
 

 
 

Hjólreiðaslys á Íslandi 2011-2016 
Rannsókn á alvarleika meiðsla  

hjá hjólreiðamönnum 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Anna Birna Þorvarðardóttir 

 
 
 
 

Umhverfis- og byggingarverkfræðideild 

Háskóli Íslands 

2018 





 
 
 
 

Hjólreiðaslys á Íslandi 2011-2016 
Rannsókn á alvarleika meiðsla  

hjá hjólreiðamönnum 
 
 
 

Anna Birna Þorvarðardóttir 

 
 
 
 
 

30 eininga ritgerð sem er hluti af 

Magister Scientiarum gráðu í umhverfisverkfræði 

 
 

 
 

 
Leiðbeinendur 

Guðmundur Freyr Úlfarsson 
Þorsteinn Þorsteinsson 

 
 

Prófdómari 
Guðbjörg Lilja Erlendsdóttir 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Umhverfis- og byggingarverkfræðideild  
Verkfræði- og náttúruvísindasvið 

Háskóli Íslands 
Reykjavík, júní 2018  



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Hjólreiðaslys á Íslandi 2011-2016. Rannsókn á alvarleika meiðsla hjá hjólreiðamönnum. 

Hjólreiðaslys á Íslandi 2011-2016. 

30 eininga ritgerð sem er hluti af Magister Scientiarum gráðu í umhverfisverkfræði 

 

Höfundarréttur © 2018 Anna Birna Þorvarðardóttir 

Öll réttindi áskilin 

 

 

Umhverfis- og byggingarverkfræðideild 

Verkfræði- og náttúruvísindasvið 

Háskóli Íslands 

Hjarðarhagi 2-6 

107 Reykjavík 

 

Sími: 525 4600 

 

 

 

Skráningarupplýsingar: 

Anna Birna Þorvarðardóttir, 2018, Hjólreiðaslys á Íslandi. Rannsókn á alvarleika meiðsla 

hjá hjólreiðamönnum, meistararitgerð, Umhverfis- og byggingarverkfræðideild, Háskóli 

Íslands, 57 bls. 

 

Prentun: Háskólaprent 

Reykjavík, júní 2018 

 



 

Útdráttur 

Hjólreiðar hafa stóraukist undanfarin ár hér á landi, og sést sú aukning helst á 

höfuðborgarsvæðinu. Mikið er lagt upp úr því að halda áfram þeirri aukningu með 

skipulöguðum áætlunum um fjölgun og eflingu vistvænna samganga. Á sama tíma og 

hjólreiðanotkun hér á landi eykst þá hefur orðið fjölgun á hjólreiðaslysum. Mikilvægt er að 

með aukinni notkun á reiðhjólum sé horft til þess að efla umferðaröryggi hjólandi 

vegfaranda. Skoðuð verða gögn frá Samgöngustofu, en stofnunin sér um slysaskráningu 

vegna umferðaslysa sem byggjast á lögregluskýrslum. Gögnin ná yfir tímabilið 2011 til 

2016 þar sem umferðarslys með reiðhjólum eru samtals 938, þar sem fjöldi hjólreiðamanna 

voru 994 einstaklingar. Greint verður eftir alvarleika meiðsla sem skiptist í flokkanna 

banaslys, mikil meiðsl, lítil meiðsl og engin meiðsli. Sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að 

slysahlutfall hjólreiðamanna var 0,10% (banaslys), 17,7% (mikil meiðsl), 47,2% (lítil 

meiðsl) og 35,0% (engin meiðsl). Kom greinilega í ljós fjölgun á hjólreiðaslysum yfir 

tímabilið og var hún vaxandi á milli ára þrátt fyrir smá fækkun árið 2015. Fjöldi slysa með 

litlum meiðslum jókst þegar leið á tímabilið en hjólreiðaslys með miklum meiðslum eru 

hlutfallslega jafn mörg á milli ára. Slys hjólreiðamanna með alvarleg meiðsli (banaslys og 

mikil meiðsli) eftir fall af reiðhjóli án áreksturs við annað ökutæki voru marktækt fleiri en 

hjólreiðaslys með alvarlegum meiðslum vegna áreksturs við ökutæki eða milli hjóla. Gefur 

þetta til kynna vanskráningu á hjólreiðaslysum með minniháttar meiðslum þar sem þörfin á 

að tilkynna til lögreglu er lítil eða engin þegar hjólreiðamenn falla af reiðhjóli án áreksturs 

við annað ökutæki. Hjólreiðaslys sem gerast við önnur birtuskilyrði en dagsbirtu voru 

líklegri til að valda alvarlegum meiðslum heldur en þau slys sem gerast við dagsbirtu. 

Mikilvægt er því að fylgjast með notkun reiðhjóla ásamt slysatíðni því með betri 

slysagögnum er hægt að tryggja betra öryggi og leysa möguleg vandamál. Það er því hægt 

að segja að skráning á slysum sé stór partur af mikilvægi þess að tryggja öryggi, þar sem 

koma þarf í veg fyrir vanskráningu á slysum og eða tengja saman skráningu slysa hjá 

lögreglu og sjúkrastofnunum. Að lokum þarf að halda áfram að tryggja hjólreiðamönnum 

bættar hjólaleiðir ásamt því að auka fræðslu og forvarnir. 

  



 

Abstract 

Cycling in Iceland has greatly increased over the last few years with the capital region 

accounting for most of the growth. A focus is on maintaining and further stimulating this 

increase through strategic plans that incorporate the further development of ecofriendly 

transportation. As the number of cyclists has increased so has the number of bicycle 

crashes. It is therefore important to implement measures that improve road safety for 

cyclists. This study analysed data from the Icelandic Transport Authority. The organisation 

is responsible for collecting and registering all traffic and road crashes based on reports 

they receive from the police. The data analysed was collected between 2011 and 2016, 

during this period a total of 938 road bike crashes, including 994 cyclists, occurred. The 

crashes were divided into 4 main categories; fatal injuries, major injuries, minor injuries, 

and no injuries. This research found that the crash share for cyclists was 0.10% fatal 

injuries, 17.7% major injuries, 47.2% minor injuries, and 35.0% no injuries. The data 

indicated that there was an upwards trend in the number of road bike crashes over the time 

period despite a small decrease in 2015. While the number of crashes where cyclists 

incurred major injuries were proportionally stable across the period, the number of crashes 

with minor injuries increased over the past few years. The number of cycling crashes that 

caused severe injuries (fatalities and major injuries) after a fall without contact with 

another vehicle were significantly higher than crashes that caused severe injuries due to an 

impact with vehicles or another bike. This finding indicates that not all crashes are being 

reported to the police. In particular crashes where an individual falls off their bike without 

contact with another vehicle and only sustains minimal injuries, as they might not see the 

need for contacting the police in such instances. The study further found that crashes which 

occurred in darkness were more likely to cause serious injuries than those that happened 

during daylight. It is important to monitor the use of road bikes and the rate of crashes 

carefully as an improved crash register can help ensure the safety of cyclist and solve any 

potential issues. Therefore, it is proposed that the proper recording of all crashes is a major 

component in developing measures to enhance road safety, better reporting could be 

achieved by linking police and hospital records. Finally, it is recommended that authorities 

continue to improve road conditions and cycling paths whilst also providing additional 

educational and preventative measures. 
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1 Inngangur 

Í áratugi hefur einkabíllinn verið ríkjandi samgönguform hér á landi og er stór hluti af 

daglegu lífi borgarbúa. Margvíslegir þættir hafa áhrif á ferðavenjur sem hefur haft þau 

áhrif að erfitt hefur verið að draga úr notkun einkabílsins. Marga af þessum þáttum getur 

verið erfitt að eiga við, s.s. umhverfislega þætti eins og veðurfar og landslag, sem getur 

dregið úr löngun borgarbúa að nýta sér annars konar fararkost. Þeir þættir sem hægt er að 

hafa áhrif á eru skipulag byggðar, samgöngumannvirki og efnahagslegar aðgerðir. Má hér 

nefna sem dæmi þá þróun sem hefur átt sér stað með dreifingu byggðar á höfuðborgar-

svæðinu sem ýtir enn meira undir notkun einkabílsins til að nálgast þjónustu 

(Reykjavíkurborg, 2014). Auk þess horfa borgarbúar á einkabílinn sem þægilegan og 

fljótlegan kost til að komast á milli staða.  

Staða hjólreiða á Íslandi er mjög misjöfn eftir því hvert er horft. Eðlilega er meiri aukning 

á hjólreiðum á höfuðborgarsvæðinu heldur en á landsbyggðinni. Tækifærin leynast þó 

allstaðar til þess að auka hlutheild hjólreiða hvort sem um er að ræða stærri svæði eða 

jafnvel minni svæði út á landi. Byggist þetta á því að sveitarfélögin móti sér stefnu um 

hjólreiðar í svæðis- og/eða aðalskipulagsáætlunum sínum. Mikilvægt er að þau setja sér 

einhver markmið um hjólreiðar ásamt því að koma með leiðir og aðgerðir til að ná að 

framkvæma sett markmið. Mjög mörg sveitarfélög á landinu setja sér markmið um að auka 

hjólreiðar í sýnum áætlunum en aftur á móti vantar hjá mörgum leiðir eða aðgerðir til að ná 

fram því markmiði sem sett var (Eva Dís Þórðardóttir, 2015). Má segja að sveitarfélög hér 

á landi eiga að geta boðið íbúum upp á mismunandi samgöngumáta eftir því hver þörfin er 

hjá hverjum og einum. 

Efling vistvænna samgangna er mikið í umræðunni, þar sem auka á almenningssamgöngur, 

hjólreiðar og gangandi umferð. Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2040 er lögð áhersla á 

öruggar og þægilegar vistvænar samgöngur fyrir alla. Horft er til að stytta vegalengdir, 

draga úr ferðaþörf og þar með þörf fyrir gerð umfangsmikilla samgöngumannvirkja 

(Reykjavíkurborg, 2014). Það hefur sýnt sig að sífellt fleiri ferðast á milli staða hjólandi og 

því má gera ráð fyrir aukningu næstu árin. Samkvæmt Aðalskipulagi Reykjavíkur á að 

auka hlutheild reiðhjóla í öllum ferðum a.m.k. í 8% fyrir árið 2030 (Reykjavíkurborg, 

2014). Í Aðalskipulagi Reykjavíkur er vísað í hjólreiðaáætlun Reykjavíkur sem samþykkt 

var fyrst árið 2010, en í þeirri áætlun er framtíðarsýn um eflingu hjólreiða í borginni. Með 

komu hjólreiðaáætlunar hefur orðið fjölgun á hjólreiðastígum, merkingar eru betri og 

ýmislegt annað hefur verið gert sem bætir og eykur hjólreiðar hjá borgarbúum (Umhverfis- 

og skipulagssvið Reykjavíkur, 2015).  

Hlutur hjólreiða í samgöngum á höfuðborgarsvæðinu fer vaxandi. Samkvæmt ferðavenju-

könnun, sem gerð var fyrir Samtök Sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu og Vegagerðina 

haustið 2017, ferðuðust mun fleiri hjólandi eða 6% miðað við 4% árið 2014 (Gallup, 

2017a).  Ef skoðuð er reiðhjólanotkun einungis í Reykjavík þá fer hún vaxandi, var 7% af 

öllum ferðum árið 2017 miðað við 6% árið 2014 og 5% árið 2011 (Gallup, 2017b). Í 

hjólreiðaáætlun Reykjavíkur frá 2010 var sett fram það markmið að árið 2017 ætti 

hlutheild hjólreiða að vera a.m.k. 6%. Það er því hægt að sjá að nú þegar hefur það náðst 

(Umhverfis og skipulagssvið Reykjavíkur, 2015). Stærsta skrefið við að halda áfram að 
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auka hjólreiðanotkun er að stytta vegalengdir, sérstaklega þar sem hjólreiðamenn velja 

yfirleitt stystu leið á ferð sinni. Nefnt er í Aðalskipulagi Reykjavíkur að með þéttingu 

byggðar séu meiri líkur á aukinni notkun hjólreiða. Hægt er að sjá í ferðavenjukönnun árið 

2017 að í eldri hverfum borgarinnar er hlutheild hjólreiða mun hærri en í úthverfum og má 

því álykta að þétting byggðar þar leiði til meiri hjólaferða (Gallup, 2017b).  

Mikil þörf er á fjölbreyttum lausnum þegar hugað er að hjólreiðastígum, þar sem hugsað er 

um öryggi allra í umhverfinu. Í hjólreiðaáætluninni er talað um mismunandi aðferðir 

hvernig hægt er að flokka niður hjólreiðastíga m.t.t. þversniðs gatna og annarra þátta. 

Mikilvægt er að lesa í aðstæður hvað hentar best hverju sinni, hvort sem það er að aðskilja 

gangandi og hjólandi eða skapa rými fyrir hjólreiðamenn í umferðinni. Árið 2010 voru 

hjólaleiðir í Reykjavík tæpir 10 km. Samkvæmt hjólreiðaáætlun Reykjavíkur var áætlað að 

árið 2015 skyldu vera 50 km af hjólaleiðum og árið 2020 ættu þær að vera 100 km (Ásta 

Þorleifsdóttir o.fl., 2010). Ef skoðaðir eru einungis sérstakir hjólreiðastígar þá voru þeir um 

17 km árið 2015 en samkvæmt frétt frá Reykjavíkurborg á að vera búið að leggja 27 km af 

sérstökum hjólreiðastígum í Reykjavík árið 2017 (Reykjavíkurborg, 2017; Umhverfis og 

skipulagssvið Reykjavíkur, 2015). Á mynd 1.1 sést hvernig framtíðar hjólastígakerfi 

borgarinnar lítur út í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010 – 2040. 

 

Mynd 1.1 Framtíðar hjólastígakerfi borgarinnar (Heimild: Reykjavíkurborg, 2014) 

Þótt hjólreiðar séu tiltölulega öruggur ferðamáti þá er alltaf einhver slysahætta sem fylgir. 

