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Neyðarakstur
Dynamics of Emergency Vehicle Response
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Inngangur

• VFIS - Bandarískt tryggingafélag
• Þrjú námskeið

– Neyðarakstur (Emergency vehicle driver training)
• 8 klst., að lengd auk æfingabrautar

– Neyðarakstur – Eðlisfræði (Dynamics of emergency
vehicle response)

• 4 klst., að lengd auk æfingabrautar

– Neyðarakstur – Öryggi (Emergency vehicle response
safety program)

• 4 klst., að lengd auk æfingabrautar
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Inngangur

• Neyðarakstur
– Emergency vehicle driver training
– Umferðarlög
– Umferðarsálfræði
– Þrautabraut

• Lágmarkskröfur - próf

– Skriflegt próf
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Kynning

• Kennsluréttindi frá VFIS
• Námskeið haldið í Keflavík 2001
• SHS, B.S, Keflavíkurflugvöllur, 

Brunamálastofnun, S.A og Sauðakrókur
• 15 manna hópur
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Markmið

• Endurmenntun og símenntun í akstri
– Bókleg og verkleg

• Setja starfsreglur
– Menntun, þjálfun, tími og að viðhalda 

réttindum
• Bæta hæfni og auka þekkingu

– Minnka óhappatíðni
– Gefa fordæmi, vera fyrirmynd
– Betri þjónusta, bæta almenningsálit
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Mikilvægi akstursþjálfunar

• Í öllum útköllum þarf að keyra
– Af þeim slökkviliðsmönnum sem deyja í starfi 

í USA, eru um 25% á leið í útkall eða úr 
útkalli

– Mesta hættan á því að sjúkraflutningamenn 
eða slökkviliðsmenn lendi í alvarlegu slysi 
eða valdi alvarlegu slysi er við akstur
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Mikilvægi akstursþjálfunar

• Ökumenn hugsanlega kærðir
• Ef slys verða

– Rannsókn
– Spurt út í hvort til séu reglur og gerðar séu 

ákveðnar menntunarkröfur til þeirra sem fá að 
keyra forgangsakstur

• Hvernig er ástandið hjá slökkviliðunum ?
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Umferðaróhöpp

Umferðaróhöpp- ástæður

43%

19%

25%

13%

Verið að bakka
Kantsteinar og stólpar
Annað ökutæki
Speglar rekast í

SHS -2001
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Umferðaróhöpp

Var ekið með forgangi

37%

63%

Með forgang
Án forgangs

SHS -2001
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Slysatíðni í USA

Dauðsföll slökkviliðsmanna,1991- 1996
Á leið í eða úr útkalli.

Ár Dauðsföll
1996 30* 
1995 29
1994 22
1993 20
1992 20
1991 21

Samtals 142 
Source:  U. S. F.A, Annual Firefighter Fatality Studies 1991-96

* NFPA Journal July/August 1997
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Umferðaróhöpp, út frá tíðni.

Annað
45 %

Bílvelta
13 %

Aftan ákeyrsla
11 %

Tengt eldi
7 %

Gatnamót
24 %

Source:  VFIS
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Umferðaróhöpp, út frá alvarleika

Annað
29 %

Bílvelta
13 %

Aftan ákeyrsla
8 %

Tengt eldi
5 %

Gatnamót
45 %

Source:  VFIS
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Keyrt á slökkviliðsmenn

• Á árunum 1995-1999, létust 17 
slökkviliðsmenn í USA af völdum annarra 
ökumanna á vettvangi. Þ.e keyrt er á þá. 
Þetta er um 89% aukning miðað við 
seinustu fimm árin þar á undan. Þetta segir 
okkur hvað það er mikilvægt að tryggja 
vettvang.
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Slys við gatnamót

Tegund útkalls Viðvörunar búnaður     
Forgangur Ljós/Hljóðmerki 68 %
Forgangur Ljós            8 %
Forgangur Hvorugt 2 %
Forgangur Ekki vitað 1 %

Á leið úr útkalli    Aðeins ljós 1 %
Á leið úr útkalli   Hvorugt 2 %
Æfing Hvorugt 1 %
Annað Hvorugt 5 %
Óþekkt  Óþekkt        12 %
Source: VFIS
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Banaslys í USA 

Forgangsakstur1994-1997

698350348Samtals

875829Slökkvibílar

1548866Sjúkrabílar

457204253Lögreglan

SamtalsNeiJáNeyðar-
bifreiðar
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Slysatíðni

– 70% slysa verða á daginn og 30% að nóttu til
– 53% dauðsfalla verður á daginn en 47% að 

nóttu til
– Flest slys verða þegar ekið er án forgangs
– Nætursjón er mismunandi milli fólks og 

versnar venjulega eftir aldri, þreyta hefur áhrif
– Vera á varðbergi þegar umferðarflæði breytist
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Áhrif umferðarslysa

• Viðbragðsaðilar slasast eða deyja

• Utanaðkomandi aðilar slasast eða deyja

• Tjón á ökutækjum eða þau eyðileggjast

• Langtíma áhrif

18

Umferðarlögin

• 8. gr. Umferðarlagana
– Neyðarakstur
– Reglugerð nr. 

101/1988, þar er 
kveðið nánar á um 
hvað er átt við með 
neyðarakstri
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Umferðarlögin

• Markmið
– Hvaða kröfur eru gerðar til ökumanns
– Hvaða kröfur eru gerðar til ökutækis
– Forsendur fyrir neyðarakstri
– Hvaða umferðarreglur er hægt að beygja eða 

fara framhjá
– Ábyrgð ökumanns
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Umferðarlögin

• Ökumaðurinn
– Engar sérkröfur
– Almennar kröfur
– Réttindi til að keyra 

viðkomandi ökutæk

• Lögreglan
• Slökkviliðin
• Sjúkrahús
• Björgunarsveitir
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Umferðarlögin

• Viðhorf
– Ökumenn í forgangsakstri treysta um of á að 

sá forgangur sem umferðarlögin veita tryggi 
að engin óhöpp verði í akstrinum
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Umferðarlögin

• Í   44., gr segir m.a um 
ökumann
– Líkamlega og andlega 

fær
– Enginn má stjórna eða 

reyna að stjórna ökutæki 
vegna

– Veikinda, svefnleysis, 
hrörnunar, ofreynslu, 
neyslu áfengis eða 
annarra örvandi eða 
deyfandi efna..
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Umferðarlögin

• Reglugerð um neyðarakstur
– Ökutækið
– Í 2.gr., er talað um skráningu 

ökutækja
– Í 3.gr., er talað um ljósmerki 

og hljóðmerki
• Blátt blikkandi ljós á að vera
• Má hafa tæki með breytilegri 

hljóðgjöf

24

Umferðarlögin

• Reglugerð um neyðarakstur
• 5.gr

– Nota skal ljósmerki við neyðarakstur..
– Nota skal hljóðmerki við neyðarakstur nema 

talið sé að ljósmerki nægi miðað við aðstæður 
til að vara aðra vegfarendur við...
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Umferðarlögin
• Reglugerðin

– 6.gr
– Við neyðarakstur 

getur ökumaður, við 
aðstæður þar sem 
hann telur það mjög 
brýnt, enda gæti 
hann samtímis 
sérstakrar varúðar, 
látið hjá líða að 
fylgja ákvæðum 
umferðarlaga er 
greinir í ...
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Umferðarlögin

