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“Setja þarf sértækar reglur um mat á ökuhæfni ... því rannsóknir nefndarinnar benda til þess að 

það greiningarkerfi sem nú er notað til að meta ökuhæfni sé ófullnægjandi.” bls. 3 

Tölvustýrt mat á aksturshæfni:  Expert System Traffic 



Tölvustýrt mat á aksturshæfni:  Expert System Traffic 

Sjón  

Heyrn 

Minni  

Áttun  

Athygli  
Samhæfing 

Ákarðanataka  

Viðbragðstími 

Félagsleg ábyrgð 

Samtímis, tvískipt athygli  

Áhættusækni 

Sjónsvið  



Tölvustýrt mat á aksturshæfni:  Expert System 

Traffic 

Hugtak

“ÖKUHÆFNI”

MATSTÆKI

Iðjuþjálfun og ökukennarar

• ökumat

MATSTÆKI

Tölvustýrð umferðarpróf: XPS
• sjónræn athygli/sjónsvið
• motor hraði

• viðbragðstími
• streituþol

• .....

Hegðun

AKSTUR Í UMFERÐINNI

MATSTÆKI 

Læknisskoðun

• sjón, sjónsviðskerðing
• flog

• lyf
• ....

MATSTÆKI 

Iðjuþálfun

• verkefni

• gátlistar
• .....

MATSTÆKI 

Taugasálfræðileg próf

• athygli

• minni
• hraði í úrvinnslu

• .....

MATSTÆKI 

Sjúkraþjálfun

• jafnvægi

• ......



Tölvustýrt mat á aksturshæfni:  Expert System Traffic 



Peripheral Perception Test  

Tvískipt athygli í láréttu sjónsviði 
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 Mat á vitrænum-, skynjunar-, hreyfi- og persónuleika þáttum. 
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EXPERT SYSTEM TRAFFIC 

 Sérhannaður tölvubúnaður. 

 Ýtarlegar upplýsingar um styrk- og veikleika. 

 Auðveldar matsferil um ökuhæfni. 

 Er ekki ætlast til að koma í staðinn fyrir ökumat. 

•  Ef próftaki nær prófinu er engin þörf á ökumati. 

•  Ef próftaki skorar undir frávísunarviðmiðum fer hann í ökumat. 



Staða rannsóknarinnar í dag 

Undirbúningi er lokið, m.a.: 
Tæknileg kynning á forriti og fagleg fræðsla um mat á 

ökuhæfni 
 Íslensk þýðing, tilbúin í júní 2012 
Prufukeyrsla forrits með íslenskri þýðingu 
Lagfæring/uppfærsla á ýmsum gögnum varðandi 

verkefnið, svo sem spurningalistum, 
upplýsingablöðum fyrir þátttakendur o.þ.h. 

Skipulag mats í samvinnu við aðra fagaðila á Grensási 
Fundur með fagaðila frá Háskóla Íslands 
 

Prófun hófst um miðjan ágúst 2012 
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Hvað er framundan? 

Áætlað að prófun ljúki fyrrihluta árs 2013 

Erindi á ráðstefnu Fit To Drive, 25.-26. apríl 
2013 í Berlín 

Cand. psych. ritgerð í júní 2013 

Greinar í íslenskum og erlendum fagtímaritum 

Þverfagleg rannsókn á Grensás 2013-2015 
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