Hægt er að skoða slysaskýrslur Samgöngustofu sem byggjast á lögregluskýrslum og auk 

þess frá árinu 2009 hefur verið stuðst við gögn frá fyrirtækinu Aðstoð og öryggi. Annast 

fyrirtækið vettvangsrannsóknir umferðaróhappa og skrá niður eignartjón. Skýrslan sýnir 

ítarlegar upplýsingar um umferðarslys sem verða á hverju ári, þróun þeirra milli ára og 

bera saman við þau markmið sem sett hafa verið (Gunnar Geir Gunnarsson o.fl., 2017). 

Skýrslan er einnig notuð til að greina áhættuþætti og þróun umferðaröryggis, sem og til 

forvarna og til að sjá hvaða atriði þurfi að leggja áherslu á og laga. Skráning á slysum getur 

verið misgóð og má telja að mikil vanskráning sé á hjólreiðaslysum, þar sem ekki eru öll 

hjólreiðaslys tilkynnt til lögreglu því sumir leita beint á sjúkrastofnanir. Helsta ástæðan 

fyrir því að hjólreiðaslys eru ekki öll tilkynnt til lögreglu er sú að margir hjólreiðamenn 

falla af hjólunum án samstuðs við bifreið, annað hjól eða gangandi vegfaranda (Gunnar 
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Geir Gunnarsson o.fl., 2017). Samkvæmt skýrslu sem gefin var út af Rannsóknarnefnd 

samgönguslysa árið 2014 kom í ljós að mun fleiri slösuðust eftir hjólreiðaslys en kemur 

fram í lögregluskýrslum (Ágúst Mogensen o.fl., 2014). Þar voru borin saman slysagögn frá 

Samgöngustofu og Landsspítala yfir árin 2005 – 2010. Sýndu niðurstöður að alls leituðu 

3349 einstaklingar á Landsspítalann vegna hjólreiðaslysa eða að jafnaði 558 á ári, sem er 

mun hærri fjöldi en gögn Samgöngustofu sýna, sem er að jafnaði 53 á ári (Ágúst Mogensen 

o.fl., 2014). Hægt er að sjá í nýjustu slysaskýrslu sem gefin var út árið 2016 frá 

Samgöngustofu að aukningar eru á hjólreiðaslysum milli ára, eða árið 2016 voru 137 

hjólreiðaslys miðað við að árið 2015 voru þau 118 (Gunnar Geir Gunnarsson o.fl., 2017).  

Mikilvægt er að fylgjast með og greina hvað það er sem veldur hjólreiðaslysum og hvort 

hægt sé að draga úr fjölda þeirra. Með betra eftirliti ætti að vera hægt að halda í við þessa 

vaxandi grein og efla hana enn frekar hjá borgarbúum.  

1.1 Rannsóknarspurningar 

Tilgangur og markmið þessarar rannsóknar er að greina alvarleika meiðsla hjá 

hjólreiðamönnum m.t.t. margvíslegra þátta sem Samgöngustofa heldur utan um. Leitast 

verður eftir því að sjá hvort hægt sé að tryggja öruggari hjólreiðar með því að greina hættur 

sem upp koma og valda slysum.  

Rannsóknarspurningarnar sem teknar verða fyrir í verkefninu eru sex: 

1. Eru hlutfallslega fleiri sem meiðast alvarlega á hjóli í árekstrum við bifreiðar eða í 

árekstri við annað reiðhjól 

2. Eru hlutfallslega fleiri sem meiðast alvarlega á hjóli í árekstrum við bifreiðar eða 

sem falla af hjóli án árekstrar við annað ökutæki? 

3. Eru hlutfallslega fleiri sem meiðast alvarlega á hjóli í árekstri við annað reiðhjól 

eða sem falla af hjóli án árekstrar við annað ökutæki? 

4. Er marktækur munur á hlutfalli alvarlegra meiðsla í hjólaslysum á virkum dögum 

eða um helgar? 

5. Er marktækur munur á hlutfalli alvarlegra meiðsla í hjólaslysum á sumrin eða á 

veturna? 

6. Hvernig er skráningum reiðhjólaslysa háttað á Íslandi nú og hvað má bæta í þeim 

efnum? Væri hægt að nota upplýsingar úr slysaskráningum varðandi hjólreiðar til 

forgangsröðunar verkefna, skipulags, fræðslu og eftirlits? 

Möguleiki er á því að ekki sé hægt að svara öllum ofangreindum rannsóknarspurningum ef 

gögnin sem fyrir liggja frá Samgöngustofu gefa ekki tilefni til að svara þeim nógu vel, eða 

erfitt verði að meta niðurstöður þar sem lítill munur sé á milli flokka. 
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2 Staða þekkingar 

2.1 Auknar hjólreiðar 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar erlendis sem sýna hvað það er sem hefur áhrif á 

hvort fólk noti hjólreiðar sem daglegt samgönguform. Skipta má þessum atriðum í nokkra 

flokka: Vegalengdir, innviði og aðstöðu, umhverfi og náttúrufarslegar aðstæður, félagsleg 

og hagræn atriði, gildismat og venjur (Heinen o.fl., 2010).  

Áhrifamesta þáttinn má telja vera ferðavegalengdina þar sem hlutheild hjólreiða sem 

ferðamáti minnkar verulega þegar vegalengdir aukast (Pucher o.fl., 2006). Fólk sem hjólar 

ekki nefnir oft vegalengdina sem afsökun fyrir að nota ekki hjólið sem samgöngutæki 

(Heinen o.fl., 2010). Samkvæmt rannsókn sem gerð var í Belgíu af Vandenbulcke o.fl. 

(2009) hefur borgarskipulag og fjarlægð á vinnustað áhrif á notkun reiðhjóla. Hvatning til 

hjólreiða hjá íbúum var meiri þar sem byggð var þétt miðað við svæði þar sem þéttleiki var 

lítill, þar voru meiri líkur á notkun einkabílsins (Vandenbulcke o.fl., 2009). Þessar 

niðurstöður sjást einnig í Norður Ameríku með þéttingu byggðar; því meiri sem þéttleikinn 

er, því er meiri er fjöldi hjólreiðaferða (Pucher o.fl., 2011).  

Hér á landi væri einnig hægt að nefna veðurfar sem sterkan áhrifaþátt. Í rannsókn sem gerð 

var í Svíþjóð varðandi hjólreiðar og veðurfar, þá kom í ljós að hitastig, úrkoma og ástand á 

vegum var lykilþáttur í að hjólreiðar væru vinsælli yfir sumartímann (Bergström & 

Magnusson, 2003). Úrkoma, hitastig, vindhraði og snjódýpt höfðu einnig mikil áhrif á 

hvort hópur fólks frá Vermont í Bandaríkjunum notuðu hjólreiðar sem ferðamáta í og úr 

vinnu (Flynn o.fl., 2012). Með vaxandi hjólreiðum er mikilvæg forsenda að samtvinna 

mismunandi aðgerðir, s.s., að setja upp áætlun og stefnu sem ýta undir bætingu á aðstöðu 

og takmarkanir á notkun einkabílsins (Pucher o.fl., 2010).  

Alls staðar í heiminum er markmið að auka hlutheild hjólreiða á kostnað einkabílsins. 

Áherslan hefur verið mikil í Norður Ameríku að stuðla að hjólreiðum og auka öryggi 

hjólreiðamanna. Meðal annars með því að bæta og auka hjólreiðastíga, fjölga hjólastæðum, 

breyta umferðarlögum og vera með kynningarstarfsemi um hjólreiðar (Pucher o.fl., 2011). 

Í Reykjavík er stefnt að auka hlutheild hjólreiða með sama hætti og gert er í Norður 

Ameríku s.s. með bættum hjólareiðastígum, hjólastæðum og kynna fyrir almenningi 

hjólreiðar sem samgönguvalkost (Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur, 2015).  

2.2 Staða hjólreiða í Evrópu og Norður Ameríku 

Þó Kanada hafi gert betur en Bandaríkin til að stuðla að hjólreiðum og gera þær öruggari, 

þá eru bæði löndin langt á eftir Vestur Evrópu, þar sem meðalhlutheild daglegra ferða í 

þéttbýli er um 5-10% en getur náð 20% í Danmörku og 32% í Hollandi (Pucher o.fl., 

2006). Í Norður Ameríku er einungis 1-2% af öllum ferðum farnar með reiðhjólum þótt að 

í sumum borgum sé hún örlítið hærri (Pucher o.fl., 2011). Vöxtur hjólreiða í Norður 
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Ameríku hefur verið sérstaklega mikill hjá körlum á aldrinum 25-64 ára en hjólreiðar hjá 

konum hafa haldist stöðugar en hafa aftur á móti lækkað verulega hjá börnum (Pucher o.fl., 

2011).  

Samkvæmt könnunum sem gerðar hafa verið í Evrópulöndum þá hjóla bæði kynin til jafns 

þar sem hjólreiðar eru mest stundaðar, annars hafa karlmenn yfirhöndina í hjólreiðanotkun 

(Winters, 2007). Hjólreiðasamtök í Danmörku tóku saman tölur um hvernig dreifing kynja 

var á notkun hjólreiða. Þar kom í ljós að bæði kyn hjóluðu jafn mikið en munurinn væri þó 

einna helst að konur hjóla oftar en aftur á móti hjóla karlmenn lengri vegalengdir (Cykling 

Embassy of Denmark, 2015). Samkvæmt ferðavenjukönnun sem gerð var haustið 2017 

fyrir höfuðborgarsvæðið þá kom í ljós að karlar nýta sér hjólreiðar oftar en konur allt árið 

um kring, eða um 15% miðað við 6% hjá konum. Þegar skoðað er nýtingu kynjanna að 

hjóla hluta að ári þá er hún jöfn eða um 47% (Gallup, 2017a). 

Í Danmörku hafa hjólasamtök þar í landi haldið út tölfræði um hjólreiðar. Má þar sjá að 

tölur um slysatíðni fara lækkandi með árunum. Árið 2013 voru 33 banaslys hjá 

hjólreiðamönnum í umferðinni í Danmörku miðað við árið 2003 þegar þau voru 47 í 

heildina. Þar má einnig sjá að 70% af slysum sem eiga sér stað hjá hjólreiðamönnum 

tengjast ekki umferð ökutækja (Cykling Embassy of Denmark, 2015).  

Ef skoðuð er tölfræði frá Hollandi sést að dregið hefur úr hjólreiðaslysum með miklum 

meiðslum, sem eiga sér stað vegna annarra ökutækja. Slík slys voru 19% af hjólaslysum 

árið 2014 miðað við 22% árið 2000. Á meðan veruleg aukning hefur átt sér stað á 

hjólreiðaslysum með miklum meiðslum án samstuðs við annað ökutæki. Þau voru 52% af 

slysum árið 2014 miðað við 29% árið 2000 (Statistics Netherlands, 2016). Svo virðist 

einnig vera að þrátt fyrir að hjólreiðar hafi aukist bæði í Bandaríkjunum og Kanada, þá 

hefur dauðsföllum þar vegna hjólreiða fækkað (Pucher o.fl., 2011). Í Ástralíu var gerð 

rannsókn á tíðni slysa þar sem áætlað var að meiðsli hjólreiðamanna vegna falls væru mjög 

algeng, þar sem 72% hjólreiðamanna tilkynna meiðsli og 37% leita sér læknishjálpar 

(Lacherez, 2013).  

Til að tryggja öryggi og minnka slysatíðni hjólreiðafólks er mikilvægt að koma með 

lausnir. Hollenskar, danskar og þýskar borgir hafa helst tryggt hjólreiðaöryggið með því að 

koma með sérstakar hjólaleiðir meðfram umferðarmiklum götum og gatnamótum, ásamt 

því að hafa rólegar hjólreiðareinar í íbúðahverfum (Pucher & Buehler, 2008). Van 

Goeverden o.fl. (2015) sáu að hjólreiðamannvirki í Hollandi og Danmörku hafa aukið 

öryggið hjólreiða, þar sem hjólreiðamenn þar í landi eru hæstánægðir með aðskildar 

hjólaleiðir.  

2.3 Hvernig gerast hjólreiðaslysin 

Flest hjólreiðaslys verða vegna falls hjólreiðamanns án árekstur við ökutæki. Rannsókn 

sem gerð var á slíkum slysum sýndi að helmingur allra hjólreiðaslysa verður vegna þess að 

hjólreiðamenn hjóla út af vegi, detta vegna hindrunar eða vegna áhrifa yfirborðs vegar. 

Aðrar ástæður eru að missa stjórn á hjóli vegna of lítils hraða eða bilunar í hjóli (Schepers 

& Wolt, 2012). Dozza & Werneke (2014) gerðu rannsókn í Frakklandi með mjög 

ítarlegum gögnum til greiningar á öryggi og sýndi það sig að áhættan eykst vegna slæms 

yfirborðs á vegum og lélegs viðhalds á þeim.  
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Rannsókn sem gerð var á Íslandi með gögnum frá sjúkrastofnunum sýndu að flest 

hjólreiðaslys verða í íbúðahverfum eða tæplega 56% tilfella. Slys sem verða vegna 

hjólreiðamannsins voru um 16% tilfella og slys vegna annarra þátta voru minna en 10% 

tilfella. Fall af reiðhjóli var helsta ástæða fyrir meiðslum eða í 64% tilfella (Unger o.fl., 

2018).  

Aðrar truflanir geta átt sér stað þegar hjólreiðaslys verða án samstuðs við annað ökutæki. 

Rannsókn sem gerð var í Haag í Hollandi sýndi að hjólreiðamenn sem voru að nota 

farsíma, hlusta á tónlist eða tala við aðra hjólreiðamenn sköpuðu meiri hættu í kringum sig 

(Terzano, 2013). Slysagögn sem fengin eru frá frönskum sjúkrahúsum sýna að 70% af 

slösuðum hjólreiðamönnum hafa misst stjórn og fallið vegna hindrunar eða annarra 

truflunar (Grasset o.fl., 2015).  