• Reglugerðin
• 1.mgr. 5., gr um að 

fylgja leiðbeiningum 
fyrir umferð sem 
gefnar eru með 
umferðarmerkjum, 
umferðarljósum o.þ.h
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Umferðarlögin

• Reglugerðin
• IV. kafla, 

umferðarreglur um 
ökumenn, þar sem 
talað er m.a um 
staðsetningar, 
beygjur, 
framúrakstur, 
mætingu ofl.
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Umferðarlögin

• Reglugerðin
– V. kafla um ökuhraða
– Látið hjá líða að fylgja ákvæðum 

umferðarlaga er greinir í..
– Hvað þýðir þessi texti í raun
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Umferðarlögin

• Reglugerðin
– Einnig er sagt í 6.,gr. “Við akstur á rauðu ljósi eða 

gulu ljósi þar sem umferð er stjórnað með 
umferðarljósum skal ökumaður enn fremur draga svo 
mikið úr hraða að hann geti tafarlaust stöðvaða 
ökutæki sit fyrir umferð úr þverstæðri átt. Notkun 
ljós- og hljóðmerkja við neyðarakstur dregur ekki úr 
skyldu ökumanns til að hafa aðgát og sýna tillitsemi 
gagnvart öðrum vegfarendum”
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Umferðarlögin

• Umferðaróhapp eða slys í neyðarakstri eru 
rannsökuð og beinist rannsóknin, ef illa fer, ekki 
síst að þeirri ákvörðun að ekinn var 
neyðarakstur.

• Dæmi eru um að ákært hafi verið eftir 
eftirfarandi lögum
– 215., gr. alm. hgl (manndráp af gáleysi)
– 25., gr. umfl. (aðgát við gatnamót)
– 36., gr. umfl. (ökuhraði miðað við aðstæður)
– 37., gr. umfl. (almennar hraðatakmarkanir) og athugið 

að þetta er dæmi um eitt mál.
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Umferðarlögin

• Við rannsóknir á umferðarslysum
– Þegar ákvarða á hvort eigi að ákæra er m.a 

tekið tillit til þess hvort fyrirtækið eða 
starfsmaður, hafi fengið þjálfun og fræðslu í 
þessum málum og einnig hvort til séu 
ákveðnar reglur um þetta innan fyrirtækis

– Nauðsyn að setja starfsreglur
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Umferðarlögin

• Ökuskírteinið
– Sýna þarf ökuskírteinið í verklegu æfingunum
– Fólksbíll, réttindi gilda til 70.
– Leigubíll, vörubíll og hópbifreið gildir 10 ár í senn
– Ef skírteinið rennur út þarf að taka prófið aftur ef 

liðin eru meira en tvö ár (svipting-1.ár)
– Til að keyra hópbifreið þarf réttindi á hópbifreið hvort 

sem farþegar eru um borð eða ekki
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Lögfræðileg atriði

• Hvað er neyð
• “Due regard”
• Vanræksla
• Stórfelld vanræksla
• Ásetningur
• Ábyrgð vegna gerða annarra
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Lögfræðileg atriði

• Dómstólar dæma eftir. . .
– Var þetta neyð?

– Var “due regard” gagnvart öryggi  
annarra?

35

Val á starfsmönnum

• Markmið
1. Gera sér grein fyrir því að val á  starfsmönnum 

er fyrsta skrefið í að móta áhrifaríkt námskeið.
2. Skilja að mannleg viðhorf eru stór hluti af því 

sem er skoðað við val á ökumönnum.
3. Þekkja að margir þættir sem nauðsynlegt er að 

hafa við akstur þarf að læra.
4. Þekkja nauðsyn þess að halda starfsmannaskrá
5. Vita nauðsyn þess að viðhalda þekkingu og

leikni með endurmenntun og æfingum

36

Val á ökumönnum

– Viðhorf
– Áunnir hæfileikar
– Aksturseiginleikar ökutækis
– Starfsmannaskrár
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Viðhorf

– Hegðun (viðhorf)
– Þekking
– Andlegt ástand
– Dómgreind
– Líkamlegt ástand
– Aldur
– Ávani
– Akstursmáti

38

Viðhorf

• Einn af grundvallarþáttum þess að ökumaður 
neyðarökutækis geti skilað starfi sínu á 
fullnægjandi hátt er að andlegt og líkamlegt 
atgervi hans sé í lagi

• Ökumaður neyðarökutækis ætti að hafa í huga að 
það þarf oft sterkari taugar til þess að halda 
hraðanum niðri og halda sjónsviðinu góðu svo að 
fyllsta öryggis sé gætt

• Lykillinn að góðum ökumanni er að temja sér 
rétt viðhorf og góða aksturshætti

39

Áunnir hæfileikar

– Ökuskírteini
– Lög og reglugerðir
– Varnarakstur
– Aksturseiginleikar ökutækis
– (Hraðakstur)
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Varnarakstur

– Halda góðu bili milli ökutækja
– Halda góðu bili og hve hratt er       

nálgast
– Þekkja hættur
– Rétt notkun á hemlum
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Hraðakstur

• Óþarfa hraðakstur í neyðarakstri er þekkt 
fyrirbæri.  Það eru aðallega fjórir þættir 
sem hafa áhrif á hraðakstur:
– Vankunnátta þess er tekur á móti tilkynningu í 

gegnum neyðarsíma
– Tækjakosti björgunarbíls er ábótavant
– Faglegri þekkingu björgunarmanns er 

ábótavant
– Kunnáttuleysi í meðferð ökutækisins
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Aksturseiginleikar ökutækis

– Tegund og gerð ökutækis

– Öryggisbúnaður t.d ABS

– Sérstök þjálfun ökumanna
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Starfsmannaskrár

– Þjálfunarskrá
– Líkamleg geta
– Ökuferilsskrá
– Grunur um misnotkun áfengis 

eða fíkniefna

44

Starfsreglur

• Eru víðast ekki til
• Hafa komið 

ábendingar  um að 
starfsreglur vanti

• Menntunarkröfur
• Kröfur um reynslu og 

þjálfun
• Skráningarbók

45

Starfsreglur - menntun

• Fornám við ráðningu
– 3., vikur þar af 1-2 dagar í aksturskennslu
– Umferðarlögin
– Góðakstur á sjúkra- og slökkvibíla

• Sjúkraflutninganámskeið
– 4., vikur

Starfsmaður fær um að keyra sjúkrabíl í 
almennum flutningi
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Menntunarkröfur

Starfsmaður fái að keyra dælubíl undir 
handleiðslu t.d í skoðunarferðir.
Skráningarbók: Í hana þarf að færa þær 
akstursæfingar sem viðkomandi þarf að 
gera á dælubílum.

