Vetrarblæðingar - Viðbragðsáætlun
Útgefið 13.12.2021

Skilgreining

Hættustig

Viðvörunarstig

Óvissustig

Á alltaf við, frá okt til apríl

Virkjað ef hætta er á
vetrarblæðingum
Virkjun óvissustigs tekur mið
af eftirfarandi þáttum:
1.
Þegar skiptist á frost og
þýða
2.
Bleyta á vegi og vegur fer
þornandi
3.
Skyndileg hitabreyting

þegar vetrarblæðing hefur
verið staðfest:
1.
Þegar bik er farið að
safnast á dekk í einhverju mæli.
2.
Litlar bikklessur farnar
að sjást á vegi.
3.
Skemmdir, óhöpp eða
slys vegna biksmits eða
biksöfnunar á ökutækjum

Þegar hættustig hefur verið
staðfest:
1.
Bik safnast á dekk í
miklu mæli.
2.
Mikið um litlar bikklessur
á vegi og kastast af ökutækjum.
3.
Stórar bikklessur koma
af ökutækjum af og til.
4.
Ummerki um bikklessur
þar sem stór ökutæki stoppa ,.

Aðili

Vaktstöð/Eftirlitsmaður Vakt á veðri og veðurspá, meta hvort hætta sé á vetrarblæðingum. Sérstaklega ef hlýnun er í
vetrarþjónustu/Verkefnis- kortunum eftir langvarandi frost. Ef slík hætta er fyrir hendi óvissustig strax virkjað.
stjóri slitlaga
Viðvörun send út um hættu á vetrarblæðingu á verkefnisstjóra slitlaga.

Eftirlitsmaður
vetrarþjónustu
Vaktstöð/þjónustuborð
522 1112 / 1777

Skráir niður upplýsingar frá eftirltismönnum og vegfarendum. Mikilvægt að skrá tímasetningu
og um hvaða kafla er ekið þar sem einkenna verður vart. Gerir yfirverkstjóra eða bakvakt
viðkomandi þjónustustöðvar viðvart og verkefnastjóra bundinna slitlaga.

Verkefnastjóri bundinna
slitlaga

Tekur ákvörðun um hvaða aðilar verða kallaðir út til að skoða vegakerfið og fær vaktstöð til
að kalla út viðkomandi aðila.
Yfirfer gögn og metur í samráði við eftirlitsmenn/yfirverkstjóra og viðkomandi svæðisstjóra
hvort viðvörunarstig verði virkjað og gerir viðbragðsteymi viðvart.

Vaktstöð/þjónustuborð

Merkir viðvörunarmerki vegna blæðinga á kort (sitewatch), gefur vegfarendum upplýsingar í
þjónustusíma og sendir sérstaka viðvörun um blæðingar á viðkomandi vegkafla og búast
megi við hraða- og þungatakmörkunum til helstu fjölmiðla, á heimasíðu Vegagerðarinnar og
á póstlista. Tilkynnir samskiptadeild og forstjóra um að viðvörunarstig vetrarblæðinga hafi
verið virkjað. Senda SMS á aðila í viðbragðsteymi. Ef hálka er á vegum í nálægð við
blæðingarkafla skal leggja sérstaka áherslu á að hálkuverja þá kafla til að koma í veg fyrir
slys. Sérstaklega fjallvegir.

Viðkomandi þjónustustöð
Yfirverkstjóri/bakvakt

Setur upp viðvörunarmerki um steinkast og H-merki um sérstaka aðgæslu vegna blæðinga í
akstri á viðeigandi stöðum í samráði við umsjónarmenn/eftirlitsmenn klæðinga á viðkomandi
svæði. Lætur hreinsa bikklessur af yfirborði vegar eins fljótt og auðið er. Meta skal aðstæður
og veðurspár m.t.t. hraða- og þungatakmarkana og gera tillögu þar að lútandi til fulltrúa
þjónustusviðs og verkefnastjóra bundinna slitlaga.

Meta hvort þörf sé á hraða- eða þungatakmörkunum og setja í gang verklag við merkingu og
Fulltrúi
eftirfylgni með þungatakmörkunum. Ef takmörkunum verður beitt virkjast hættustig.
þjónustusviðs/verkefnastjó Ávkörðun tilkynnt til vaktstöðvar.
ri bundinna slitlaga
Ef þungatakmarkanir eru settar þarf að veita viðkomandi snjómoksturstækjum undanþágu
vegna þunga.
Fylgjast með þróun mála á sínum svæðum. Ef þörf er á nánari greiningu, skal fara af stað og
Umsjónar/eftirlitsmenn
skoða viðkomandi vegkafla og skrá niður upplýsingar. Þegar blæðingarkaflar hafa verið
klæðinga
skoðaðir skal tekin ákvörðun í samráði við verkefnastjóra bundinna slitlaga um hvort ástæða
sé til að grípa til sérstakra aðgerða.
Vaktstöð/þjónustustöð

Þjónustustöð fylgist með ástandi vegakafla, veðurlýsingu og veðurspám og í samráði við
verkefnastjóra bundinna slitlaga er tekin ákvörðun hvort afturkalla eigi viðvörunarstig eða
færa yfir á hættustig. Vaktstöð tilkynnir samskiptadeild ef viðvörunarstig er afturkallað.