Umhverfisþættir eru miklir áhrifavaldar í tengslum við hjólreiðaslys og sýnir greining á 

gögnum frá Seattle hversu mikilvægt það er að draga úr hámarkshraða á götum þar sem 

hjól og bifreiðar deila plássi, bæta götulýsingar á hjólaleiðum og ýta undir þéttingu 

byggðar og blandaða landnotkun (Chen & Shen, 2015). Blaizot o.fl. (2013) komust einnig 

að því að fyrir hjólreiðamenn virðast meiðslin vera alvarlegri í slysum á strjálli svæðum en 

þéttum.  

Í Ástralíu árið 2012 var gerð rannsókn með spurningalista á netinu um ástæður 

hjólreiðaslysa hjá hjólreiðamönnum. Sýndi hún að í 19% tilvika fellur hjólreiðamaður af 

hjóli að kvöldi til þegar engin ljósabúnaður var notaður (Lacherez, 2013). Greining sem 

gerð var í Gautaborg í Svíþjóð sýndi að slys vegna hjólreiða gerast á mismunandi tímum 

dags og dögum vikunnar. Má álykta að ástæðan sé sú að reiðhjólið þjóni mismunandi 

tilgangi eftir dögum. Þar kom í ljós að meiri áhætta er á slysi seint á kvöldin en á daginn og 

einnig er meiri hætta á að lenda í árekstri við bifreið á kvöldin en sú hætta er u.þ.b. jöfn 

yfir alla daga vikunnar. Þessar niðurstöður sýna mikilvægi þess að tryggja góðan 

ljósabúnað og að klæðast sýnilegum fatnaði með endurskini til að tryggja öryggi 

sérstaklega gagnvart ökumönnum bifreiða (Dozza, 2016; Rannsóknarnefnd 

samgönguslysa, 2015). Chen & Shen (2015) leggja mikla áherslu á að hvetja 

hjólreiðamenn til að nota sýnilegan fatnað. Auk þess sýndi Lacherez (2013) að aðeins 34% 

þeirra sem féllu af reiðhjóli að kvöldi til voru í vel sýnilegum fatnaði.  

2.4 Að tryggja öryggari hjólreiðar 

Mikilvægt er að tryggja öryggi og koma í veg fyrir slys, hvort sem þau eru minniháttar eða 

stórvægileg, því slys geta haft áhrif á viðhorf fólks til reiðhjóla. Lee o.fl. (2014) 

rannsökuðu áhrif hjólreiðaslysa á viðhorf fólks til reiðhjóla. Sýndu niðurstöður þeirra að 

því alvarlegri sem meiðslin urðu vegna falls af hjóli því meiri líkur eru á að það dragi úr 

löngun til að hjóla. Sýndi það sig einnig að fall af hjóli í æsku hafði lítil áhrif á reiðhjóla-

notkun en hið gangstæða er hægt að segja um fall á fullorðinsárum. Jákvæð reynsla hjá 

fólki frá barnæsku til fullorðinsaldurs styrkir notkun hjólreiða (Lee o.fl., 2014).  

Besta og raunsæasta leiðin til aukins öryggis er af sumum talin vera að byggja upp fleiri 

aðskildar hjólaleiðir til að einangra hjólreiðamenn frá vegum (Chen & Shen, 2015). Á 

Íslandi hefur orðið töluverð bæting á hjólaleiðum en samt sem áður er víða hægt að finna 

staði þar sem óvissa ríkir um hvaða vegfarendahópur hefur forgang. Mikilvægt er að allt sé 
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skýrt og má því telja að lagaumhverfið hafa ekki fylgt nógu vel eftir þeirri þróun sem hefur 

orðið á notkun reiðhjóla (Ágúst Mogensen o.fl., 2014). Öruggar og tiltölulega streitulitlar 

hjólreiðaleiðir eru sérstaklega mikilvægar fyrir börn, aldraða, konur og fyrir þá sem eru 

með sérstakar þarfir vegna einhverskonar fötlunar (Pucher & Buehler, 2008).  

Rannsókn sem Sanders (2015) gerði bendir til þess að helsta áhyggjuefni fólks sem varðar 

hættu á hjólreiðum er að hjóla nálægt umferð, þ.e. að hættan á að verða fyrir bíl, sé veruleg 

hindrun fyrir útbreiðslu hjólreiða. Mikilvægt er því að skilja hjólreiðar frá umferðargötum, 

því samkvæmt gögnum frá Frakklandi er á hverri klukkustund átta sinnum líklegra að 

hjólreiðamenn lendi í slysi á götum en ökumenn á mótorhjólum miðað við hvern 

ekinn/hjólaðan kílómetra (Grasset o.fl., 2015).  

Þá sýnir sig einnig að þegar reiðhjól mæta þungum og stórum bílum í umferðinni er mun 

líklegra á að hjólreiðamaður verði fyrir lífshættulegum meiðslum. Þess vegna er mikilvægt 

að draga úr þeirri áhættu og gera sérstakar varúðarráðstafanir þegar val er á akreinum fyrir 

hjól eða við hönnun á aðstöðu fyrir hjól í umferðinni (Kim o.fl., 2007).  

Bíl o.fl. (2010) mæla einnig með því að aðskilja umferð hjólreiða frá ökutækjum þar sem 

umferð er mikil eða að minnsta kosti að draga úr hámarkshraða því það dregur úr hættu á 

banaslysum. Því flest alvarleg hjólreiðaslys eru vegna vélknúinna ökutækja miðað við að 

önnur minniháttar slys eru vegna falls vegna annarra þátta (De Geus o.fl., 2012; Schepers 

og Wolt, 2012). Hægt er því að segja að vegir með mörgum akreinum og mikinn hraða séu 

ekki vettvangur fyrir hjólreiðar. Erfitt er fyrir hjólreiðamann að fylgjast með umferð fyrir 

aftan sig án þess að eiga á hættu að missa stjórn á hjólinu (Rannsóknarnefnd 

samgönguslysa, 2015). Hefur það einnig sýnt sig að meiri hætta er á óhappi þegar 

hjólreiðar eru nærri gatnamótum og þegar byggingar og hólar/hæðir skyggja á sýn 

hjólreiðamanna (Dozza & Werneke, 2014).  

Rannsókn sem Kondo o.fl. (2018) gerðu sýnir að með sérstökum akreinum fyrir hjól þá 

hefur dregið úr slysum í umferðinni. Sérstakar hjólareinar hafa minnkað líkurnar um 48% á 

slysum við fjögurra arma gatnamót, um 40% við gatnamót með stöðvunarskyldu á tveimur 

götum og um 43% þar sem umferð er mikil (Kondo o.fl., 2018). Þegar hannaðar eru 

hjólaleiðir þá er besti kosturinn að hjólaleiðir séu samfelldar og að ekki þurfi að stöðva oft 

við umferðarljós eða stöðvunarskyldu (Krizek & Roland, 2005). 

Að deila umferðargötu getur verið hættulegt fyrir hjólreiðamenn og fyrir ökumenn getur 

það valdið gremju. Johnson o.fl. (2014) greindu frá því að ökumenn upplifðu gremju að 

þurfa að deila götum með hjólreiðamönnum. Kom í ljós að ökumenn sem eru líka 

hjólreiðamenn eru líklegri en ökumenn sem ekki hjóla að bera jákvætt viðhorf til 

hjólreiðamanna í umferðinni (Johnson o.fl., 2014). Ökumenn sem samþykkja ekki 

hjólreiðamenn á götunum og bera með sér gremju eru líklegri til að sýna af sér árasagjarna 

hegðun gagnvart hjólreiðum (Fruhen & Flin, 2015).  

Rannsókn sem Kay o.fl. (2014) framkvæmdu sýndi að með því að setja upp viðvörunar-

merki um hjólreiðar á vegi, skilaði það breyttri hegðun ökumannsins. Ökumenn voru meira 

á varðbergi gagnvart hjólreiðamönnun með nægilegri fjarlægð á milli bíls og hjóls þegar 

ekið var framhjá hjóli og minnkuðu aksturshraða u.þ.b. um 4 km/klst. Áttu stærri ökutæki í 

meiri erfiðleikum með að tryggja gott bil í reiðhjól á vegi. Hjólreiðamenn geta tryggt betra 

öryggi með því að hjóla sem næst vegöxl og klæðast sýnilegum klæðnaði (Kay o.fl., 2014).  
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Mikilvægt er að draga úr neikvæðum viðhorfum til hjólreiðamanna með því að sýna að 

hjólreiðar er dæmi um annan ferðamáta til að komast á milli staða. Að tryggja vegina er 

nauðsynlegt fyrir bæði ökumenn bíla og þá hjólreiðamenn sem vilja hjóla á umferðargötum 

(Fruhen & Flin, 2015).  

2.5 Skráning hjólreiðaslysa 

Flest banaslys hjólreiðamanna verða þegar árekstur verður við vélknúið ökutæki en aftur á 

móti verða flestar sjúkrahúsinnlagnir þegar hjólreiðarmenn falla sjálfir vegna annarra 

atvika. Á milli 60% – 95% af hjólreiðamönnum leita á sjúkrastofnanir eftir hjólreiðaslys 

vegna falls. Það sýnir mikilvægi þess að nota þurfi bæði gögn frá sjúkrastofnunum og gögn 

frá lögreglu til þess að ná fram fullkomnari mynd af fjölda slysa vegna hjólreiða (Schepers 

o.fl., 2014; Unger o.fl., 2018).  

Rannsókn sem gerð var í Ástralíu sýndi að hjólreiðaslys væru misvel skráð, þar má nefna 

sem dæmi að karlmenn, yngra fólk og slys sem áttu sér stað á fjarlægðum svæðum voru 

ólíklegri til að vera tilkynnt til lögreglu (Watson o.fl., 2015). Þegar meiðsli eru lítil eftir 

slys eru meiri líkur á vanskráningu. Á Íslandi eru lítil meiðsli eftir slys skráð oftar hjá 

sjúkrastofnunum og tryggingafélögum heldur en það sem kemur fram í skráningu hjá 

Samgöngustofu (Gunnar Geir Gunnarsson o.fl., 2017). Nauðsynlegt er að skráningar á 

slysum, hvort sem það er hjá lögreglu eða á sjúkrastofnun, séu gerðar með svipuðum hætti. 

Komust Reurings & Stipdonk (2011) að því að í Hollandi var mismunandi skráningarform 

hjá lögreglu og spítala. Skráð var í gögnum hjá spítala að um 85% af meiðslum var vegna 

umferðaslysa en hjá lögreglu skiptust umferðarslysin upp í tvo flokka, umferðarslys vegna 

árekstrar við vélknúið ökutæki (58% árið 2008) og umferðarslys vegna árekstrar við annað 

en vélknúið ökutæki (4% árið 2008) (Reurings & Stipdonk, 2011).  

Svo hægt sé að halda áfram að tryggja öryggi er mikilvægt að fylgjast með notkun 

reiðhjóla, slysatölum og bæta áætlanir til að minnka slysatíðni. Með betri slysagögnum, 

s.s., fjölda slysa, upplýsinga um slys úr sjúkraskrám er hægt að meta og tryggja meira 

öryggi (Silla o.fl., 2016; Ágúst Mogensen o.fl., 2014).  
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3 Gögn og greining 

Gögn um hjólreiðaslys voru fengin 4. mars 2017 frá Samgöngustofu, en stofnunin sér um 

slysaskráningu vegna umferðaslysa. Gögnin byggjast á lögregluskýrslum úr gagnagrunni 

Ríkislögreglustjóra og frá fyrirtækinu Aðstoð og öryggi. Beðið var um gögn yfir öll 

hjólreiðaslys sem hafa átt sér stað vegna umferðaslysa á Íslandi yfir tímabilið 1. janúar 

2011 til 31. desember 2016.  

3.1 Lýsing á gögnum 

Skoðuð voru gögn úr 938 umferðarslysum yfir tímabilið 2011 til 2016, þar sem fjöldi 

hjólreiðamanna voru 994 og fjöldi ökumanna voru 618. Gögnunum var skipt upp í þrennt 

þar sem stundum eru fleiri en einn hjólreiðamaður í hverju slysi, stundum eru ökumenn og 

stundum ekki. Samgöngustofa greindi svo hvert og eitt umferðarslys ítarlega með ýmsum 

upplýsingum s.s. hnit staðsetningar, dagsetning og tími, tegund óhapps, orsakir, 

þéttbýli/dreifbýli, veður, færð, birta, lýsing og tegund gatnamóta. Auk þess gáfu gögnin 

upplýsingar um hjólreiðamenn sem lentu í slysi ásamt ökumönnum ef þeir urðu fyrir 

óhappi. Þar var hægt að sjá aldur, kyn, þjóðerni, meiðsli og hver var orsakavaldur slyssins.  

Eins og áður hefur komið fram voru 938 umferðarslys sem tengjast reiðhjólum yfir 

tímabilið 2011 til 2016. Fjöldinn var mismunandi milli ára, sjá mynd 3.1, og má sjá að á 

milli ára var aukning á hjólreiðaslysum fyrir utan eitt ár eða frá árinu 2014 til 2015. 

 

 

Mynd 3.1 Fjöldi hjólreiðaslysa skráð af Samgöngustofu árin 2011 til 2016. 
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Fyrir tímabilið sem skoðað er skiptast þessir 994 hjólreiðamenn niður í 710 karlkyns 

hjólreiðamenn (71%) og 277 kvenkyns hjólreiðmenn (28%). Hér er töluvert meira um það 

að karlar lendi í hjólreiðarslysum en konur enda sýnir ferðavenjukönnun sem gerð var fyrir 

höfuðborgarsvæðið haustið 2017 að fleiri karlar nýta sér hjólreiðar yfir allt árið frekar en 

konur (Gallup, 2017a). Óvitað var með kyn hjá 7 einstaklingum sem lentu í slysi eða um 

1%, sjá mynd 3.2. Hjá ökumönnum voru 352 karlkyns ökumenn (57%), 252 kvenkyns 

ökumenn (41%) og óvitað var með kyn hjá 14 einstaklingum (2%), sjá mynd 3.2.  