• Þegar þessu er lokið fer starfsmaður á 
slökkviliðsmannanámskeið

47

Starfsreynsla og æfingar

• Að þessu loknu og útfyllt skráningarbók
– Starfstími lágmark 1., ár
– Starfstími hámark 2., ár

• Keyra sjúkrabíl í forgangsakstri
• Reynslutími í 6 mánuði
• Engar athugasemdir

Full réttindi
Athugasemdir – reynslutími framlengist í 6 
mánuði

48

Starfsreynsla og æfingar

Keyra dælubíl í forgangsakstri
Handleiðslu yfirmanns/ökukennara
6 mánaða reynslutímabil
Byrja á “rólegum” forgangsakstri
Eftir 6 mánuði þarf viðkomandi yfirmaður 
(ökukennarar) að útskrifa starfsmann sem 
hæfan í forgangsakstur á dælubíl
Ef ekki þá aftur 6 mánaða reynslutímabil
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Menntun og starfsreynsla

• Ferlið tekur að lágmarki 2. ár og hámark 3  
ár

• Starfsmaður hefur full réttindi til að keyra 
forgangsakstur

• Til að viðhalda þessum réttindum
– Sækja endurmenntunarnámskeið á  3-5 ára 

fresti
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Umferðarsálfræði

• Umferðarsálfræði
• Ökukennarafélag 

Íslands
– Ástþór Ragnarsson
– Kjartan Þórðarson

• Lögregluskólinn

51

Umferðarsálfræði

• Hvert er markmiðið 
– Veita þekkingu á viðbrögðum manna við 

ýmsar aðstæður
– Auðveldar að segja  fyrir um hegðun og 

viðhorf annarra.
– Á einnig við um eigin viðbrögð, 

tilfinningar og viðhorf
– Sjálfsþekking og skilningur á viðbrögðum 

annarra eru ein forsenda aukinnar hæfni í 
akstri
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Umferðarsálfræði

• Hvað greinir umferð frá öðrum samskiptum
– Samskipti gerast á afmörkuðum brautum og þú ert 

háðari öðrum
– Boðskipti nánast eingöngu táknræn eða þögul, meiri 

túlkun á sér stað.
– Hraðinn meiri, meiri kröfur til skynfæra, einkum 

augna
– Þú ert í málmhylki sem eykur umfang þitt, getur 

vakið falska öryggiskennd og getur breytt þér á ýmsa 
lund

53

Umferðarsálfræði

• Hvað er líkt með umferð og öðrum 
samskiptum ?
– Viðhorf þín til umhverfis haldast óbreytt

• Tillitssemi sú sama
• Lífstíllinn óbreyttur
• Þú ferð með streituna með upp í bílinn
• Tilhneiging til að taka áhættu er sú sama
• Afleiðingarnar aftur á móti alvarlegri ef illa fer

54

Umferðarsálfræði

• Tilfinningaleg 
viðbrögð eins

• Reiðitilhneigingin sú 
sama
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Umferðarsálfræði

• Umferðarheildin
– Vegir og 

umferðarmannvirki hafa 
batnað mikið en stundum 
er vandamálið að þau 
anna ekki umferðinni

– Bíllinn þróast mikið, 
aukin þægindi og öryggi 
en grunnurinn sá sami 
þ.e honum er enn ekið á 
fjórum hjólum

56

Umferðarsálfræði

• Líkamlegir þættir: 
heilsa hefur batnað og 
eftirlit með heilsu 
hefur batnað en 
líkamlegt atgervi 
hefur lítið breyst ?

• Sálrænir þættir, lítið 
breyst ?

57

Umferðarsálfræði

• Maðurinn
– Skynjum eitthvað í 

umhverfinu
– Túlkun, túlkum skynjunina og 

berum saman við fyrri reynslu
– Ákvörðun, hvaða viðbragð sé 

við hæfi
– Viðbragðið er framkvæmdin 

sjálf
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Umferðarsálfræði

• Augað
– 90% allra upplýsinga 

sem við fáum við 
akstur

– Þverskurður af hægra 
auga

– Sjónáreiti fara inn um 
sjáaldur, í gegnum 
augastein og falla á 
sjónuna í 
augnbotninum

59

Umferðarsálfræði

• Augað og jaðarsjónin
– Í jaðarsjónsviði sjáum við aðeins 

í svarthvítu
– Í jaðarsjónsviði er blindi 

bletturinn
– Með stöðugum hreyfingum 

augna og höfuðs fáum við 
heildarmynd af aðstæðum

– Frumurnar í auganu skiptast í 
keilur og stafi

60

Umferðarsálfræði

• Keilur
– Eru flestar í miðju augans en eru aðeins 

1-2% af frumunum
– Bregðast við birtu og lit og eru mjög 

nákvæm á smáatriði í umhverfinu

• Stafir
– Fjölgar út frá miðju, bregðast við birtu 

og dimmu og skynja því ekki lit. 
Afleiðingin er sú að jaðarsjónsviðið er 
raunverulega í svarthvítu
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Sjónsviðið

62

Dimmuaðlögun

• Ferli dimmuaðlögunar
– Menn voru látnir fara 

úr birtu í dimmu.
– Línuritið sýnir hve 

langan tíma stafir og 
keilur eru að aðlagast 
dimmunni

63

Hreyfiskynjun

• Vísbendingar í umhverfi okkar 
ráða því hvort við teljum hluti á 
hreyfingu eða kyrrstæða

• Ef baksvið ýmist hverfur eða 
kemur í ljós eða sjáum hluti 
hverfa um leið og aðrir birtast

• Tilhneiging til að álíta stóra hluti 
kyrrstæða en litla hreyfast
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Fjarlægðarskynjun

• Þeir sem hafa sjón á báðum augum 
hafa dýptarskynjun og auðveldar það 
þeim mat á fjarlægð í nánasta 
umhverfi

• Við notum fyrst og fremst ýmsar 
vísbendingar í umhverfinu til að átta 
okkur á fjarlægð hluta
– Yfirhylming
– Hlutfallsleg stærð
– Hæð miðað við grunnflöt
– Áferð 

65

Fjarlægðarskynjun

66

Vanmat stærðar

• Fullorðið fólk og átta ára 
börn voru látin horfa á hluti 
í mismunandi fjarlægð og 
giska á stærð þeirra

• Línuritið sýnir vanmat 
þeirra á stærð hlutanna eftir 
því sem fjarlægð var meiri
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Önnur skynfæri

• Heyrn
– Ef við missum heyrn 

tímabundið eykst 
óhappatíðni um 25%

• Lykt
• Snerting
• Jafnvægisskyn

68

Vaninn og viljinn

• Með því að temja þér rétt viðbrögð í upphafi 
leggur þú grunn að því að snögg ósjálfráð 
viðbrögð þín seinna meir verði rétt

• Snögg viðbrögð = vanabundin viðbrögð

69

Umferðarvitund

– Er safn allrar þekkingar sem við höfum 
meðvitað og ómeðvitað aflað okkur um 
umferðina

– Er ástand sem vaknar þegar við setjumst undir 
stýri

– Samkvæmt því er mikilvægt að venja sig á 
rétta umferðarhegðun og æfa rétt viðbrögð frá 
upphafi

– Umferðarvitund okkar ræður miklu um þau 
mistök sem við gerum í umferðinni
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Umferðarvitund

• Umferðaróhöpp má oftast rekja 
til manlegra þátta en til þeirra 
teljast m.a
– Misskynjanir, misreikningur eða 

rangtúlkun á aðstæðum eða 
fyriráætlunum annarra sem stafar 
t.d af reynsluleysi, þreytu, syfju eða 
neyslu vímuefna

– Röng eða gölluð viðbrögð sem við 
höfum vanið okkur á.

