbílum: 75 (látnir
51,7%og alvarlega slasaðir)
2,1%og alvarlega slasaðir)
> Í hópbifreiðum: 3 (látnir

Öruggara í hópbifreið?
Innan landa Evrópusambandsins eru ferðalög með
hópbifreiðum talin 10 sinnum öruggari en ferðalög með
einkabifreið að teknu tilliti til ekinna kílómetra.
Fjöldi þeirra sem lést í umferðarslysum í Evrópusambandinu
árið 2010:
Strætó: 118
0,4%
Einkabifreið: 14.367 46,2%
Allir ferðamátar: 31.102

Öruggara í hópbifreið?
►

Hlutfallsleg skipting látinna og alvarlegra slasaðra í
Danmörku árið 2010:
36
266

628

Öruggara í hópbifreið?
►

Hlutfallsleg skipting ekinna kílómetra eftir ferðamáta í
Danmörku árið 2010:
16,2
milljarðar
km
45,5
milljarðar
km

3,6
milljarðar
km

Öruggara í hópbifreið?
►

Reiknuð eigináhætta eftir ferðamátum í Danmörku árið 2010
(fjöldi látinna og alvarlegra slasaðra per. 10 milljón km)
•
•
•
•
•

Farþegar hópbifreiða
Einkabifreið (ökumenn og farþegar)
Fótgangandi og hjólandi
Mótorhjól og vélknúin hjól (45)
Vélknúin hjól (30)

0,08
0,14-0,16
1-2
6-7
20

Verklag erlendis
►

Í Svíþjóð mega hópbifreiðar keyra með standandi farþega
svo framarlega sem þær séu skráðar þannig.
> Verið er að skoða hvort banna ætti bifreiðinni að aka yfir
70 km/klst hraða séu standandi farþegar um borð.

►

Í Noregi er almenningsvögnum leyft að keyra á hraða sem
nemur allt að 80 km/klst óháð því hvort þeir eru í þéttbýli
eða dreifbýli, og hvort þeir eru með standandi farþega eður
ei.

Öryggisbelti
Talið er að öryggisbelti geti bjargað mannslífum þegar hópbifreið
veltur eða lendir í árekstri við annað þungt ökutæki.
> Minna er vitað um áhrif notkunar öryggisbelta í tilviki alvarlegra
og minniháttar meiðsla.
► Þegar skoðaður var kostnaður við að koma fyrir öryggisbeltum í
skólarútum og strætisvögnum í Victoria, Ástralíu var það ekki talið
arðbært því slysatíðnin er svo lág.
> Að auki var það talið að skylda öryggisbeltanotkun í
strætisvögnum myndi setja mikið álag á
almenningssamgöngukerfið þar sem standandi farþegar væru
með því neyddir í aðra og jafnvel óöruggari ferðamáta.
►

Öryggi standandi farþega
►

Ertu öruggari standandi í hópbifreið eða sitjandi í
fólksbifreið?

►

Erfitt að finna tölfræðilegan samanburð á öryggi standandi
farþega hópbifreiða við farþega fólksbifreiða.
> Almennt er öryggi farþega hópbifreiða hærra en farþega
fólksbifreiða.
> Í þeirri tölfræði er ekki gerðar greinarmunur á standandi
og sitjandi farþegum hópbifreiða.
> Þau gögn sem tölfræðin byggir á miða einnig við
hópbifreiðar er leyfa standandi farþega.

Öryggi standandi farþega
►
►

►
►
►

►

Standandi farþegar eru viðkvæmari en aðrir farþegar fyrir því að
detta í vagninum.
Í rannsókn frá 2003 eru slys á farþegum hópbifreiða á breskum
stofnvegum skoðuð ítarlega. Staðsetning farþega í vagninum
þegar þeir slösuðust var skrásett.
43,7% sem slasast alvarlega eða deyja eru sitjandi farþegar.
Meirihluti, 56,3%, eru ekki sitjandi. Hins vegar er stór hluti þeirra
að fara inn og úr vagninum.
Af öllum þeim slysum þar sem farþegarnir voru standandi eða fara
um borð í vagn eða úr honum, urðu 83,7% af þeim slysum í
tilfellum án áreksturs.
40,4% af sitjandi farþegum sem slasast eru að slasast í þeim
aðstæðum líka.

Niðurstöður
►

Samanburður á öryggi farþega í hópbifreiðum við farþega í
fólksbifreiðum.
> Hlutfall látinna og alvarlega slasaðra er lægra fyrir
farþega hópbifreiða heldur en fyrir farþega fólksbifreiða,
með teknu tilliti til ekinna kílómetra.
> Vísbendingar eru um að hærra hlutfall
hópbifreiðaumferðar myndi stuðla að bættu
umferðaröryggi.
> Bæði þyngd og stærð hópbifreiða vernda farþega í
flestum tilfellum fyrir því að slasast í árekstri.

Niðurstöður
►

Samanburður á öryggi standandi farþega í hópbifreiðum við
sitjandi farþega í hópbifreiðum og farþega í fólksbifreiðum.
> Standandi farþegar eru viðkvæmari en sitjandi farþegar fyrir því
að detta í hópbifreiðum, þá sérstaklega ef hemlað er
snögglega eða tekið af stað harkalega.
> Ályktað er að farþegum sé betur borgið sitjandi heldur en
standandi í hópbifreið. Hins vegar geta sitjandi farþegar líka
kastast til og slasast við svipaðar aðstæður.
> Erfitt að finna samanburð á standandi farþegum hópbifreiða við
farþega fólksbifreiða. Hins vegar er ekki gerður greinarmunur á
standandi og sitjandi farþegum í rannsóknum sem sýna að
öruggara sé að ferðast með hópbifreið. Hægt að álykta að það
sé öruggara að standa í hópbifreið frekar en að ferðast með
fólksbifreið.

Í lokin
►

►
►
►

►

Þegar verið er að stuðla að aukinni notkun
almenningssamgangna er erfitt að banna standandi farþega í
ófyrirséðum álagstoppum.
Vagnar á vegum sveitarfélaganna og Strætó bs. eru skráðir fyrir
sitjandi og standandi farþega.
Almennt ættu að vera sæti fyrir alla farþega er ferðast í vögnum á
landsbyggðinni, þá sérstaklega í lengri ferðum.
Í undantekningartilvikum er í lagi að farþegar standi ef ekkert sæti
er laust, þá aðeins ef vagninn er hannaður og skráður fyrir
standandi og sitjandi farþega.
Ef farþegafjöldinn eykst ætti að auka við vagnakost eða fjölga
sætum.

Takk fyrir