 

 

Mynd 3.2 Skipting hjólreiðamanna og ökumanna eftir kyni sem verða fyrir slysi. 

Gögnin verða flokkuð og greind eftir alvarleika meiðsla hjá hjólreiðamönnum og öku-

mönnum, þar sem talið verður hversu margir einstaklingar eru skráðir í hvern flokk fyrir 

sig. Þó verða einungis greindar þær upplýsingar sem tengjast ökumanninum sjálfum s.s. 

kyn, aldur, þjóðerni og hvort ökumaður sé undir áhrifum en ekki neinar umhverfislegar 

aðstæður. Hjá Samgöngustofu er alvarleikastigi slysa skipt upp í fjóra flokka, sjá töflu 3.1 

Tafla 3.1 Flokkun á alvarleika slysa 

Alvarleiki slysa 

1 Látinn Banaslys 

2 Alvarlega slasaður Slys með miklum meiðslum 

3 Lítið slasaður Slys með litlum meiðslum 

4 Ekki slasaður Slys án meiðsla 

 

Hægt er að sjá í töflu 3.2 nánari skilgreiningu á alvarleika slysa sem gefin er út af 

Samgöngustofu. Þessi flokkun á slysum með meiðslum er alþjóðleg flokkun ECE 

(Economic Commission for Europe). 
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Tafla 3.2 Skilgreining á slysum með meiðslum (Gunnar Geir Gunnarsson o.fl., 2017) 

 Skilgreining á slysum með meiðslum 

Banaslys: Maður telst látinn af völdum umferðarslyss ef hann deyr af afleiðingum þess 

innan 30 daga. 

Mikil meiðsl: Beinbrot, heilahristingur, innvortis meiðsl, kramin líffæri, alvarlegir skurðir 

og rifnir vefir, alvarlegt lost (taugaáfall) sem þarfnast læknismeðferðar og 

sérhver önnur alvarleg meiðsl sem hafa í för með sér nauðsynlega dvöl á 

sjúkrahúsi. 

Lítil meiðsl: Annars flokks meiðsl, svo sem tognun, liðskekkja eða mar. Fólk sem kvartar 

um lost (taugaáfall) en hefur ekki orðið fyrir öðrum meiðslum, ber ekki að 

telja nema það hafi greinileg einkenni losts (taugaáfalls) og hafi hlotið 

læknismeðferð samkvæmt því. 

 

Tegundir hjólreiðaslysa skiptist niður í heildina í 114 flokka hjá Samgöngustofu eftir því 

hvað á við hverju sinni. Fyrir þau hjólreiðaslys sem eru skráð yfir tímabilið, þá ná þau yfir 

40 flokka af tegundum, sjá töflu 3.3. Ákveðið var að taka saman líkar tegundir til að fækka 

flokkum, og endar sú skipting í 5 flokkum. Þessi skipting verður svo notuð við greiningar á 

tegundum hjólreiðaslysa, sjá töflu 3.4. 
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Tafla 3.3 Flokkun tegunda á hjólreiðaslysum hjá Samgöngustofu  

Tegundir óhappa 

Kóði Heiti Kóði Heiti 

1090 Ekið á hjólreiðamann á gangbraut 410  Árekstur við vinstri beygju inn í götu eða 

innkeyrslu 

1091 Hjólreiðamaður hjólar þvert yfir 

akbraut 

440  Árekstur við U-beygju fyrir framan bíl sem 

kemur á móti 

1092 Ekið á hjólreiðamann á 

bifreiðastæði 

510  Árekstur við gatnamót 

1093 Ekið á hjólreiðamann á gangstétt 610  Árekstur við hægri beygju fyrir bíl 

1094 Fall af reiðhjóli 611  Ekið inn í hringtorg 

1095 Ekið á hjólreiðamann á akbraut 

(óháð stefnu) 

620  Hægri beygja og ekið framan á bíl 

111  Ekið framúr vinstra megin 650  Vinstri beygja fyrir bíl sem kemur frá hægri 

113  Tveir bílar aka framúr vinstra 

megin 

660  Vinstri beygja og ekið fyrir bíl sem kemur frá 

vinstri 

130  Ekið aftan á bíl sem er á ferð 670  Árekstur þegar báðir beygja til vinstri 

141  Ekið aftan á bíl sem hemlar 685  Ekið í veg fyrir bíl (fyrirhuguð akstursstefna 

1 óljós) 

142  Ekið aftan á bíl sem er stöðvaður 710  Ekið á bíl við hægri vegarbrún 

151  Ekið á bíl sem leggur af stað frá 

hægri vegbrún 

715  Ekið á kyrrstæða bifreið á bílastæði 

160  Ekið á bíl sem stöðvar við vegbrún 716  Ekið á kyrrstæða bifreið í bifreiðastæði við 

vegarbrún 

240  Árekstur tveggja bíla sem mætast á 

beinum vegi eða í beygju 
720  Ekið á bíl við vinstri vegabrún 

241  Mæst í beygju 741  Ekið á opnar dyr bíls við hægri vegbrún 

270  Slys þegar ökutæki 1 bakkar á 

ökutæki 2 

810  Ekið á fótgangandi á gangbraut 

280  Ökutæki 1 bakkar inn í bíl sem ekur 

framhjá 

833  Ekið á gangandi sem gengur skyndilega út á 

akbraut 

311  Ekið á bifreið sem beygt er til hægri 

og stoppar vegna annarar umferðar 

860  Ekið á fótgangandi á gangstétt og utan 

akbrautar 

314  Ekið fram úr hægra megin og ekið 

inn í hægri hlið bíls sem beygir til 

hægri 

920  Ekið á fastan hlut á akbraut, einnig hlutir sem 

falla af bifreið 

320  Árekstur þegar ekið er fram úr 

vinstra megin og beygt til vinstri í 

veg fyrir bíl 

945  Ekið á ljósastaur - hægra megin 
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Tafla 3.4 Flokkun á tegundum hjólreiðaslysa eftir að líkar tegundir eru teknar saman í 

einn flokk. Kóðar eru þeir sömu og Samgöngustofa notast við í töflu 3.3 

Tegundir óhappa 

Kóðar Heiti 

1090,1092,1093,1095 Ekið á hjólreiðamann 

1094 Fall af reiðhjóli 

151,160,240,241,410,440,610,620,650,660,670 Árekstur á beinum vegi eða í beygju 

1091,685 Ekið í veg fyrir bíl 

111,113,130,141,142,270,280,311,314,320,510 

611,710,715,716,720,741,810,833,860,920,945 
Aðrar tegundir 

 

Orsakir hjólreiðaslysa eru skráðar og flokkaðar hjá Samgöngustofu í flokka eftir því hvað á 

við hverju sinni. Hérna verður fjölda flokka fækkað þar sem lík atriði verða tekin saman í 

einn flokk. Í töflu 3.5 er hægt að sjá þá 43 flokka sem Samgöngustofa notast við til 

skráningar á orsökum í hjólreiðaslysum sem hafa orðið. Eftir að lík atriðið voru tekin 

saman fengust 6 flokkar sem notast verður við í greiningu á orsökum. Í töflu 3.6 sést nýja 

flokkunin á orsökum hjólreiðaslysa og hvernig flokkar Samgöngustofu raðast niður í þá. 

Auk þess verður einungis notast við fyrstu orsök í hverju slysi fyrir sig, en í sumum 

tilvikum gátu verið fleiri ein orsök. 

Tafla 3.5 Flokkun Samgöngustofu á orsökum hjólreiðaslysa 

Orsakir 
Kóði Heiti Kóði Heiti 

01  Ökumaður veldur slysi 29  Gáleysi 

02  Stöðvunarskylda ekki virt 30  Aðrar ástæður 

03  Biðskylda ekki virt 31  Dýr á vegi 

04  Ekið gegn rauðu ljósi 33  Annar forgangur ekki virtur 

05  Vinstri beygja í veg fyrir umferð á móti 34  Farsímanotkun 

06  Of stutt bil milli bifreiða 35  Ökutæki fýkur 

07  Ranglega beygt 37  Hjólreiðarmaður 

08  Ógætilegur framúrakstur 39  Grunur um ölvun 

09  Ógætilega ekið afturábak 40  Ölvun við akstur (>0,5 prómill) 

10  Ógætilega tekið af stað frá vegarbrún 41  Vegavinna stendur yfir 

11  Ekið á röngum vegarhelmingi 42  Lausamöl / steinkast 

12  Ógætilega skipt um akrein 43  Aðskotahlutur á vegi 

13  Réttindaleysi við akstur 44  Ölvaður óvarinn vegfarandi 

14  Of hraður akstur 45  Hægri regla ekki virt 

16  Ökutæki eða hjólbarðar í ólagi 50  Lyfjanotkun - lögleg lyf 

18  Umhverfi 55  Notkun fíkniefna 

19  Blindbeygja 56  Grunur um notkun fíkniefna 

22  Ekið gegn einstefnu 60  Andleg veikindi 

23  Slæmur vegur 65  Ökumaður hverfur af vettvangi 

24  Slæm færð (hálka / ísing / krapi / vatnsagi) 70  Svefn 

25  Slæmt skyggni (Birta/veður) 91  Líkamleg veikindi 

26 Fótgangandi   
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Tafla 3.6 Flokkun á orsökum eftir að líkar orsakir eru teknar saman í einn flokk. Kóðar eru 

þeir sömu og Samgöngustofa notast við í töflu 3.5  

Orsakir 

Kóðar Heiti 

1, 13, 16, 35, 65 Ökumaður veldur slysi 

37 Hjólreiðamaður 

6,7,8,9,10,11,12,15,29,14 Ógætilegur akstur hjá ökumanni eða hjólreiðamanni 

2,3,4,5,22,33,45 Umferðarreglum ekki fylgt 

18,19,23,24,25,42,41,31,43 Umhverfi 

26,30, 34,39,40,44,50,55,56,60,70,91 Aðrar ástæður 

 

Í gögnunum frá Samgöngustofu voru veðurskilyrði og færð gefin upp í fjórum dálkum því í 

sumum slysum var möguleiki á mörgum veðurskilyrðum eða færð á vegum. Hér verður 

einungis notast við fyrsta dálkinn þegar veður og færð í hjólreiðaslysum verða greind.  

Tölfræðilegar staðreyndir um hjólreiðaslys eftir alvarleika meiðsla má finna í töflum 3.7 og 

3.8. Tafla 3.7 sýnir ýmsar tölur og staðreyndir sem tengjast hjólreiðamönnum og öku-

mönnum. Langflestir hjólreiðamenn og ökumenn eru Íslendingar og eru karlmenn í meiri-

hluta sem lenda í slysum hvort sem skoðaðir eru hjólreiðamenn eða ökumenn.  
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Tafla 3.7 Upplýsingar um fjölda hjólreiðamanna og ökumanna eftir ýmsum staðreyndum 

m.t.t. alvarleika meiðsla 

  Látnir Mikil 

meiðsl 

Lítil 

meiðsl 

Engin meiðsl 

Hjólreiðamenn  1 176 469 348 

Kyn Karl 1 132 330 247 

 Kona 0 44 139 94 

 Óþekkt 0 0 0 7 

Aldur 1 – 5 ára 0 3 3 2 

 6 – 12 ára 0 24 110 72 

 13 – 17 ára 0 29 76 85 

 18 – 24 ára 0 12 42 25 

 25 – 34 ára 0 21 53 43 

 35 – 44 ára 0 24 57 36 

 45 – 54 ára 0 39 64 36 

 55 – 64 ára 1 16 46 17 

 65 – 74 ára 0 6 11 6 

 75 ára og eldri 0 2 7 1 

 Óþekkt 0 0 0 25 

Þjóðerni Íslendingar 0 162 425 322 

 Önnur þjóðerni 1 13 43 14 

 Óþekkt 0 1 1 12 

Ökumenn  0 0 4 614 

Kyn Karl 0 0 1 351 

 Kona 0 0 3 249 

 Óþekkt 0 0 0 14 

Aldur 13 – 17 ára 0 0 0 22 

 18 – 24 ára 0 0 0 85 

 25 – 34 ára 0 0 0 92 

 35 – 44 ára 0 0 3 93 

 45 – 54 ára 0 0 0 107 

 55 – 64 ára 0 0 0 106 

 65 – 74 ára 0 0 1 52 

 75 ára og eldri 0 0 0 24 

 Óþekkt 0 0 0 33 

Þjóðerni Íslendingar 0 0 3 575 

 Önnur þjóðerni 0 0 1 32 

 Óþekkt 0 0 0 7 

Undir áhrifum Áfengi 0 0 0 1 

 Fíkniefni 0 0 0 1 
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Tafla 3.8 sýnir tölfræðilegar staðreyndir um aðstæður á slysstað, tegundir hjólreiðaslysa og 

orsakir hjólreiðaslysa. Þar sést að flest slysin gerast á virkum dögum þar sem engin 

gatnamót eru. Slysin eru auk þess flest að gerast yfir sumartímann og þá flest á milli kl. 

15:00 og 17:59. Orsakavaldur var oftast ökumaður þar sem algengasta tegundin var akstur 

á hjólreiðamann og fall af reiðhjóli.  