71

Að “ lesa “ umferðina

– Um 65% af mannlegum samskiptum er fólgin 
í tjáningu án orða

– Reyndir ökumenn taka frekar eftir hjá öðrum 
vegfarendum:

• Athygli á umferðinni
• Hreyfingar
• Aldri
• Andlegu ástandi
• Rofin tjáskipti t.d skyggðar eða óhreinar rúður

72

Viðbragðstíminn

• Tíminn frá því við skynjum hættumerki og 
þangað til líkaminn bregst við
– 0.6-2.0 sek.
– Á 50 km hraða fer bílinn 14 metra
– Á 90 km hraða fer bíllinn 25 metra

–– SkynjunSkynjun TTúúlkunlkun ÁÁkvkvöörðunrðun ViðbragðViðbragð
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Stöðvunarvegalengd

74

Börn

• Eiga erfitt með að 
setja sig í spor 
annarra

• Eiga erfitt með að 
skipta um 
áhorfspunkta

• Eiga erfitt með að 
staðsetja hljóð

• Eiga erfitt með að 
gera tvennt 
samtímis

• Eru lengur en 
fullorðnir að túlka 
það sem þau sjá

• Misskilja gjarnan 
mikilvæg 
öryggisatriði

• Eru óútreiknanleg
• Vanmeta stærð hluta

75

Börn

• Eru ekki fullþroskuð 
í hreyfingum

• Eiga erfitt með að 
meta fjarlægðir

• Eru lifandi 
viðvörunarmerki

• Geta skapað hættu 
með leik sínum

• Eru lítil og hafa því 
litla yfirsýn
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Aldraðir

• Ganga hægar yfir 
götu en aðrir

• Hafa oft skerta sjón 
og heyrn

• Fá oft minni 
tillitssemi en aðrir

• Eiga erfitt með að 
skilja flóknar 
umferðaraðstæður

• Margir eiga erfitt 
með gang

• Treysta oft um of 
á gangbrautir

• Eru margir 
hræddir við 
skyndilegan 
hávaða

• Eru margir 
óútreiknanlegir

77

Hvað er persónuleiki

• Persónuleiki eru þau sérkenni hegðunar 
sem einstaklingur sýnir við mismunandi 
aðstæður

78

Hvað mótar persónuleikann

• Eðli og umhverfi móta persónuleikann
– Eðli er hin líffræðilega hlið mannsins
– Umhverfi eru félagsleg og menningarleg áhrif
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Einföld persónuleikagreining

• Æsihneigð
– Allir hafa þörf fyrir nýja reynslu og skynhrif. 

Þegar sú reynsla þarf að fela í sér áhættu og 
spennu er hægt að tala um æsihneigð

80

Æsihneigð

– Fólk með mikla æsihneigð velur 
sér gjarnan störf eða áhugamál 
sem fela í sér áhættu og spennu 
eins og slökkvistörf, meðferð 
sprengiefna, köfun og 
akstursíþróttir

81

Æsihneigð

– Einstaklingar með mikla æsihneigð lenda 
fremur í slysum en aðrir, aka undir áhrifum 
áfengis og taka oft mikla áhættu í fjármálum

– Í umferðinni hafa þeir tilhneigingu til að aka 
hraðar en aðrir

– Í umferðinni er æsihneigð til lítils gagns
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Tengsl tilfinninga og vitsmuna

• Sterk geðshræring getur skert dómgreind 
og rökhugsun og brenglað tjáskipti

• Sterk geðshræring getur takmarkað 
skynjun

83

Reiði

• Yfirleitt teljum við ytri aðstæður valda 
reiði okkar

• Tilfinningaleg viðbrögð okkar eru ekki 
undir stjórn annarra en okkar sjálfra

84

Reiði

• Hugsanaskekkjur eiga oft þátt í því 
hvernig við veljum að bregðast við
– Setjum neikvæðan stimpil á einhvern eða 

eitthvað
– Hugsanalestur – Sigga er fúl út í mig af því að 

ég ....
– Mögnun – atburður endurtekur sig t.d rauð 

ljós á tvennum gatnamótum í röð, æsir sig yfir 
því að það séu of mörg ljós í bænum
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Viðbrögð við reiði

• Algengt er að fólk bregðist 
við reiði á rangan hátt
– Beinir reiðinni að sjálfum sér 

(kennir sjálfum sér um)
– Beinir reiðinni að öðrum 

(kennir öðrum um)

86

Hvenær er reiði gagnleg

• Reiði er gagnleg þegar hún veitir okkur 
kraft til að standa á rétti okkar án þess að 
við göngum á rétt annarra

87

Streita

• Streita
– Er eðlilegt varnarviðbragð líkamans
– Býr líkamann undir átök eða afköst
– Barátta eða flótti eru náttúruleg viðbrögð við 

streitu
– Líkamleg átök eða flótti eru ekki 

viðurkenndar aðferðir til lausnar deilu
– Of lítil eða of mikil streita hamlar
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Nokkrir streituvaldar í starfi

• Illa afmarkað starf

• Of mikið eða of lítið vinnuálag

• Ótryggt starf eða atvinnuleysi

89

Neikvæð einkenni streitu

• Spenna
• Kvíði 
• Leiðindi
• Líkamlegar kvartanir
• Slen
• Vonleysi 

90

Kynin í umferðinni

Umferðakannanir Umferðarráðs 1987 - 1990

Kyn 1987    1988   1989    1990

Karlar 72,3 71,6 68,9 70,9
Konur 27,7 28,4 31,1 29,1



31

91

Kynin í umferðinni

– Karlar valda um 75% slysa
– Konur valda um 25% slysa
– Miðað við akstursvegalengd þá er slysatíðni 

karla um 25% meiri
– Konur lenda sjaldnar í slysum sem ökumenn 

en karlar
– Konur valda síður alvarlegum slysum

92

Hlutverk bílsins

• Bíllinn er meira en samgöngutæki hjá 
mörgum karlmönnum

• Kraftur bílsins magnar persónu eigandans
• Bíllinn er ástfóstur
• Bíllinn er nafnspjald
• Bíllinn er hluti af tjáningu

93

Slysahætta
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Óhappatíðni og ástæður

95%

9%
28%

Um 90% slys má rekja beint til mannlegra
mistaka

Bílár

Fjöldi 
muna 
tjóna

% af 
bílárum

Einkabílar 99061 10429 10,3
Vörubílar 6318 1162 18,4
Hópferðabílar 497 109 21,9
Sendibílar 514 117 22,8
Lögreglubílar 141 34 24,1
Leigubílar 636 155 24,3

95

Hættan við að fara yfir götu

• Ef við gefum okkur að hættustuðulinn við 
að fara yfir götu sé 1, þá breytist áhættan 
miðaða við eftirfarandi aðstæður:
– Á gangbraut                                           0,42
– Innan við 50 m., frá gangbraut              1,75
– Þar sem eru gangbrautarljós                  0,17
– Innan við 50 m., frá gangbrautarljósi    3,94

96

Hvernig ekurðu

• Þeir sem brjóta oft umferðarreglur virðast:
– Brjóta önnur lög samfélagsins
– Vera kærulausari
– Vera eirðarlausir
– Vera árásargjarnari en aðrir
– Bera litla virðingu fyrir yfirvöldum
– Hafa litla sjálfsstjórn

• Þú ekur eins og þú lifir !
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Eðlisfræðilegir kraftar

• Markmið
– Skilja þá krafta sem hafa áhrif á ökutækið og 

hvaða áhrif þeir hafa á aksturseiginleika.
– Skilja það að vissar gerðir ökutækja eru 

viðkvæmari fyrir þessum kröftum

98

Eðlisfræðilegir kraftar

• Núningsmótstaða
• Hraði
• Hreyfiorka
• “Inertia”
• Miðflóttaafl

99

Eðlisfræðilegir kraftar

• Núningsmótstaða - viðnám milli 
hluta.
– Hjólbarðar/vegur

– Hemlunar viðnám
• Diskar 15%-85%

• Skálar 90%-10%

– Viðnám þegar beygt er
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Eðlisfræðilegir kraftar

• Hraði

– Hraðaaukning

– Hraðminnkun

– Hemlun (hraðaminnkun)

101

Eðlisfræðilegir kraftar

• Stöðugleikastýring er afleiða þriggja 
þátta.