Vaktstöð/Þjónustuborð

Tilkynnir samskiptadeild og forstjóra að hættustig vetrarblæðinga hafi verið virkjað.
Tilkynning sett á heimasíðu, send til fjölmiðla og á póstlista. Varað við því að vera á ferðinni
að óþörfu og vegfarendur þurfi að sýna sérstaka aðgát.

Viðkomandi þjónustustöð
Yfirverkstjóri/bakvakt

Hraði tekinn niður í 70/50 km/klst með skiltum beggja vegna á þeim köflum. Halda áfram
að hreinsa bikklessur af vegi. Sjá um að vakta kafla og tilynna ef ástand breytist .

Umsjónar/eftirlitsmenn
klæðinga

Ef aðstæður fara versnandi eða lagast ekki næsta sólarhringinn fer fram skoðun og mat á
aðstæðum og skráð í skýrslu.
Aðstæður metnar m.v. fyrirliggjandi upplýsingar og fylgst með veðurspám hvort
áframhaldandi hætta sé fyrir hendi eða öfugt. Í samráði er tekin ákvörðun hvort færa eigi á
viðvörunarstig aftur, eða grípa til lokunar á vegi.
Skipuleggja lokanir eða hjáleiðir sem mögulegar eru, jafnvel stýra stórum tækjum aðra leið.
Áður en til lokunar kemur skal leita samþykkis yfirstjórnar/svæðisstjóra.

Viðbragðsteymi

Vaktstöð/þjónustuborð

Viðkomandi þjónustustöð
Yfirverkstjóri/bakvakt
Viðbragðsteymi

Hættustigi aflýst

Yfirverkstjóri/bakvakt verða sérstaklega á varðbergi gagnvart ummerkjum um
vetrarblæðingar. Skoðar stærri ökutæki og áningastaði á sínu svæði. Tilkynnir
vaktstöð/þjónustuborði Vegagerðarinnar um ástand vegkafla og ökutækja sérstaklega ef
um fyrstu einkenni vetrarblæðinga sé vart.

Lokun vegar

Þegar blæðingar eru orðnar mjög
miklar og veruleg hætta á tjóni
ökutækja og vegfarenda

Viðvörunarstigi aflýst

Hlutverk aðila / aðgerðir

Virkjar lokunarstig. Vegi lokað fyrir umferð. Merking hjáleiðar ef við á. Eftirlit og þjónusta með
hjáleiðum.
Tilkynning til Fjarskiptamiðst.lögr, um að vegi sé lokað. Upplýsingum um lokun tilkynnt á
heimasíðu, send til fjölmiðla og á póstlista einnig virkjuð ljósaskilti. Eftirlit með þjónustu á
hjáleiðum ef um ræðir. Skjölun samskipta, ákvarðana og aðgerða.
Lokar vegi og mannar lokunarpósta.
Metur aðstæður reglulega, hvort óhætt sé að aflétta lokunum og takmörkunum á vegi og
tilkynnir vaktstöð niðustöðu hverju sinni.

Heimild fyrir opnun vegar gefin
Þegar óhætt þykir að opna veg
á ný

Vaktstöð/þjónustuborð

Tilynnir viðkomandi aðilum þjónustustöðva um að heimilt sé að opna veg. Sendir tilkynningar
á markhópa Fjarskiptamiðst. Lögr., forstjóra og yfirstjórn um opnun vegar. Sendir tilkynningar
á heimasíðu, til fjölmiðla og á póstlista um opnun vegar. Uppfærir færðarskráning og
ljósaskilti.

Viðkomandi
Opnar veg fyrir umferð og tekur niður lokunarskilti. Og önnur skilti sem varða hjáleiðir.
þjónustustöðvar
Viðbragðsteymi/Þjónustub
Metur hvort að viðhalda eigi öðrum takmörkunum tímabundið vegna öryggis vegfarenda.
orð

Takmörkum lokið - Frágangur
Þegar blæðingum lýkur og
hætta liðin hjá.
Þegar hreinsunarstarfi er lokið
og vegur að færast í eðlilegt
horf.

Viðkomandi
þjónustustöðvar
Vaktstöð/þjónustuborð
Umsjónar/eftirlitsmenn
klæðinga og ráðgjafar

Tekur niður skilti um hraðatakmarkanir. Aflétta þungatakmörkunum og taka niður
viðvörunarmerki um steinkast og H-merki um sérstaka aðgæslu vegna blæðinga í akstri á
viðeigandi stöðum. Ljúka við hreinsun á vegi og frágang.
Setja tilkynningu á heimasíðu Vegagerðarinnar að hættustigi hafi verið aflýst. Taka út
viðvörunarmerki um steinkast vegna blæðinga á korti (sitewatch), og tilkynningu á heimasíðu
Vegagerðarinnar
Sjá um að skrá og útbúa skýrslu í samráði við vaktstöð og skrá blæðingartilfelli. Gögnin veru
vistuð í miðlægu skjalavistunarkerfi.