Tafla 3.8 Upplýsingar um aðstæður á slystað, tegundir og orsakir slysa m.t.t. alvarleika 

meiðsla 

  Látnir Mikil 

meiðsl 

Lítil 

meiðsl 

Engin 

meiðsl 

Hjólreiðamenn  1 176 469 348 

Byggð Þéttbýli 1 163 450 344 

 Dreifbýli 0 13 19 4 

Gatnamót Krossgatnamót 0 22 84 58 

 Ekki gatnamót 1 118 294 204 

 T-gatnamót 0 31 76 64 

 Hringtorg 0 4 13 22 

 Mislæg gatnamót 0 1 2 0 

Birta Ekki vitað 0 111 219 107 

 Dagsbirta 0 49 206 209 

 Rökkur 0 5 3 8 

 Myrkur 0 2 4 5 

 Annað 0 0 0 0 

 Götulýsing 1 9 37 19 

Lýsing Ekki vitað 1 146 362 225 

 Góð lýsing 0 10 35 74 

 Slæm lýsing 0 3 11 6 

 Engin lýsing 0 17 61 43 

Veður Ekki vitað 1 112 228 112 

 Sólskin 0 3 15 15 

 Bjart 0 13 65 70 

 Skýjað 0 31 103 123 

 Regn 0 11 36 21 

 Snjókoma 0 1 1 0 

 Þoka 0 0 0 0 

 Stormur 0 0 0 0 

 Slydda 0 0 2 1 

 Skafrenningur 0 0 0 0 

 Éljagangur 0 0 0 1 

 Hálfskýjað 0 5 19 5 

 Annað 0 0 0 0 

Færð Ekki vitað 0 111 225 104 

 Þurrt 1 43 156 133 

 Blautt 0 17 59 47 

 Hálka 0 2 1 2 

 Ísing 0 0 1 2 

 Snjór 0 0 0 0 

(Framhald) 
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Tafla 3.8 (Framhald) Upplýsingar um aðstæður á slystað, tegundir og orsakir slysa m.t.t. 

alvarleika meiðsla 

  Látnir Mikil  

meiðsl 

Lítil  

meiðsl 

Engin 

meiðsl 

Færð Vatnsagi 0 0 4 4 

 Góð 0 3 22 55 

 Þæfingur 0 0 0 0 

 Þungfært 0 0 0 0 

 Snjóþekja 0 0 1 1 

 Annað 0 0 0 0 

Virkur dagur eða 

helgi 

Virkur dagur 0 129 400 285 

Helgi 1 47 69 63 

Ár 2011 0 19 65 41 

 2012 0 21 68 50 

 2013 0 37 58 64 

 2014 0 31 92 75 

 2015 1 31 86 55 

 2016 0 37 100 63 

Mánuðir Janúar 0 0 8 7 

 Febrúar 0 8 11 8 

 Mars 0 2 14 9 

 Apríl 0 11 44 29 

 Maí 0 20 62 43 

 Júní 0 22 68 41 

 Júlí 0 23 69 45 

 Ágúst 0 26 50 52 

 September 0 33 59 52 

 Október 0 16 42 38 

 Nóvember 0 11 34 17 

 Desember 1 4 8 7 

Tími slyss 12:00 – 14:59 0 30 79 69 

 15:00 – 17:59 0 53 132 110 

 18:00 – 20:59 0 28 74 63 

 21:00 – 23:59 0 15 29 21 

 24:00 – 02:59 0 8 7 3 

 03:00 – 05:59 0 2 6 3 

 06:00 – 08:59 1 21 87 42 

 09:00 – 11:59 0 19 55 37 

Hverskonar 

árekstur 

Árekstur við bíl 1 76 278 272 

 Árekstur milli 

hjóla 

0 13 21 39 

 Fall af hjóli án 

árekstar við 

annað ökutæki 

0 87 170 37 

(Framhald) 
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Tafla 3.8 (Framhald) Upplýsingar um aðstæður á slystað, tegundir og orsakir slysa m.t.t. 

alvarleika meiðsla 

  Látnir Mikil  

meiðsl 

Lítil  

meiðsl 

Engin 

meiðsl 

Orsakavaldur Hjólreiðamaður 

veldur slysi 

0 30 114 107 

 Hjólreiðamaður 

veldur ekki slysi 

1 46 164 165 

Tegund slysa Ekið á 

hjólreiðamann 

1 42 154 129 

 Fall af reiðhjóli 0 91 181 40 

 Ekið er framúr 0 1 3 9 

 Árekstur á 

beinum vegi eða 

í beygju 

0 12 14 19 

 Ekið aftan á bíl 0 0 2 7 

 Ökutæki bakkar 0 0 0 3 

 Árekstur við 

gatnamót 

0 2 6 6 

 Ekið inn í 

hringtorg 

0 2 3 5 

 Ekið í veg fyrir 

bíl 

0 19 86 97 

 Ekið á 

kyrrstæðan bíl 

0 3 4 15 

 Ekið á 

fótgangandi 

0 1 8 15 

 Ekið á hlut í 

umhverfi 

0 3 9 2 

Orsök slysa Ökumaður 

veldur slysi 

0 10 51 44 

 Vegna ökutækis 0 8 13 5 

 Hjólreiðamaður 0 75 198 116 

 Ógætilegur 

akstur 

0 11 23 31 

 Umferðarreglum 

ekki fylgt 

0 38 130 123 

 Umhverfi 1 19 30 14 

 Ölvun/fíkniefni 0 1 4 3 

 Líkamleg/andleg 

heilsa 

0 3 1 0 

 Fótgangandi 0 1 3 1 

 Farsímanotkun 0 0 0 0 

 Aðrar ástæður 0 10 17 10 
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3.2 Meðhöndlun gagna 

Unnið var með gögnin þannig að þau voru fengin á formi fyrir forritið Excel þar sem 

gögnunum var skipt upp í þrjár töflur. Ein tafla geymdi upplýsingar fyrir slysið (ein lína á 

atvik), ein tafla var með upplýsingum um hjólreiðamennina (ein lína á hjólreiðamann, en í 

einhverjum tilfellum eru fleiri en einn hjólreiðamaður í slysi) og ein tafla með 

upplýsingum um ökumenn ökutækis (ein lína á ökumann, en í sumum slysum er engin 

ökumaður og í einhverjum tilfellum eru fleiri en einn). Þessar þrjár töflur voru tengdar 

saman með skráningarnúmeri óhappsins.  

Áfram var notast við forritið Excel til að sameina þannig allar þrjár töflurnar í eina töflu, 

þar sem ein lína í þessari sameinuðu töflu inniheldur upplýsingar um slysið, um 

hjólreiðamanninn eða mennina og um ökumann eða menn þegar það á við. Þar sem það eru 

ekki mörg slys með mörgum hjólreiðamönnum eða ökumönnum var sameiningin gerð 

handvirkt.  

Eftir að búið var að sameina gögnin þannig í eina töflu þá voru gögnin flokkuð eftir 

alvarleika meiðsla í öllum gefnum mælibreytum sem einkenndu slysin, en meðfylgjandi 

voru upplýsingar um kóða sem notaðir voru við greiningu á gögnum. Þegar búið var að 

telja hvernig fjöldinn fyrir hverja mælibreytu skiptist niður eftir alvarleika meiðsla þá voru 

niðustöður þeirra talninga settar upp í kökurit eða súlurit eins og sjá má í kafla 4.  

Flokkun á alvarleika meiðsla er í fjórum flokkum, banaslys, mikil meiðsl, lítil meiðsl og 

engin meiðsl. Þegar skoðað verður hvort tölfræðilega marktækur munur er á hlutföllum 

meiðsla eftir mælibreytum þá voru meiðsli flokkuð í aðeins tvo flokka vegna þess að fjöldi 

tilvika er annars ekki nægilega mikill fyrir tölfræðigreiningu. Banaslys og mikil meiðsli 

voru sett saman í flokkinn alvarleg meiðsli. Slys með litlum og engum meiðslum voru 

sameinuð í einn flokk. Tölfræðilega marktækur munur á hlutfallslegum fjölda verður svo 

kannaður á milli þessara flokka. Í töflu 3.9 eru skýringar fyrir jöfnur sem notaðar eru til að 

kanna þau hlutföll. 

Tafla 3.9 Skýringar fyrir jöfnur (3.1) og (3.2) 

 Alvarleg meiðsli (fjöldi) Lítil/engin meiðsli (fjöldi) Samtals 

Hópur 1 n11 n12 n1 

Hópur 2 n21 n22 n2 

 

Breytur töflunnar eru skilgreindar þannig: 

n11 er fjöldi hjólreiðamanna í hópi 1 sem urðu fyrir alvarlegum meiðslum, 

n12 er fjöldi hjólreiðamanna í hópi 1 sem urðu fyrir litlum eða engum meiðslum, 

n1 er fjöldi hjólreiðamanna í hópi 1 í safninu, 

n21 er fjöldi hjólreiðamanna í hópi 2 sem urðu fyrir alvarlegum meiðslum, 

n22 er fjöldi hjólreiðamanna í hópi 2 sem urðu fyrir litlum eða engum meiðslum, 

n2 er fjöldi hjólreiðamanna í hópi 2 í safninu. 
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Hámarks sennileikametill líkindahlutfalls þessara hópa (e. odds ratio) er gefinn með 

(Agresti, 2007; Guðrún Edda Sveinbjörnsdóttir, 2015): 

𝜃 =  
𝑛11 𝑛12⁄

𝑛21 𝑛22⁄
=

𝑛11 (𝑛1−𝑛11)⁄

𝑛21 (𝑛2−𝑛21)⁄
          (3.1) 

Staðalskekkja metilsins er gefin með (Agresti, 2007; Guðrún Edda Sveinbjörnsdóttir, 

2015): 

�̂� = √
1

𝑛11
+

1

𝑛12
+

1

𝑛21
+

1

𝑛22
= √

1

𝑛11
+

1

𝑛1−𝑛11
+

1

𝑛21
+

1

𝑛2−𝑛21
    (3.2) 

og eru þá 95% mörk dreifingarinnar reiknuð með (Agresti, 2007, Guðrún Edda 

Sveinbjörnsdóttir,2015): 

[𝑒ln �̂�−1,96�̂�, 𝑒ln �̂�+1,96�̂�]          (3.3) 

Fæst þannig 95% öryggisbil sem þýðir að ef hlutföll hópanna tveggja eru ekki frábrugðin 

þá myndu þau í 95% tilvika mælast innan þessara marka, þ.e. í 5% tilvika verður tilgátu 

um að hlutföllin séu ekki frábrugðin hafnað ranglega. Ef öryggisbilið inniheldur töluna 1,0 

þá er ekki tölfræðilega marktækur munur á hlutföllunum, þ.e. við getum ekki hafnað núll 

tilgátu um að hlutföllin hópanna tveggja séu eins með 95% marktækni. Til þess er munur á 

hlutföllum hópanna of lítill ef 95% öryggisbilið inniheldur 1,0. Ef öryggisbilið er alveg 

neðan við 1,0 þá er tölfræðilega marktækur munur á hópunum með 95% marktækni. Fyrst 

hlutfallið er fyrir neðan 1,0 þýðir það að hópur tvö er hærri en hópur eitt, sem þýðir að 

hlutfall alvarlegra meiðsla í hópi tvö er tölfræðilega marktækt meira en í hópi eitt. Ef 

öryggisbilið er alveg fyrir ofan 1,0 þá er einnig tölfræðilega marktæktur munur með 95% 

marktækni þar sem hlutfall alvarlegra meiðsla í hópi eitt er meira en í hópi tvö. Í báðum 

þessum tilfellum, að öryggisbilið er alveg fyrir neðan eða alveg fyrir ofan 1,0, þá getum 

við hafnað núll tilgátunni að hóparnir hafi ekki frábrugðin hlutföll, en við getum ekki 

hafnað núll tilgátunni ef öryggisbilið inniheldur 1,0. 

Þessi greining verður notuð til að svara rannsóknarspurningum nr. 1 til 5 um það hvort það 

er tölfræðilega marktækur munur á hlutföllum meiðsla þar sem slysum er skipt í tvo hópa. 

Öðrum rannsóknarspurningum verður svarað með túlkun á töflum og gröfum. 

 

 



23 

4 Niðurstöður 

Greining verður á niðurstöðum hjólreiðaslysa út frá gögnum sem lýst var í kafla 3 hér að 

framan, einungis verður gerð greining á hjólreiðamönnum sem verða fyrir slysum. Gerð 

verða tölfræðipróf á ákveðnum einkennum til að athuga hvort marktækur munur sé á milli 

hópa. Þegar öryggisbilið inniheldur ekki 1,0 þá er marktækur munur á slysahlutfalli eins og 

útskýrt er í aðferðum. 

4.1 Fjöldi hjólreiðaslysa 

Fjöldi hjólreiðaslysa hefur farið vaxandi á milli ára þrátt fyrir litla fækkun árið 2015. Á 

mynd 4.1 sést að fjölgun hefur verið á litlum meiðslum eftir að liðið hefur á tímabilið sem 

skoðað er. Hjólreiðaslys með miklum meiðslum eru svipuð á milli ára og auk þess hefur 

einungis verið eitt banaslys á þessu tímabili, en það varð árið 2015.  

 

 

Mynd 4.1 Fjöldi hjólreiðaslysa yfir tímabilið 2011 til 2016 m.t.t. alvarleika slysa 

Þegar skoðað er hlutfall hjólreiðaslysa eftir árum m.t.t. alvarleika meiðsla, sbr. mynd 4.2, 

þá sést að flest slys sem valda meiðslum, hvort sem þau eru mikil eða lítil, verða árið 2016. 

Það gerist þó 2013 að slys vegna mikilla meiðsla ná sama hlutfalli og árið 2016, eða 21 %. 

Árið 2014 varð mikil aukning á slysum með litlum meiðslum, hlutfallið fór í 20%. Skráð 

slys þar sem hjólreiðamenn verða ekki fyrir meiðslum eru tiltölulega svipuð að fjölda á 

milli ára nema árið 2014 er hæsta hlutfallið, eða 22%,. Árið 2012 urðu hlutfallslega fæstu 

slysin með engum meiðslum, eða 12%. 
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Mynd 4.2 Hlutfall hjólreiðaslysa flokkað eftir alvarleika meiðsla og árum 

Kynjahlutfall hjólreiðamanna sem lenda í slysum eftir alvarleika meiðsla, sést á mynd 4.3. 

Sést þar að ekki er mikill munur á slysahlutföllum á milli kynjanna sem lenda í 

hjólreiðaslysum. Karlar hafa þó hærra slysahlutfall í þremur flokkum af fjórum en konur 

verða aftur á móti oftar fyrir slysum með litlum meiðslum. Aðeins eitt banaslys hefur átt 

sér stað á tímabilinu og var það karlmaður sem lét lífið árið 2015.  