– Stýra
– Beygja
– “Tracking”

102

Eðlisfræðilegir kraftar

• Hreyfiorka er skilgreind sem massi *   
hraði.

• “Inertia” er sá kraftur sem þarf til að 
halda hlut á hreyfingu í sömu átt.
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Kraftar og veggrip

• Hreyfiorkan eykst í 
beinu hlutfalli við 
hraðann í öðru 
veldi

• Ef hraðinn er 
tvöfaldaður, 
fjórfaldast 
hreyfiorkan

104

Stöðvunarvegalengd

105

Eðlisfræðilegir kraftar

• Miðflóttaafl er sá kraftur sem leitast við 
að ýta hlut út úr beygju. Bein afleiðing af 
“Inertia”.
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Kraftar og veggrip

• Miðflóttakrafturinn 
leitast við að toga 
bíl út úr beygju

• Við að tvöfalda 
hraða í beygju þá 
fjórfaldast 
miðflóttakrafturinn

107

Eiginleikar ökutækis

• Heildarþyngd og þyngdardreifing
• Vatnstankar
• Hemlunarkerfi
• Fjöðrunarkerfi

108

Eiginleikar ökutækis

• Heildarþyngd og þyngdardreifing
– Heildarþyngd á öxli
– Hver er hámarksþyngd ökutækisins
– Þyngdardreifing - lárétt og lóðrétt

• Vatnstankar-ökutæki sem flytja vatn
– Fullur tankur eða tómur tankur
– Skilrúm “öldubrjótar”
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Eiginleikar ökutækis

• Fjöðrunarkerfi
– 1. Öxlar
– 2. Fjaðrir, gormar og loftpúðar
– 3. Felgur og hjólbarðar

• Hemlakerfi
– ABS
– Viðbótar hemlun

• Mótor bremsa
• Hemlun í gírkassa og drifskafti

110

Viðhald bifreiða og eftirlit

• Markmið
– Skilja mikilvægi þess að hafa reglulegt eftirlit
– Skilja helstu hugtök neyðarbifreiðar
– Gera reglubundið eftirlit fyrir og eftir útköll
– Fyrirbyggjandi viðhald
– Hlutverk ökumannsins
– Halda gott og nákvæmt bókhald

111

Stjórnun og öryggi í akstri.

• Markmið
– Hvetjandi þættir stjórnast bæði af andlegu og 

líkamlegu ástandi
– Skilja mikilvægi þess að undirbúa vel akstur
– Skilja að neyðarakstur er flókinn aðgerð
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Hvatning

• Venjur
– Eitthvað sem fólk venur sig á

• Þægilegt
– Gera hlutina svona vegna þess að það er

auðvelt og þægilegt, ekki endilega öruggt
• Öryggi

– Kann og get þessa aðferð, veitir öryggi

113

Varnarakstur-Öruggur akstur

• Hafa öryggis stig eins hátt og hægt er
• Vera undirbúinn fyrir óvæntar uppákomur 

og erfiðar aðstæður
• Nota markvissa þjálfun og reynslu til að 

geta framkvæmt þessi atriði vel og 
örugglega.

114

Vera vel undirbúinn

• Leiðarval
• Vera vel upplagður
• Grunnatriði fyrir aksturinn þurfa að vera í 

lagi
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Vera vel undirbúinn

• Leiðarval
– Minni slysahætta
– Ökumaður getur einbeitt sér að akstrinum
– Forðast atriði í umhverfinu sem geta haft 

áhrif.
– Mismunandi leiðarval miðað við tíma dags
– Áhættugreining

116

Áhættugreining

– Taka áhættu þegar gróði er meiri en 
kostnaður,

– Ekki taka óþarfa áhættu
– Búast við áhættu, stjórna áhættu með því að 

skipuleggja
• Þekkja áhættu og meta áhættu-hættustig 1-4

– I. Getur valdið dauða, ökutæki eyðileggst
– II. Getur valdið alvarlegum meiðslum, miklum 

skemmdum á ökutæki að hluta eða öllu leyti
– III. Minniháttar meiðsli og skemmdir
– IV. Veldur líklega ekki meiðslum eða skemmdum á 

ökutæki

117

Áhættugreining

– Líkur á hættu
• A. Gerist líklega strax eða innan stutts tíma, gerist 

væntanlega oft gagnvart ökumanni eða ökutæki.
• B. Mun líklega gerast, gerist líklega nokkrum 

sinnum fyrir ökumann og ökutæki.
• C. Gæti gerst, raunsætt að það muni gerast 

einhvern tíma fyrir ökumann og ökutæki
• D. Ólíklegt að verði
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Áhættugreining

Áhættustig
5543Flokkur IV
5432Flokkur III
4321Flokkur II
3211Flokkur 1A

lvarleiki

DCBA

ÓlíklegaKannskiLíklegaMjög 
líklega

Líkur á að verðiLíkur á að verði + alvarleiki
1. Mjög alvarlegt
2. Alvarlegt
3. Miðlungs
4. Lítil
5. Minniháttar

119

Vera vel undirbúinn

• Ökumaður í góðu ástandi
– Þreyta
– Heilsa
– Vandamál í einkalífinu

120

Vera vel undirbúinn

• Grunnatriði fyrir aksturinn
– Ganga í kringum ökutækið

– Stillingar

– Bílbelti

– Fá merki um að óhætt sé að leggja af stað

– Báðar hendur á stýri og inni í bílnum
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Viðbrögð í neyðarakstri

• Geta lesið umferðina
• Búast við hinu óvænta
• Geta brugðist við óvæntum vandamálum

122

Viðbrögð í neyðarakstri

• Þekkja
• Gera ráð fyrir
• Ákveða
• Framkvæma

123

Viðbrögð í neyðarakstri

• Fimm atriði sem er gott að hafa í huga
– Horfa vel fram á veginn
– Sjá heildarmyndina
– Hreyfa augun, “skanna” svæðið
– Vertu viss um að aðrir ökumenn sjái þitt 

ökutæki
– Finna undankomuleið
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Neyðarakstur

• Þekkja og hafa stjórn á atriðum sem hafa 
áhrif á bil milli ökutækja

• Hraðastjórnun
• Kunna að nota ljós og hljóðmerki

125

Neyðarakstur

• Þekkja ýmsar sérstakar aðstæður og hættur 
tengdar neyðarakstri

• Geta stjórnað ökutæki í neyðarakstri þegar 
ekið er við sérstakar aðstæður og hættur
– Bakka
– Gatnamót

• Áhættugreining
– leiðarval

126
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Bil milli ökutækja

• Koma á og viðhalda öryggissvæði í 
kringum ökutækið, sérstaklega í 
neyðarakstri

