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•  

Nokkur dæmi um samstarf: 

*Endum rúntinn heima-skiltin 

*Undirvarnir á vegrið 
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Handbókin..... 
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-HANDBÓKIN- 

Kafli 1, Tilgangur verkefnisins 

• Bifhjólum hefur fjölgað verulega síðustu árin og á 
eftir að fjölga, ekki síst vegna hagkvæmnis-
sjónarmiða. (c.a. 10.000 hjól  skráð í dag) 

• Hagsmunasamtök bifhjólamanna í Noregi (NMCU) 
unnu hliðstæða bók til að efla öryggisvitund 
bifhjólafólks og veghaldara. 

------------------- 

• Upplýsingamiðlun nauðsynleg og gagnleg fyrir 
bifhjólafólk sem og veghaldara. 

• Ýmislegt “venjulegt” í hönnun og rekstri vega getur 
verið alvarlegar slysagildrur fyrir bifhjólafólk. 

 



Bifhjól, hvað er það eiginlega? 
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• Skráningarskylt, vél-

eða rafknúið ökutæki 

á tveimur hjólum 

• Skellinöðrur <50 rsm 

• Létt bifhjól < 125 rsm 

• Stór bifhjól, 125 rsm 

eða stærra 

 



Er einhver þörf fyrir svona handbók? 
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• Bifhjólafólk er í talsvert meiri 

hættu í umferðinni en fólk í 

bílum, rannsóknir segja     

 4-falt meiri hættu! 

 

• Vega- og gatnagerð miðast 

gjarnan við bíla, þrátt fyrir 

sameiginleg afnot af 

umferðarmannvirkjum 

• Betri vegir þjóna báðum! 



Hvers vegna og fyrir hverja? 

• Hvaða fólk er á 

bifhjólum?  

• Meirihlutinn bifhjólafólk á 

miðjum aldri, jafnvel 

eldra, börnin flutt að 

heiman og smá rými fyrir 

eitthvað skemmtilegt.  

• Kannski gamall draumur 

látinn rætast áður en það 

er orðið of seint? 

 
12.11.2012 

9 



Kafli 2 

Bifhjól á Íslandi 
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• Fyrsta bifhjólið flutt inn 

árið 1905 

• Þróun bifhjólamenningar 

á Íslandi. 

• Eðlisfræði bifhjóla 

• Ábyrgð ökumanns 

• Vistvænn fararmáti? 

 



Slys og áhætta 
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Tegundir bifhjólaslysa (2010) 

12.11.2012 

13 



Tegundir bifhjólaslysa 
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• Útafakstur algengastur 

– Of mikill hraði m.v. 

reynslu eða getu? 

– Vegyfirborðið? 

– Lega vegar? 

– Hæfni og reynsla? 

– Ytri aðstæður? 

• Sauðkind? 

• Fugl? 

• Reiðhjól? 

 



Reynsla, aldur, þekking á hjóli 
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• Flest slys verða við „góðar“ aðstæður 

• Óvant bifhjólafólk, t.d.  á lánshjóli, í áhættuflokki 

• Ökumaður verður að þekkja hjólið sitt vel 

• „Þú lánar ekki öðrum tannburstann þinn“ 



Kafli 3, Nýir vegir og vegagerð 

• 3.1 Tillit til þarfa bifhjóla á skipulagsstigi 
– Beygjur og vegkantar 

– Gatnamót 

– Brýr 

– Vegmerkingar, brunnlok og ristarhlið 

• 3.2 Tillit til bifhjóla við framkvæmdir 

– ............ 

• 3.3 Gátlisti, umferðaröryggismat á fyrirhuguðum 

og fullunnum framkvæmdum. 

– ............. 
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Bifhjól og veghönnun 
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• Staðsetning skilta 

• Staðsetning vegbúnaðs 

• Lega vegar, lár. / lóðr.  

• Sjónlengdir, hraði  

• Tengingar, bundið slitlag 

• Vegriðin..................... 

 



Kafli 4, Núverandi vegir 

• Tillit til bifhjóla við þjónustu og viðhald vega 

– ......... 

• Umferðaröryggi við viðhald vega 

– ......... 

• Gátlisti, öryggisúttekt núverandi vega 

– ......... 
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Sjónarhorn bifhjólafólksins: 

• Lítið svigrúm til að forða sér, t.d ef bíll skiptir 

yfir á vinstri akrein fyrir framan hjólið 
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• Slys í Vestmannaeyjum 
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• Gott rými til þess að 

forðast ákeyrslu, t.d. 

frá hlið 



  Undirvörn á vegrið 
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• Mjög góð lausn fyrir 

bifhjólafólk sem er 

svo óheppið að detta 

og renna á vegrið. 

• Kemur sér líka vel 

fyrir vespu-krakkana!  



Lokaorðin í handbókinni .... 

....Vörðum veginn! 
Tilgangur útgáfunnar er einfaldur.............. 

• Auka almenna þekkingu á bifhjólum 

• Gera veghaldara betur meðvitaða um bifhjól 

• Gera bifhjólafólk meðvitaðra um vegi og hættur 

• Auka vitund um takmörk og hæfni ökumanna 

• Auka umferðaröryggi. 
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Núllsýn bifhjólafólks 

Verkefni 2012/2013 
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Víðar Núllsýnarverkefni: 
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Samkomulag um að Vegvesenið kynni norsku handbókina 

 þannig að bókin verði þekkt í bransanum. 

 Setja undirvarnir á ákveðna staði 

fjarlægja holur, hrúgur og hauga ofl...... 



Núllsýnarverkefnið 2012/2013 
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Núllsýn bifhjólamannsins.

Úttekt á veghlutum með tilliti til áhættuþátta bifhjólafólks.

Dagsetning úttektar Þátttakendur

28.9.2012 Daníel, Páll, Neddi

Vegur Frá Til Lengdarstöð Athugasemdir Athugasemdir Myndnr

Biskupstungnabraut Hringv. 1 Þingvallav.

1.200 Skurðendi út við vegbrún

1.300 Merki og nálægt vegbrún.

1.900 Hár kantur og gryfja við vegbrún

3.300 Skurðendi út við vegbrún

4.500 Stór geil við vegstæði

4.600 Ljótt ræsi við vegkant

4.700 Ljótt ræsi við vegkant

6.600 Stag frá rafmagnsmastri nálægt vegbrún

8.900 Endi á svæði

Þingvallavegur Biskupst.br Lyngdalsh.v 0-2900 Skilti almennt of nálægt vegbrún

2.900 Grjót í kanti og skilti nálægt vegbrún

3.500 Bæjarskilti of nálægt vegbrún

4.700 Ræsisendi nálægt vegbrún

6.400 Ræsisendi nálægt vegbrún

7.100 Malarstútur 

7.300 Ræsisendi nálægt vegbrún

8.700 Möl og stútur inn af beygju

8.900 Hátt fall niður í læk

9.000 Skilti nálægt vegbraún (70km)

9.900 Skilti nálægt vegbraún

10.500 Stórt ræsi nálægt vegbrún

13.200 Brattur kantur við vegbrún

13.400 Mastur of nálægt vegbrún

14.300 Vegtenging með ræsi, bakki

22.200 Vegskilti og ræsi nálægt vegbrún
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En „tankevekker“ De traf den 

ene steinen. 
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Staðsetning skilta í beygjum 
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Veggjakrot? 
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