 

 

Mynd 4.3 Hlutfall hjólreiðaslysa flokkað eftir alvarleika meiðsla og eftir kyni. 
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4.2 Slysastaðir og aðrir áhrifavaldar 

Eins og áður hefur komið fram eru skoðuð hjólreiðaslys sem verða í umferðinni yfir árin 

2011 til 2016. Skoðuð eru mismunandi einkenni sem eiga sér stað í hverju slysi s.s. aldur 

hjólreiðamanna, þjóðerni, hvort slysin gerast í þéttbýli eða dreifbýli, á hverskonar 

gatnamótum, lýsing á slysstað og hvernig veðurskilyrði, færð á vegum og birtustig er þegar 

slys verða. Verða niðurstöðurnar flokkaðar eftir tegundum meiðsla sem hjólreiðamenn 

verða fyrir í hverju slysi fyrir sig.  

Aldurdreifing hjólreiðamanna er mikil þó að sum aldursbil séu algengari í slysum vegna 

hjólreiða. Hægt er að sjá á mynd 4.4 að einstaklingar sem eru 6-12 ára og 13-17 ára lenda 

oftast í slysum vegna hjólreiða samanborið við aðra aldurshópa. Enda vinsælt að börn noti 

reiðhjól til að fara í skóla, frístundir eða í frítíma. Aftur á móti sést að fólk á aldrinum 65 

ára og eldri lendir sjaldnar í hjólreiðaslysum í umferðinni. Má telja að reiðhjólanotkun 

þessa aldursbils sé ekki mikil miðað við aðra aldurshópa. Skiptir engu máli hvort um er að 

ræða karla eða konur sem lenda í hjólreiðaslysum, aldursdreifing hópanna er svipuð hvað 

varðar algengasta aldursbilið í hjólreiðaslysum. 

 

 

Mynd 4.4 Aldursdreifing hjólreiðamanna vegna hjólreiðaslysa 

Á mynd 4.5 sést hvernig hlutfall hjólreiðaslysa er eftir aldri hjólreiðamanna. Aldurs-

hlutfallið er frekar jafnt í öllum flokkum nema þá helst hjá 6-12 ára, 13-17 ára og 45-55 

ára. Aldursflokkarnir 6-12 ára og 13-17 ára eru með hæsta hlutfallið þegar slys verða með 

engum meiðslum og er hlutfallið töluvert hærra en hjá öðrum aldursflokkum. Hlutfallið hjá 

45-55 ára einstaklingum sem verða fyrir slysum með miklum meiðslum er 22% og það 

hæsta miðað við aðra aldurshópa. Auk þess eru meiri líkur á miklum meiðslum hjá 

aldursflokknum 45-55 ára miðað við lítil meiðsl eða engin meiðsl.  
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Mynd 4.5 Hlutfall hjólreiðslysa flokkað eftir alvarleika meiðsla og aldri. 

Í slysum á hjólreiðamönnum reyndust lang flestir sem slasast með miklum meiðslum, 

litlum meiðslum og einnig þeir sem verða fyrir engum meiðslum vera Íslendingar, sjá 

mynd 4.6. Yfir tímabilið 2011 til 2016 hefur aðeins orðið eitt banaslys á hjólreiðamanni, 

var sá erlendur ríkisborgari. 

 

 

Mynd 4.6 Hlutfall hjólreiðaslysa flokkað eftir alvarleika meiðsla miðað við þjóðerni. 
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Flest hjólreiðaslys gerast í þéttbýli og er lítill sem engin munur á því eftir alvarleikastigi 

meiðsla, sjá mynd 4.7. Bendir þetta til þess að líklegra er að fólk hjóli þegar vegalengdir 

eru styttri heldur en lengri leiðir á milli staða.  

 

 

Mynd 4.7 Hlutfall hjólreiðaslysa flokkað eftir alvarleika meiðsla og tegund byggðar. 

Langflest hjólreiðaslysin gerast á vegum eða stígum þar sem ekki eru gatnamót, og nær 

það til allra flokka meiðsla. Sést á mynd 4.8 að á bilinu 59-67% slysa með miklum, litlum 

eða engum meiðslum gerast á vegum eða stígum þar sem engin gatnamót eru. Næstu 

flokkar sem eru algengir að slys gerist á eru krossgatnamót og T-gatnamót. Þessir flokkar 

eru svipaðir í hlutföllum á alvarleika meiðsla, frá bilinu 12-18%. Mjög lágt hlutfall slysa 

verða á hringtorgum eða mislægum gatnamótum.  
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Mynd 4.8 Hlutfall hjólreiðaslysa flokkað eftir alvarleika meiðsla og gerð gatnamóta 

Birtuskilyrði á slystað sjást á mynd 4.9 og sýnir myndin að í stóru hlutfalli í þremur 

meiðslaflokkum er ekki vitað um birtuskilyrði. Þegar birtuskilyrðið eru skráð á slysstað er 

algengast að slysin gerist í dagsbirtu, hlutfallið nær frá 29% í miklum meiðslum upp í 60% 

með slysum með engum meiðslum. Þegar tekur að dimma og þörf er á götulýsingu þá er 

hlutfallið í öllum tilfellum lægra en 10%, eina banaslysið gerðist við götulýsingu.  

 

 

Mynd 4.9 Hlutfall hjólreiðaslysa flokkað eftir alvarleika meiðsla og birtuskilyrði á 

slysstað. 
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Á mynd 4.10 sést að lýsing á vettvangi slysa er ekki vel skráð þar sem stærsta hlutfallið í 

öllum flokkum er með skráninguna ekki vitað. Að öðru leyti virðist mesta hættan á miklum 

eða litlum meiðslum vera þegar lýsing er engin eða á bilinu 9-13%. Þegar lýsing er góð er 

hlutfallið hæst í flokknum þar sem meiðslin eru engin, eða um 21%. 

 

 

Mynd 4.10 Hlutfall hjólreiðaslysa flokkað eftir alvarleika meiðsla og lýsingu á slysstað. 

Þegar færð á vegum eða stígum er skoðuð er algengast að ekki sé vitað um færð, sjá mynd 

4.11. Má þó sjá að þegar vegir eða stígar eru þurrir og færðin er góð þá hafa hjólreiðaslys 

oftast orðið; þetta er nokkuð óhað alvarleika meiðsla. Hlutfall slysa þegar færðin er slæm 

vegna hálku eða snjóþekju er lítil eða um 1% í öllum flokkum meiðsla sem hafa greinst. 

Eina banaslysið gerðist þegar færðin var góð og vegur var þurr.  
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Mynd 4.11 Hlutfall hjólreiðaslysa flokkað eftir alvarleika meiðsla og færð á vegum. 

Veðurskilyrði á slysstað eru sýnd á mynd 4.12. Þar sést að skráning á veðri á slysstað er 

hlutfallslega mjög oft í flokknum ekki vitað, sama hversu alvarleg meiðslin eru. Þegar búið 

er að taka saman lík veðurskilyrði þá sést að algengasta veðurskilyrðið er skýjað í öllum 

tilfellum hvort sem þau eru mikil (20%), lítil (26%) eða engin meiðsli (37%). Hægt er að 

sjá á mynd 4.12 að veðurskilyrðin sem einkenna veturinn ná ekki háum hlutföllum enda 

má telja að hjólreiðum fækki þegar veðurskilyrðin versna.  

 

 

Mynd 4.12 Hlutfall hjólreiðaslysa flokkað eftir alvarleika meiðsla og veðurskilyrði. 
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4.3 Hvenær gerast slysin? 

Skoðað verður hvenær slysin gerast yfir daginn, hvort slys sé algengari um helgar eða á 

virkum dögum, eða á tilteknum vikudögum eða í tilteknum mánuðum.  

Dreifing hjólreiðaslysa í umferðinni yfir sólarhringinn er mismunandi og má álykta að 

ástæðan sé sú að umferðarþunginn er mismikill yfir daginn. Á mynd 4.13 má sjá að flest 

hjólreiðaslysin eiga sér stað milli kl. 15:00 og 17:59. Þetta tengist líklega því að á þessum 

tíma dags er umferðarþunginn mikill þar sem flestir íbúar eru á leið heim úr vinnu eða 

skóla. Frá klukkan 21:00 og til klukkan 06:00 um morgun sést að hjólreiðaslysum fækkar 

verulega, þar sem umferð er minni á þessum tíma. Hægt er þó að draga þær ályktanir að 

aukin hætta sé á alvarlegum meiðslum á þessum tíma sólarhringsins miðað við hlutföll 

annarra meiðsla yfir daginn. 

 

 

Mynd 4.13 Dreifing hjólreiðaslysa eftir tíma dags m.t.t. alvarleika meiðsla. 

Mynd 4.14 sýnir hjólreiðaslys eftir tíma dags þar sem búið að greina niður eftir alvarleika 

meiðsla. Má nefna að yfir háannatíma seinni part dags frá kl. 15:00 til 17:59 er algengara 

að slys eigi sér stað með miklum eða engum meiðslum eða um 30%. Hvað varðar lítil 

meiðsli þá sker þar sig úr tími dags kl. 06:00 til 08:59, eða 50% slysa sem gerast á þessum 

tíma eru með litlum meiðslum. Eina banaslysið gerðist snemma morguns eða milli kl. 

06:00 til 08:59.  
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Mynd 4.14 Hlutfall hjólreiðaslysa flokkað eftir alvarleika meiðsla og stund dags. 

Næst verður skoðað hvort slysin gerast á virkum degi eða helgi. Sýnir mynd 4.15 að flest 

slysin gerast á virkum degi, það verður þó að taka tillit til þess að virkir dagar eru mun 

fleiri en helgidagar. Það má sjá að algengara er að slys með miklum meiðslum (27%) gerist 

um helgi miðað við önnur meiðsli sem eiga sér stað um helgi. Eina banaslysið gerðist um 

helgi.  

 

 

Mynd 4.15 Hlutfall hjólreiðaslysa flokkað eftir alvarleika meiðsla og hvenær vikunnar. 
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Hjólreiðaslys með miklum meiðslum eru mjög svipuð yfir daga vikunnar, sjá mynd 4.16. 

Þar er þó hægt að sjá að hjólreiðaslys með litlum meiðslum eru flest í miðri vikunni, eða á 

miðvikudögum og fimmtudögum. Eina banaslysið gerðist snemma á sunnudagsmorgni. 

 

 

Mynd 4.16 Fjöldi hjólreiðaslysa flokkaður eftir alvarleika meiðsla og vikudögum. 

 

Ekki reyndist mikill munur á alvarleika meiðsla eftir því hvenær slysin væru að gerast yfir 

árið og hvað þá hvaða mánuðir væri líklegastir m.t.t. alvarleika meiðsla, sjá mynd 4.16. 

Hægt er að sjá að um leið og það vorar þá er aukning á hjólreiðaslysum hvort sem það eru 

með meiðslum eða ekki enda eykst hjólreiðanotkun yfir þann tíma. Þegar veðrið er sem 

verst eða frá nóvember til mars eru fjöldi meiðsla eftir hjólreiðaslys lægri. Aftur á móti 

gerðist eina banaslysið vegna hjólreiða í desember.  
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Mynd 4.17 Fjöldi hjólreiðaslysa flokkaður eftir alvarleika meiðsla og mánuðum. 

4.4 Tegund og orsök hjólreiðaslysa 

Tegundir umferðaslysa og orsök þeirra verða skoðuð næst þar sem greint verður hver 

veldur slysi, hjólreiðamaður eða ökumaður, hvernig árekstur þetta er og hver er orsök þess 

að áreksturinn gerist. Enn er verið að skoða sama tímabili frá 1. janúar 2011 til 31. 

desember 2016. 

Hjólreiðaslys geta orðið með ýmsum hætti hvort sem það er á milli ökutækja, annarra 

reiðhjóla eða vegna falls af einu reiðhjóli, sjá mynd 4.18. Því er hægt að segja að 

orsakavaldur hjólreiðaslysa getur verið bæði vegna ógætilegs aksturs hjá ökumönnum eða 

hjá hjólreiðamönnum. Ef skoðaður er fjöldi slysa sem gerast á milli ökutækis og 

hjólreiðamanna eru það í heildina 610 slys og fjöldi slasaðra hjólreiðamanna eru 627 

einstaklingar. Slys sem verða á milli fleiri reiðhjóla eru 34 í heildina en þar er fjöldi 

slasaðra 73 einstaklingar. Hjólreiðaslys sem verða einungis vegna eins reiðhjóls eru í 

heildina 294 slys og fjöldi slasaðra sá sami. Sjá má á mynd 4.18 að hlutfallslega er 

algengast að skráð hjólreiðaslys verði vegna áreksturs ökutækja og reiðhjóla.  
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Mynd 4.18 Skipting skráðra hjólreiðaslysa eftir aðild. 

Á mynd 4.19 sést hvernig skipting á alvarleika meiðsla eftir því hvort slysin gerist á milli 

hjóla og ökutækis, milli hjóla eða þegar það verður fall af einu hjóli án áreksturs við annað 

ökutæki. Hægt er að segja að hlutfall á milli meiðsla sé nokkuð svipað þegar árekstur er 

við bíl og þegar árekstur er við annað hjól. Munurinn er mestur þegar slysin valda litlum 

meiðslum, þar er hlutfallið meira við árekstur við bíl miðað við árekstur milli hjóla. 

Hlutföllin á milli alvarleika meiðsla þegar hjólreiðamenn falla af hjóli án áreksturs við 

annað ökutæki eru frábrugðið hinum tveimur tilfellunum. Þar er hlutfall meiðsla með 

miklum og litlum meiðslum mun hærra en aftur á móti hlutfall slysa með engum meiðslum 

er mun lægra. Þetta bendir til þess að tilkynning og þar af leiðandi skráning á slysum með 

engum meiðslum þegar fall er af reiðhjóli án áreksturs við annað ökutæki er lítil 

 

Mynd 4.19 Skipting hjólreiðaslysa eftir alvarleika meiðsla og aðild. 