128

Öryggissvæði

• Að keyra á eftir ökutæki – halda fjarlægð
• Hve hratt er nálgast ökutæki (fyrir framan)
• Blindir punktar til hliðar
• Skipt um akreinar eða beygt
• Hve hratt ökutæki nálgast (fyrir aftan) og 

akstur aftur á bak

129

Halda góðu bili

• Tvær mikilvægar reglur:
1. Ekki fara yfir löglegan hámarkshraða

2. Ekki fara yfir hámarkshraða við  
sérstakar aðstæður
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Viðhalda fjarlægð milli ökutækja

• Skilgreining
– Að halda alltaf jöfnu bili milli tveggja 

ökutækja á ferð sem fara í sömu átt
– 4. sek ef hraði er undir 65 km/klst
– 5. sek ef hraði er yfir 65 km/klst

4.sek - < 65 km/klst

5.sek - > 65 km/klst

131

Hve hratt er nálgast

• Mælikvarðinn á hve bili milli ökutækja 
minnkar hratt
– Ökutæki keyra mishratt
– Ökutæki hefur stöðvað
– Ökutæki sem kemur á móti

132

Hve hratt er nálgast

km/klst
Metrar 
eknir á 
1. sek

Nálgast 
í m. á 
1.sek

Metrar 
eknir á 
5.sek

Nálgast 
í m. á 
5.sek

Ökutæki í 
neyðarakstri

88 km/klst 25 m/sek 9 m/sek 125 m. 45 m.

Önnur 
ökutæki

56 km/klst 16 m/sek  --- 80 m.  ---
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Hve hratt er nálgast
• Hugsanlegar afleiðingar ef 

of hratt er farið
– Aftaná keyrsla
– Keyrt inn í hliðina á ökutæki
– Keyrt á ökutæki sem kemur 

á móti
– Slys við gatnamót

134

Blind svæði í hliðarspeglum

• Til að forðast óhöpp út af blinda svæðinu 
er nauðsynlegt að
– Horfa til hliðar
– Nota góða spegla – vítt sjónsvið
– Nota spegla og stefnuljós við akreinaskipti
– Láta aðra áhafnarmeðlimi horfa út

135
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Akreinaskipti og beygjur

• Akreinaskipti
– Skipuleggja fram í tímann
– Nota stefnuljós
– Æfa sig í að hafa gott öryggissvæði
– Skipta mjúklega um akrein

• Beygjur
– Nota stefnuljós
– Veljið viðeigandi beygju akrein og endið á 

viðeigandi akrein

137

Hvernig keyrt er í beygjur

138

Varasamar beygjur
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Hvernig á að snúa við

140

Ökutæki nálgast aftan frá

• Til að reyna að koma í veg fyrir árekstur 
aftan frá
– Verið á varðbergi og lítið reglulega í spegla
– Alltaf að nota stefnuljós til að láta vita hvað á 

að fara að gera  hvort sem það er að stöðva, 
beygja eða við framúrakstur

141

Ekið aftur á bak

• Til að reyna að koma í veg fyrir slys
– Forðist það að bakka ef mögulegt er
– Notið bakkflautur ef þær eru til staðar
– Senda menn út til að standa fyrir aftan
– Ganga í kringum ökutækið
– Nota hliðarspegla
– Athugið framendana á ökutækinu
– Bakka hægt
– Nota myndavélar og talstöðvar



48

142

Hraðastjórnun

• Stjórna hraða forgangsbifreiðar með réttri 
hraðaaukningu, hraðaminnkun, nota 
viðeigandi gíra og nota hemla rétt, 
sérstaklega þegar neyðarakstur er ekinn

143

Hraðastjórnun

• Þættir sem hafa áhrif
– Hámarkshraði
– Framúrakstur
– Varnar-akstur-hraði
– Hemlun og stöðvun
– Notkun á ljósum og hljóðmerkjum
– Þegar aðrir ökumenn víkja 

144

Hámarkshraði
• Ökutæki í neyðarakstri ættu ekki að fara yfir 

löglegan hámarkshraða þó það sé heimilt
– Sjúkrabíll, dælubíll, körfubíll og gámabíll
– Aukning á hraða styttir tíma lítið

• Úr 60 km/klst í 80 km/klst í þéttbýli styttir tímann 
um 1:15 mín miðað við 5 km vegalengd

• Úr 90 km/klst í 110 km/klst í dreifbýli styttir 
tímann um 1:50 mín miðað við 15 km vegalengd

• Tímasparnaðurinn réttlætir varla aukninguna á 
hraða og alla þá hættu sem er samfara því 

• Ath. að meðalhraði í þéttbýli nær aldrei 80 
km/klst
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Hámarkshraði
– Ef hraði er tvöfaldaður þá fjórfaldast 

miðflóttaaflskrafturinn
• Því krappari beygja því minni hraði
• Fráreinar

– Beygjur mismunandi krappar (radíusinn)
– Ef radíus í beygju er 37 m., er hámarkshraði fólksbíls 

um 64 km/klst en ef radíusinn er kominn niður í 16 m, 
er hámarkshraðinn 39 km/klst

– Stundum minnkar radíusinn þegar líður á beygjuna
– Hvernig á að keyra í beygjurnar, gott að fylgjast með 

t.d. hvernig bílar í kappakstri keyra.
– Fjöðrun neyðarbifreiða eru gerðar fyrir beygjur á 

jöfnum hraða.

146

Hraði í beygjum

147

Framúrakstur

50 km 137 m 275 m
60 km 160 m 320 m
70 km 205 m 410 m
90 km 252 m 504 m
100 km 275 m 550 m

Hraði Lágmarksvegalengd
Til að fara framúr

Nauðsynlegt útsýni

Á hraðanum 60-100 km/klst tekur 
meðal framúraksturinn um 10 sek.
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Framúrakstur

• Við framúrakstur þarf að huga að 
eftirfarandi
– Hraðinn á umferðinni (2-3 akreinar)
– Skert útsýni, t.d hæðir, beygjur eða umhverfi 

t.d tré rigning ofl.
– Athugið að með að framúrakstursakrein sé 

auð, ath., sérstaklega ökutæki fyrir aftan
– Athugið sérstaklega að fara varlega við 

gatnamót og við aðreinar

149

Framúrakstur

• Atriði sem þarf að athuga við framúrakstur
– Umferð fyrir aftan og á móti
– Athuga báðar hliðar og athuga blinda svæðið 

aftur
– Nota stefnuljós áður en framúrakstur hefst
– Auka hraðann þegar skipt er um akrein
– Nota stefnuljós áður en skipt er yfir á rétta 

akrein aftur

150

Framúrakstur

– Athugið að það sé nægjanlegt bil í næsta 
ökutæki áður en skipt er yfir á rétta akrein

– Taka stefnuljósið af þegar framúrakstri lýkur 
og dragið úr hraða aftur
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Varnarakstur

• Á sérstaklega við um stór ökutæki
– Takmarka hraða í beygjum
– Takmarka hraða niður á móti
– Takmarka hraða í aðreinum og fráreinum
– Þar sem hámarkshraði er takmarkaður t.d  við 

skóla, leiksvæði, í 30 km hverfum ofl og ofl.

152

Hemlun og stöðvun
• Stöðvunarvegalengd

– Skynjun og túlkun
– Viðbragð
– Hemlunarvegalengd

153

Stöðvunarvegalengd
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Öryggissvæði

Hraði Fjarlægð
milli 

ökutækja
 

Öryggis- 
svæði 

Stöðvun-
arvega- 
lengd* 

65 km 4 sec.   73 m.   64 m. 
90 km 4 sec.   98 m. 104 m. ** 
90 km 5 sec. 122 m. 104 m. 