 

Sýnir mynd 4.20 að í langflestum slysum eru það ökumenn bifreiða sem valda slysunum 

og er lítill sem enginn munur á alvarleikastigi meiðsla. Í eina banaslysinu í umferðinni á 

hjólreiðamanni, var orsökin sú að ökumaður ökutækis varð ekki var við hjólreiðamann.  
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Mynd 4.20 Hlutfall hjólreiðaslysa flokkað eftir alvarleika meiðsla og orsakavaldi. 

Algengustu tvær tegundir slysa með miklum meiðslum eða litlum meiðslum er þegar ekið 

er á hjólreiðamann eða vegna falls af reiðhjóli. Þar á eftir er hægt að sjá að stór hluti 

hjólreiðaslysa er þegar hjólreiðamenn hjóla í veg fyrir bíl. Hjólreiðamenn sem lenda í slysi 

þar sem meiðsli verða engin eru oft að skapa sér sína eigin hættu eða í 28% tilfella hjóla 

hjólreiðamenn í veg fyrir bíl. Aðrar tegundir slysa eru í miklum minnihluta, sjá mynd 4.21. 

 

 

Mynd 4.21 Hlutfall hjólreiðaslysa flokkað eftir alvarleika meiðsla og tegnund slysa. 
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Á mynd 4.22 er hægt að sjá hvernig skipting á orsökum hjólreiðaslysa er í öllum flokkum 

meiðsla. Þar virðist vera algengast að orsökin sé hjólreiðamaður eða á milli 30 til 45%. Þar 

á eftir sést að þegar umferðarreglum er ekki fylgt þá skapast meiri hætta á slysum þar á 

meðal á hjólreiðaslysum. Samt má segja að þegar slys verða vegna umferðarlagabrota þá er 

í 36% tilfella að engin meiðsli verða á hjólreiðamönnum. Umhverfisaðstæður sköpuðu 

hættu þegar banaslys varð á hjólreiðamanni, það má þó sjá að umhverfisaðstæður geta 

valdið slysi með meiðslum því í 11% tilfella verður hjólreiðaslys með miklum meiðslum 

vegna umhverfis.  

 

Mynd 4.22 Hlutfall hjólreiðaslysa flokkað eftir alvarleika meiðsla  og orsakir þeirra. 
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4.5 Tölfræðileg greining 

Þegar skoðað er hvort tölfræðilega marktækur munur er á hlutföllum meiðsla eftir 

mælibreytum þá voru meiðsli flokkuð í aðeins tvo flokka vegna þess að fjöldi tilvika er 

annars ekki nægilega mikill fyrir tölfræðigreiningu. Banaslys og mikil meiðsli voru sett 

saman í flokkinn alvarleg meiðsli. Slys með litlum og engum meiðslum voru sameinuð í 

einn flokk. Tölfræðilega marktækur munur á hlutfallslegum fjölda verður svo kannaður á 

milli nokkra flokka. 

Í töflu 4.1 eru niðurstöður tölfræðiprófa þar sem kannaður var tölfræðilega marktækur 

munur á hlutfallslegum fjölda á milli flokka. 

Tafla 4.1 Niðurstöður tölfræðiprófa þar sem tölfræðilega marktækur munur á 

hlutfallslegum fjölda er skoðaður á milli nokkra flokka 

Hópur 1 Hópur 2 Öryggisbil Marktækur munur ? 

Árekstur við bíl Árekstur milli hjóla [0,339;1,232] Nei 

Árekstur við bíl Fall af hjóli án áreksturs 

við annað ökutæki 

[0,236;0,471] Já 

Árekstur milli hjóla Fall af hjóli án áreksturs 

við annað ökutæki 

[0,269;0,987] Já 

Virku dagur Helgi [0,354;0,757] Já 

Sumar Vetur [0,726;1,555] Nei 

Gatnamót Ekki gatnamót [0,539;1,073] Nei 

Dagsbirta Ekki dagsbirta [0,289;0,965] Já 

Þurr færð Blaut færð [0,466;1,459] Nei 

Ökumeður veldur 

slysi 

Hjólreiðamaður veldur 

slysi 

[0,646;1,716] Nei 

Allir hjólreiðamenn 

sem valda slysum 

Allir hjólreiðamenn 

sem valda ekki slysum 

[1,205;2,419] Já 
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Á mynd 4.23 má sjá hlutfallslegan mun á alvarleika meiðsla eftir því hvort slysin verði 

vegna áreksturs við bíl, milli hjóla eða fall af hjóli án áreksturs. Tölfræðipróf var gert og 

sjást niðurstöður í töflu 4.1. Niðurstöður sýndu að það var marktækur munur þegar borið 

var saman fall af hjóli án áreksturs, við árekstrar við bíl og milli hjóla.  

 

 

Mynd 4.23 Hlutfallsleg skipting á alvarleika meiðsla þegar slys verða við árekstur við bíl, 

milli hjóla og fall af einu hjóli 

Mynd 4.24 sýnir hvernig alvarleiki meiðsla eftir slys skiptis hlutfallslega á milli daga. Þar 

sést að fleiri slys með alvarleg meiðsli gerast um helgar. Sýndi tölfræðipróf í töflu 4.1 að 

marktækur munur er að hjólreiðaslys með alvarlegum meiðslum um helgar reyndust 

marktækt fleiri en hjólreiðaslys með alvarlegum meiðslum á virkum dögum.  

 

 

Mynd 4.24 Hlutfallsleg skipting á alvarleika meiðsla og hvenær vikunnar. 

Mynd 4.25 sýnir lítinn sem engan mun á milli þess hvort hjólreiðaslys gerist á sumrin eða 

veturnar. Tölfræðipróf var gert þar sem hjólreiðaslys sem gerast frá apríl til september 

tilheyra sumri og frá október til mars eru skráð slys sem gerast yfir veturinn. Ekki fannst 

marktækur munur á milli hópanna m.t.t. alvarleika meiðsla eins og sést í töflu 4.1. 

 



40 

 

Mynd 4.25 Hlutfallsleg skipting á alvarleika meiðsla og árstíma. 

Á mynd 4.26 sést skipting á alvarleika meiðsla þegar slys gerast við gatnamót eða ekki, þar 

er hægt að sjá að örlítið fleiri alvarleg slys gerast ekki við gatnamót. Tölfræðipróf var gert 

þar sem krossgatnamót, t-gatnamót, hringtorg og mislæg gatnamót var tekið saman undir 

flokkinn gatnamót og skoðað á móti svæðum þar sem slys gerast ekki við gatnamót. Ekki 

fannst marktækur munur á milli hópanna eins og sést í töflu 4.1. 

 

 

Mynd 4.26 Hlutfallsleg skipting á alvarleika meiðsla á slysum sem gerast við gatnamót og 

svo þau slys sem gerast ekki við gatnamót. 

Á mynd 4.27 sést hvernig skipting á alvarleika meiðsla bæði þegar slys gerast við 

dagsbirtu og þegar þau gerast við önnur skilyrði. Þar má sjá að meiri líkur eru á alvarlegum 

meiðslum eftir hjólreiðaslys sem gerast við önnur birtuskilyrði en dagsbirtu. Tölfræðipróf 

var gert þar sem rökkur, myrkur og götulýsing var sameinað í einn flokk og skoðað á móti 

dagsbirtu. Marktækur munur var á milli hópanna þar sem slys með alvarlegum meiðslum 

við önnur skilyrði en dagsbirtu reyndust marktækt fleiri en hjólreiðslys sem gerast í 

dagsbirtu, sjá niðurstöður tölfræðiprófs í töflu 4.1. 
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Mynd 4.27 Hlutfallsleg skipting á alvarleika meiðsla og birtuskilyrða. 

Aðstæður á vegum á slysstað skipt eftir alvarleika meiðsla sést á mynd 4.28. Ekki reyndist 

mikill munur á milli flokka þegar athugað var hvort slysin gerðust á þurrum vegi eða á 

blautum vegi. Tölfræðipróf var gert þar sem blautt, hálka, ísing, vatnsagi og snjóþekja voru 

sameinuð í flokkinn blaut færð og skoðuð á móti flokknum þurri færð. Ekki fannst 

marktækur munur á milli hópanna m.t.t. alvarleika meiðsla eins og sést í töflu 4.1. 

 

 

Mynd 4.28 Hlutfallsleg skipting á alvarleika meiðsla og eftir færð á vegum. 

Í langflestum tilfellum verða hjólreiðaslys sem tilkynnt eru til lögreglu á milli reiðhjóla og 

annarra ökutækja. Mynd 4.29 sýnir hvernig hlutfallsleg skipting er á milli alvarleika 

meiðsla eftir slys á milli ökutækis og reiðhjóls. Þar sést að lítill sem enginn munur er á 

hvort hjólreiðamaður veldur slysi eða ekki. Tölfræðipróf var gert þar sem borið var saman 

hvort hjólreiðaslys séu alvarlegri þegar hjólreiðamenn valda slysum eða ekki. Ekki reyndist 

vera marktækur munur á milli hópa eins og sést í töflu 4.1. 
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Mynd 4.29 Hlutfallsleg skipting á alvarleika meiðsla og orsakavaldi í slysum milli 

reiðhjóls og annars ökutækis. 

Sjá má á mynd 4.30 skiptingu á alvarleika meiðsla í öllum hjólreiðaslysum sem orðið hafa 

á tímabilinu 1. janúar 2011 til 31. desember 2016 eftir því hvort hjólreiðamaður olli slysinu 

eða ekki. Þar sést að hjólreiðmenn sem valda slysum eru hlutfallslega fleiri með alvarleg 

meiðsl en hjólreiðamenn sem valda ekki slysum. Tölfræðipróf var gert og sjást niðurstöður 

í töflu 4.1 þar sem marktækur munur var á milli flokkanna. Það reyndust vera marktækt 

fleiri slys með alvarlegum meiðslum hjá þeim hjólreiðamönnum sem valda slysum miðað 

hjólreiðamenn sem voru ekki orsakavaldar.  

 

 

Mynd 4.30 Hlutfallsleg skipting á alvarleika meiðsla á öllum hjólreiðaslysum þar sem 

skoðað er hvort hjólreiðamenn valda slysum eða ekki. 
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5 Umfjöllun 

5.1 Svör við rannsóknarspurningum 

Í þessum kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar ræddar og þeim gerð skil með tilliti til 

markmiða rannsóknarinnar sem var að greina alvarleika meiðsla hjá hjólreiðamönnum 

m.t.t. margvíslegra þátta sem Samgöngustofa heldur utan um. Eftirfarandi 

rannsóknarspurningar voru settar fram:  

1. Eru hlutfallslega fleiri sem meiðast alvarlega á hjóli í árekstrum við bifreiðar eða í 

árekstri við annað reiðhjól 

2. Eru hlutfallslega fleiri sem meiðast alvarlega á hjóli í árekstrum við bifreiðar eða 

sem falla af hjóli án árekstrar við annað ökutæki? 

3. Eru hlutfallslega fleiri sem meiðast alvarlega á hjóli í árekstri við annað reiðhjól 

eða sem falla af hjóli án árekstrar við annað ökutæki? 

4. Er marktækur munur á hlutfalli alvarlegra meiðsla í hjólaslysum á virkum dögum 

eða um helgar? 

5. Er marktækur munur á hlutfalli alvarlegra meiðsla í hjólaslysum á sumrin eða á 

veturna? 

6. Hvernig er skráningum reiðhjólaslysa háttað á Íslandi nú og hvað má bæta í þeim 

efnum? Væri hægt að nota upplýsingar úr slysaskráningum varðandi hjólreiðar til 

forgangsröðunar verkefna, skipulags, fræðslu og eftirlits? 

Til þess að svara ofangreindum spurningum voru gerð tölfræðipróf til að athuga hvort 

marktækur munur sé á milli hópa. 

Hjólreiðaslys geta gerst við árekstur við vélknúið ökutæki, milli hjóla eða við fall eða 

óhapp eins reiðhjóls. Hlutfall hjólreiðaslysa eftir alvarleika meiðsla hvort sem þau gerast 

við árekstur við ökutæki, milli hjóla eða fall af einu hjóli sýna lítinn mun nema alvarleg 

meiðsli eru algengari í skráningu fyrir fall af hjóli. Tölfræðiprófun sýndi að marktækur 

munur væri á hlutföllum alvarleika meiðsla þegar árekstrar bíla og hjóla voru bornir saman 

við fall af einu hjóli. Þetta gefur þó ekki rétta mynd þar sem slys á hjólreiðamönnum við 

fall af einu hjóli með minniháttar meiðslum eða engum meiðslum eru sjaldan tilkynnt og 

því er skráð hlutfall alvarlegra meiðsla hærra hjá þessum hóp en það er örugglega ekki rétt 

hlutfall miðað við öll slík óhöpp. Hægt er að segja að í flestum tilfellum þegar önnur 

ökutæki eða einstaklingar koma ekki við sögu í slysinu þá er lögregla ekki kölluð til. 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að vanskráning á hjólreiðaslysum í gagnagrunn lögreglu er 

allt að 90% og má því telja að svipað sé upp á teningnum hér á landi (Shinar o.fl., 2018, 

Stutts o.fl., 1990). 

Þegar niðurstöður voru skoðaðar hvort hjólreiðaslys séu almennt alvarlegri um helgar eða á 

virkum dögum þá sýndi það sig að marktækt fleiri hjólreiðaslys með alvarlegum meiðslum 

hjá hjólreiðamönnum verða um helgar en á virkum dögum. Hlutfallið á alvarlegum 

meiðslum um helgar var töluvert hærra eða 26,7% miðað við 15,8% á virkum dögum. Má 
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telja að hjólreiðanotkun á virkum dögum og um helgar sé frábrugðin og þjóni mismunandi 

tilgangi. Um helgar er meira um tómstundaiðkun á hjólreiðum og líklegra að einstaklingar 

fari í hjólreiðatúra. Möguleiki er einnig á að aukin hætta sé á því að einstaklingar undir 

áhrifum áfengis eða annarra efna nýti sér reiðhjólið sem ferðamáta um helgar. Til að ná 

enn betur utan um hvort hjólreiðaslys séu alvarlegri um helgar eða á virkum dögum, þá 

væri nauðsynlegt að hafa gögn um fjölda hjólreiðamanna sem hjóla eftir dögum. Þá væri 

hægt að meta betur hvenær alvarlegri hjólreiðaslys eru að gerast á milli daga sem hlutfall 

af notkun. 