 

 

* Skynjunartími ekki með
** Eins og sést þá eru 4 sek ekki nægjanlegur tími

155

Hemlunarvegalengd

• Stöðvunarvegalengd
– Stórir bílar þurfa lengri vegalengd
– 112 km/klst-hemlunarvegalengd

• Fólksbíll 162 metrar
• Sjúkrabíll 172 metrar
• Dælubíll 186 metrar
• Stigabíll/körfubíll 208 metrar

156

Hemlun

• Almennt
– Sjá aðstæður þar sem þarf að hemla fyrir “lesa 

umferðina”
– Forðist að hemla í beygju
– Hylja bremsufetilinn
– Hemla þétt og stöðugt
– Ef hjól læsast, slaka bremsufetil upp og stýra í 

þá átt sem fara átt í
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Notkun á ABS

• Vera meðvituð um að ökutækið sé með 
ABS hemlakerfi

• Hemla stöðugt og fast, ekki pumpa
• Kannast við titring í hemlunum
• Ef ABS kerfið bilar þá er virknin eins og á 

eldri hemlakerfum

158

Viðbótar hemlun

• Hjálparhemlakerfi
– Fara eftir notkunarleiðbeiningum
– Þjálfun með leiðbeinanda
– Notkun getur breytt aksturseiginleikum
– Venjulega virkjað í stigum, nýtist best ef hægt 

er á með jöfnum og stöðugum hraða
– Nota búnaðinn
– Vera viss um að kerfið sé tengt eða í 

sambandi

159

Ljós og hljóðmerki

• Tilgangur/Áhrif:
– Lætur aðra ökumenn vita að neyðarakstur er í 

gangi
– Biður aðra ökumenn um að fá forgang 

samkvæmt gildandi lögum og reglum
– Áhrifin góð með ljósum og hljóðmerkjum
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Takmarkanir við ljósanotkun

• Sólarljós, glampi eða mikil 
birta takmarka mikið 
notkunaráhrifin

• Erfitt að sjá ef staðsetning 
á ljósum er léleg
– t.d of hátt upp
– Ökutækið er of nálægt öðru 

ökutæki

161

Takmarkanir á notkun hljóðmerkja

• Heyrnarleysi, góð hljóðeinangrun, 
hljómflutningstæki, farsímar, loftkæling og 
miðstöð

• Mismunandi hljóðmerki geta þýtt mismunandi 
skilaboð

• Erfitt og ruglandi að staðsetja hvaðan ökutækið 
er að koma

• Hve hratt er nálgast og hve mikil fjarlægð er á 
milli ökutækja

162

Takmarkanir á notkun 
hljóðmerkja

– Hljóðmerki
• Berast áfram og eru keilulaga, hærri tíðni mjórri 

keila en lengri vegalengd
• Heyrast best í akstursstefnu
• Heyrist illa fyrir horn og beygjur
• Mikill hraði á neyðarbifreið
• Hafa rifu á gluggum
• Þegar hljóðmerki eru sett á, vera viðbúinn 

óvæntum viðbrögðum ökumanna
• Hvenær er betra að slökkva á hljóðmerkjum
• Gera ráð fyrir að aðrir ökumenn heyri ekki
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Aðferðir sem mælt er með

• Nota alltaf hljóðmerki og ljósmerki í útkalli ?
• Breyta hljóðmerki a.m.k 60 m., frá gatnamótum
• Ekki breyta hljóðmerkjum handahófskennt á leið 

í útkall
• Forðist að nota stillinguna “high-low” vegna 

þess að hún virkar ekki vel
• Notið aðra hljóðgjafa ef hægt er, t.d loftflautu til 

að hreinsa umferð

164

Aðrir ökumenn

• Hljóð- og ljósmerki veita ekki forgang, 
verið er að biðja um forgang

• Það geta verið margar ástæður fyrir því að 
ökumenn víki ekki
– Ökumenn vilja almennt víkja
– Utanaðkomandi aðstæður sem þeir hafa ekki 

stjórn yfir geta haft áhrif

165

Að víkja

• Þegar ökumenn víkja ekki
– Hraði of mikill
– Ekki gefinn nægjanlegur tími til að víkja
– Ökumaður hefur skert útsýni
– Ökumaður mistúlkar úr hvaða átt hljóðmerki 

koma
– Heyrnarskertur – heyrnarleysi
– Ökumaður er “úti að aka”
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Sérstakar aðstæður og hættur

• Margvígslegar og sérstakar aðstæður, 
tilvik og hættur geta orðið á vegi 
ökumanns neyðarökutækis, ekki síst í 
neyðarakstri

167

Sérstakar aðstæður og hættur

• Gatnamót
• Árvekni ökumanns
• Hættan á að velta 
• Utanvegar akstur
• Staðsetning ökutækja á útkallsstað
• Ökutæki í einkaeign (áhugamannalið)

168

Gatnamót

• 25% óhappa sem neyðaraksturstæki lenda 
í verða á eða við gatnamót

• 67% þessara óhappa verða í neyðarakstri
– Flókin gatnamót
– Mörg ökutæki á leið í útakallið

• Gatnamótum er skipt niður í:
– Stjórnuð gatnamót t.d umferðarljós
– Ekki stjórnuð gatnamót
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Gatnamót

• Skilgreiningar
– Stjórnuð – gatnamót sem 

hafa stjórntæki í þá átt 
sem farið er í

– Óstjórnuð – gatnamót 
sem hafa ekki stjórntæki 
í þá átt sem farið er í

170

Gatnamót ekki stýrð

• Aðgerðir
– Lítið eftir mögulegum hættum
– Breyta hljóðmerki áður en komið er að 

gatnamótum (60m.)
– Hægið á og hyljið bremsufetilinn
– Mælt er með því að stoppa alveg
– Komist hjá því ef mögulegt er að nota akrein 

þar sem umferð kemur á móti

171

Gatnamót
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Stjórnuð gatnamót

• Aðgerðir
– Alltaf skal stöðva ökutækið fullkomlega
– Ekki treysta því að viðvörunarbúnaður hreinsi 

gatnamótin
– Breyta hljóðmerki áður en komið er að 

gatnamótum
– Hægið á og hyljið hemlafetilinn
– Lítið yfir gatnamót og athugið möguleika 

(hættur)

173

Stjórnuð gatnamót

– Komist hjá því ef mögulegt er að nota akrein 
þar sem umferð kemur á móti

– Skilyrðislaust að stöðva
– Ef mögulegt er náið augnsambandi
– Haldið áfram, en lítið á sem að hver akrein sé 

eins og sjálfstæð gatnamót

174

Gatnamót – bil milli bíla
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Gatnamót

176

Árvekni ökumanns

• Athyglisskortur, truflanir og samtöl geta 
leitt til áreksturs

• 72% af árekstrum sem 
neyðarakstursökutæki lenda í eru vegna 
mistaka ökumanns

177

Árvekni ökumanns

• Vinnureglur og verkferlar
– Skipuleggja útkallsleiðir
– Banna að reykja, tyggja, borða og drekka á 

meðan ekið er
– Takmarkið samræður við það allra 

nauðsynlegasta
– Skyldið ökumenn til að nota rétta ökutækni
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Koma í veg fyrir árekstur

• Finna eða þekkja undankomuleið
• Hemla jafnt og stöðugt
• Auka hraðann jafnt
• Beygja til að koma í veg fyrir árekstur

– Ekki keyra beint á næsta bíl
– Ekki keyra á fastan hlut
– Velja hlut sem gefur eftir
– Koma á hlutinn á hlið til ef hægt er

179

Koma í veg fyrir árekstur

180

Koma í veg fyrir árekstur
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Koma í veg fyrir árekstur

182

Koma í veg fyrir árekstur

183

Erfiðar aðstæður

• Veggrip tapast vegna
– Rigning
– Snjór og ís
– Gróður
– Malarvegir, vegaxlir 

varasamar
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Erfiðar aðstæður

• Takmarkað útsýni
– Keyrt í myrkri
– Þoka
– Mikill vindur
– Búnaður ökutækis
– Ökumaðurinn sjálfur
– Sjónsvið og fjarlægðarskyn 
– Mæta stóru ökutæki

185

Bílveltur

– Neyðaraksturstæki hafa háa tíðni
– Eitt af hverjum sex dauðsföllum í USA sem 

verða í umferðarslysum eru eftir bílveltur þar 
sem tankbílar eiga hlut að máli

– Um tveir þriðju af þeim slysum þar sem 
dauðsföll verða og tankbílar eiga hlut að máli, 
verða í beygjum

186

Bílveltur

• Samantekt á vandamálunum
– Ökumenn með litla menntun eða þekkingu á 

ökutækinu
– Ökumenn með litla reynslu
– Of mikill hraði, miðað við gerð ökutækis
– Vanræksla á notkun á viðeigandi öryggisbúnaði
– Skortur á viðhaldi
– Fylgja ekki umferðarlögum
– Aksturseiginleikar ökutækis óvenjulegir
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Bílveltur

• Starfsreglur
– Hafa lágmarksaldur og reynslu
– Nota öryggisbúnaðinn 
– Breyting á ökutækjum sé rétt gerð og skoðuð
– Fyrirbyggjandi viðhaldsstefna sé til staðar og 

henni sé framfylgt
– Kynna nýjungar- bílar og tæki
– Setja hámarkshraða og framfylgja því

188

Akstur utanvegar

• Vandamál og umhugsunarefni
– Hraði
– Takmarkað útsýni
– Ökutæki með óvenjulega aksturseiginleika
– Ekið á svæði sem menn þekkja lítið til

189

Akstur utanvegar

• Starfsreglur
– Ef ökutækið er með fjórhjóladrif, setjið í það 

áður en farið er utanvegar
– Ef ökutækið er ekki ætlað fyrir 

utanvegarakstur, ekki fara út fyrir veg
– Fara róleg og hafið alltaf fulla stjórn á 

ökutækinu
– Notið vegarslóða sem til eru, ekki búa til nýja
– Láti einhvern ganga á undan ökutækinu ef 

aðstæður eru erfiðar
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Akstur utanvegar
– Keyrið beint upp eða niður brekkur
– Ef ökutæki fer að renna til á leið upp brekku, ekki 

reyna að stýra eða nota bensíngjöf
– Á leið niður brekku þá stýrið í þá átt sem ökutækið 

rennur
– Nota handbremsu ef ökutækið drepur á sér
– Ekki láta ökutæki fríhjóla niður brekku
– Ef farið er yfir skurð, athugið atriði eins og að 

setjast ekki á kviðinn, reka stuðara niður og athugið 
halla á ökutækinu

191

Staðsetning ökutækis

– Þegar verið er að skýla vettvangi, á alltaf ef 
mögulegt er, að skilja ökutækið eftir þannig 
að framljós vísi ekki beint á móti umferð

– Slökkvið á öllum óþarfa neyðarljósum
– Staðsetjið ökutækið þannig að það skýli 

vettvangi eða færið það frá þannig að það 
trufli ekki umferð

192

Staðsetning ökutækis

– Staðsetjið ökutækið þannig að það sé auðvelt 
að yfirgefa svæðið eða færa það til vegna 
breyttra aðstæðna

– Athugið að vettvangur sé öruggur þar sem 
leggja á
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Áhugamannalið

• Neyðarakstur
– Ekki er leyfilegt að keyra neyðarakstur nema 

ökutækið sé skráð sem slíkt
– Fylgja umferðarreglum

194

Almennur akstur

• Mikil meirihluti þeirra km. sem við 
keyrum hjá SHS er ekki neyðarakstur

• Hafið eftirfarandi í huga
– Verum til fyrirmyndar
– Förum eftir lögum og reglugerðum
– Nota öryggisbúnað
– Tökum tillit til sjúklinga, samstarfsmanna og 

almennings í umferðinni

195

Samantekt

• Búið til og viðhaldið öryggissvæði í kringum 
ökutæki, sérstaklega í neyðarakstri

• Stjórnið hraðanum með:
– Réttri hraða- aukningu og minnkun
– Veljið viðeigandi gír
– Réttri notkun á hemlum
– Vera ávallt á varðbergi gagnvart sérstökum 

aðstæðum, tilvikum eða hættum sem menn geta lent í 
sérstaklega í neyðarakstri
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Verklegt-Æfingabraut

• Markmið
– Skilja tilganginn með því að klára brautina á 

viðeigandi hátt
– Öryggisatriði mikilvæg
– Einkunnagjöf
– Hjálpa við nýliðaþjálfun
– Staðfesta hæfni eldri starfsmanna

197

Æfingabraut

• Atriði sem tekið er eftir
– Þægileg staða á sæti
– Auðvelt og þægilegt að ná í stjórntæki
– Rétt handstaða á stýri
– Keyra ökutækið varlega (vel)
– Nákvæmar leiðréttingar á stýri
– Stöðugur hraði
– Rétt stilling og notkun á speglum

198

Æfingabraut

• Aðrar æfingar
– Fyrst klára æfingabrautina
– Lágmarksþjálfun í akstri 8. klst
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Æfingabraut

• Öryggisatriði
– Hafa öryggisvörð
– Allir viðstaddir þekktir og sjáanlegir
– Einungis menn í æfingabrautinni sem hafa 

eitthvað hlutverk
– Athuga vel ökutækin sem  á að nota
– Bilanir tilkynntar
– Einungis einn bíll í einu á brautinni

200

Æfingabraut

• Öryggisatriði
– Tveir í bílnum í einu
– Allir sitjandi og með belti spennt
– Ekki borða, drekka eða reykja
– Hámarkshraði í brautinni 30 km/klst
– Nota ökuljós
– Ekki leggja af stað í brautina fyrr en merki 

hefur verið gefið
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Æfingabraut

• Stigagjöf í æfingabrautinni
– Snert keila, hreyfð eða á hliðina – 10 stig
– Ekið yfir línu, hvert skipti – 3 stig
– Lagt meira en 10 sm., frá brún – 3 stig
– Stoppað meira en 15 sm., frá mælipunkti en 

minna en 30 sm. – 3 stig
– Stoppað >30 sm., <45 sm. – 6 stig
– Stoppað >45 sm., frá mælipunkti eða farið 

yfir mælipunkt – 10 stig
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Æfingabraut

• 1. Bein lína
• 2. Snúa við á lokuðu svæði
• 3. Bakka inn í sund
• 4. Ormur
• 5. Akreinaskipti
• 6. Leggja samhliða
• 7. Akrein þrengist
• 8. Stöðvunarmerki 
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