Þegar skoðuð eru hjólreiðaslys yfir allt árið þá er eðlilegt að vænta þess að fleiri slys séu 

yfir sumartímann heldur en vetrartímann, þar sem notkun hjólreiða er meiri á sumrin. 

Hlutfallslega er mjög lítill munur á alvarleika slysa sem gerðust yfir tímabilið hvort sem 

slysin áttu sér stað að sumar- eða vetrarlagi og þar með var ekki tölfræðilega marktækur 

munur. Þrátt fyrir að fjöldi slysa sé meiri yfir sumartímann þá geta skapast hættur yfir 

vetrartímann bæði veðurfarslegar og auk þess sem birtuskilyrðin eru mismunadi milli 

árstíða. Mikilvægt er því að tryggja að allur reiðhjólabúnaður sé öruggur fyrir allar 

aðstæður ásamt því að hjólreiðamaður sé vel sýnilegur í umferðinni. 

Það hefur verið mikil framför í skráningu á hjólreiðaslysum en alltaf er hægt að gera betur. 

Samræma mætti skráningarferlið betur þegar slys verður til að tryggja að mikilvægar 

upplýsingar um aðstæður séu alltaf skráðar til þess að samanburður verði mögulegur og 

betur verið hægt að meta hvort eða hvaða aðstæður eru hættulegri en aðrar. Sameining á 

slysatölum frá lögreglu og frá sjúkrastofnunum gæfi mögulega betri mynd á tölu þeirra 

sem slasast eftir hjólreiðaslys. Þá væri hægt að ná betur utan um þá einstaklinga sem 

mögulega slasast með minniháttar meiðsli. Með því að ná yfir allan þann fjölda sem 

meiðast eftir hjólreiðaslys og fylgjast með tíðni þeirra sem nota reiðhjól þá væru betri 

möguleikar að forgangsraða verkefnum og auka öryggi þeirra sem hjóla hvort sem það er í 

umferðinni eða ekki. 

Rannsóknin getur ekki gefið mynd af slysatíðni yfir tímabilið þar sem gögn um notkun 

hjólreiða voru ekki aðgengileg í þessari rannsókn. Því er ekki greint hér hvar mestu 

hætturnar eru og hvort tilteknar aðstæður eru hættulegri en aðrar. 

5.2 Umfjöllun 

Skráning á reiðhjólaslysum hér á landi er tvískipt, annars vegar skráning hjá lögreglu og 

hins vegar skráning hjá sjúkrastofnunum vegna þeirra sem þangað leita. Líklega er lögregla 

kölluð til í langflestum tilfellum þegar árekstur verður á milli reiðhjóls og annars ökutækis. 

Þegar meiðsli eru minniháttar og varða bara fall eða óhapp eins reiðhjóls þá leitar fólk 

meira beint til sjúkrastofnana ef þess er þörf. Gagnasafnið sem unnið er úr við rannsóknina 

er skráning lögreglu á hjólreiðaslysum. Greining og skráning á hverju slysi fyrir sig er í 

flestum tilfellum góð hjá lögreglu. Þó mætti bæta skráningu á nokkrum atriðum s.s. 

birtuskilyrði, lýsingu, færð á vegi og veðurfari. Hér var oft ekki vitað hvernig aðstæður 

voru og því torvelt að kanna hvernig þessi atriði þróast yfir tímabilið. Hægt væri að bæta 

við nýjum upplýsingum þar sem betur er greint frá slitlagi vega og hvernig ástandið er á 

þeim. Annað sem væri mikilvægt að bæta í skráningu er hjálmanotkun hjólreiðamanna.  
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Erfitt er að meta stöðu hjólreiða nákvæmlega á Íslandi vegna skorts á gögnum. 

Nauðsynlegt er að vita meira um tíðni hjólaferða, dreifingu eftir árstíðum og mánuðum, 

hvernig hjólreiðar skiptist á milli vikudaga og hvernig hjólreiðanotkun er innan 

sólarhringsins. Án þessara grunnupplýsinga um hjólaumferðina er erfitt að meta tíðni 

reiðhjólaslysa og þar með draga sterkari ályktanir um hvað megi gera til að bæta öryggi og 

forgangsraða verkefnum, s.s. hvar þarf að bæta eða leggja nýja stíga eða tryggja betra 

öryggi til að fækka slysum.  

Með bættum tölfræðigögnum er hægt að setja sér nákvæmari markmið með að auka notkun 

hjólreiða á landsvísu og tryggja meira öryggi fyrir hjólandi umferð. Finna þarf leið til þess 

að ná fram tölfræðigögnum um notkun hjólreiða hér á landi. Þarf sú leið að gefa góða 

mynd af notkunninni og ná til allra þeirra sem nýta sér reiðhjól. Leiðir sem eru mögulegar 

er að leggja fyrir ítarlega spurningakönnun meðal íbúa á hverju ári t.d. á netinu eða í 

gegnum snallsímaforrit, að framkvæma handvirka talningu reglulega yfir árið, einnig væri 

hægt að setja upp sendibúnað á reiðhjól eða hjólreiðafólk sem hægt væri að fylgjast með á 

auðveldan hátt, t.d. með snjallsímaforriti (BikeMaps.org, 2018).  

Þessar leiðir myndu ekki veita rétta mynd af heildarnotkun hjólreiða á landinu nema með 

góðri þáttöku. Nú þegar er margt hjólafólk að nýta sér snjallsímaforrit eða snjallúraforrit til 

að fylgjast með hjólreiðum sínum (BikeMaps.org, 2018) og spurning væri að reyna að 

koma á samskiptum við þau fyrirtæki sem standa að þeim forritum.  

Reykjavíkurborg hefur aukið möguleika á að fá betri gögn um tíðni hjólreiða með því að 

setja upp sjálfvirka teljara á fjórum vinsælum hjólaleiðum í borginni. Teljararnir standa við 

Suðurlandsbraut, Nauthólsvík, Elliðaárdal og Geirsnef. Þótt að sjálfvirk talning fari 

einungis fram á fjórum stöðum þá væri hægt að nýta þær talningar til að áætla umferð á 

öðrum stígum og spá um væntalega notkun. Mikilvægt er því að halda þessari þróun áfram 

og sérstaklega að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu vinni saman að því að bæta tölfræði 

gögn um hjólreiðar svo hægt sé að tryggja betra öryggi fyrir hjólandi umferð. Með bættri 

talningu fæst sterkari mynd af hjólreiðaumferð sem skýrir betur þróun hjólreiðaslysa. Það 

væri því hægt að draga betri ályktanir varðandi það hvort aukning sé á hjólreiðaslysum 

m.t.t. hjólreiðaumferðar. 

Næstu skref til að fylgjast betur með þróun fjölda hjólreiðaslysa í þeim tilgangi að finna 

betri öryggisaðgerðir og tryggja bættar hjólaleiðir er að ná tökum á betri mælingu á notkun 

reiðhjóla og auðveldri tengingu slíkra gagna við slysaskrá hjólreiðaslysa. Mikil umræða er 

um aukningu á hjólreiðaslysum og þessi rannsókn sýnir aukningu en erfitt er að meta hvort 

áhætta er að aukast án tengsla við gögn um tíðni hjólreiðaferða á þeim stöðum þar sem 

óhöppin verða. 

Að nýta upplýsingar úr slysaskráningu er mikilvægt, meðal annars til að forgangsraða 

verkefnum og auka fræðslu fólks. Möguleiki væri að greina hvort einhver ákveðin svæði 

tengjast meiri slysaáhættu, s.s. einhver ákveðin gatnamót, tilteknir kaflar eða slæmt slitlag 

og þá væri hægt að betrumbæta þau svæði. Auk þess væri hægt að skoða hvort eitthvað í 

umhverfinu væri truflandi fyrir hjólreiðamenn meðal annars kantsteinar, hindranir eða 

slæm útsýn. Upplýsingar úr slysaskráningu væri hægt að nýta til fræðslu svo sem á 

mikilvægi þess að klæðast sýnilegum fatnaði með skýru og góðu endurskini og auka 

hjálmanotkun hjá öllum aldurshópum. Slysaskráning eins og á Íslandi býður upp á þann 

möguleika að hægt sé að fylgjast með fjölda hjólreiðaslysa og alvarleika þeirra og gefur 

tækifæri á að unnið sé að úrbótum til að fyrirbyggja önnur slys. Núverandi skráning gefur 
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þó ekki rétta mynd af fjölda hjólreiðaslysa sem verða á landinu vegna tveggja 

skráningarforma. Það væri því mikill kostur ef möguleiki væri að tengja saman skráningu 

hjá lögreglu og skráningu hjá sjúkrastofnunum. 

Þegar skoðað er hvar slysin gerast og hvort einhverjar aðstæður eru hættulegri en aðrar þá 

sýnir sig að aukin hætta getur skapast við ákveðnar aðstæður. Það sýndi sig að slysin gerast 

alvarlegri um helgar en á virkum dögum, en við þessar aðstæður þyrfti að styðjast við tölur 

um tíðni hjólreiðaferða svo hægt væri að staðfesta þessar niðurstöður. Auk þess þyrfti að 

skrá niður notkun áfengis og vímuefna hjá hjólreiðamönnum því það getur verið aukin 

hætta á að sú orsök sé líklegri um helgi. 

Erfitt er að segja að alvarlegri slys gerist yfir sumartímann frekar en yfir veturinn þar sem 

notkun á reiðhjólum er mun meiri á sumrin en á veturnar. Þar sem fjöldin notanda er meiri 

þá sýnir það sig að slysum fjölgar þegar fjöldinn eykst. Það er þó hægt að gefa í skyn að 

hætturnar séu meiri á veturnar þar sem birta, veður og færð á vegum/gangstéttum eru í 

flestum tilfellum verri heldur en á sumrin. Má því telja að það sé helsta skýringin á því að 

hjólreiðanotkun íslendinga lækki yfir vetrartímann. 

Það sýndi sig að hlutfallslega verða fleiri hjólreiðaslys með alvarlegum meiðslum á beinum 

vegum eða þar sem ekki eru gatnamót, en ekki er þó marktækur munur á alvarleika slysa á 

milli þessara tegunda staða. Það má segja að það sé sama hvar hjólreiðamenn hjóla með 

öðrum ökutækjum að það er mun meiri hætta á slysum þegar hjólreiðamenn og ökumenn 

þurfa að taka tillit til hver annarra í umferðinni. Hér væri hægt að fá betri yfirsýn yfir 

hvaða gatnamót tengjast meiri hættu fyrir hjólreiðamenn í umferðinni með því að fylgjast 

með tíðni hjólreiðamanna sem hjóla þar um. Þá væri hægt að greina hætturnar betur og 

tryggja öryggi mögulegrar hjólreiðaumferðar sem fara um gatnamótin. 

Hjólreiðaslys með alvarlegum meiðslum sem verða þegar rökkva tekur eru marktækt fleiri 

en hjólreiðaslys sem gerast við dagsbirtu. Erlendar rannsóknir hafa auk þess sýnt fram á að 

meiri hætta er á að lenda í slysi á kvöldin þegar engin ljósabúnaður er notaður. Því er 

mikilvægt að tryggja góðan ljósabúnað og klæðast sýnilegum fatnaði með endurskini til að 

tryggja öryggi, sérstaklega gagnvart ökumönnum bifreiða (Lacherez, 2013, Dozza, 2016, 

Rannsóknarnefnd samgönguslysa, 2015). Forvarnir er því besta tryggingin á að minnka 

líkur á hjólreiðaslysum vegna birtuskilyrða með því að tala fyrir mikilvægi sýnileika 

klæðnaðar og endurskins fyrir hjólreiðamenn. 

Þegar hjólreiðaslys eiga sér stað á milli ökutækja og reiðhjóla, er mismunandi hver orsakar 

slysið. Fyrsta hugsun er sú að ökutækin séu aðalorsakavaldur í flestum hjólreiðaslysum en 

það sýndi sig yfir þetta tímabil að lítill sem enginn munur á dreifingu meiðsla í alvarleika 

flokka eftir því hvort ökutæki eða reiðhjól væri orsakavaldur. Það var hlutfallslega lítill 

munur á alvarleika meiðsla hvort sem hjólreiðarmaður olli slysi eða ekki. Við skoðun á 

öllum hjólreiðaslysum þá fæst úr tölfræðiprófun að marktækur munur er á hlutfalli 

alvarlegra meiðsla þannig að hjólreiðamenn sem valda slysum eru með hærra hlutfall 

alvarlegra meiðsla en hjólreiðamenn sem ekki valda slysum. Helsta ástæða þess er þó 

líklega vegna þess að meiri hlutinn af þeim slysum sem eru vegna falls af einu hjóli án 

áreksturs við ökutæki en sem samt eru skráð hjá lögreglu eru vegna mistaka hjá 

hjólreiðamönnunum sjálfum. Hér hafa rannsóknir sýnt að í flestum tilfellum þegar 

hjólreiðamenn falla af einu hjóli er það vegna þess að þeir hjóla útaf vegi, detta vegna 

hindrunar, vegna slæms yfirborðs á vegum eða vegna lélegs viðhalds á reiðhjólum 

(Schepers & Wolt, 2012, Dozza & Werneke 2014). Það hefur líka sýnt sig að þegar 



47 

hjólreiðamenn falla af reiðhjóli án áreksturs við annað ökutæki þá er í flestum tilfellum 

eingöngu tilkynnt slys sem verða með miklum meiðslum. Þegar slys með litlum eða engum 

meiðslum verða er sjaldan kallað til lögreglu og þar með er skráning á þessum slysum lítil.  

Mikilvægt er að reyna að halda utan um öll hjólreiðaslys hvort sem þau eru með miklum 

eða minniháttar meiðslum. Eitt skref í þá átt er að sameina skráningu lögreglu og 

sjúkrastofanna í einni skráningu. Ef það yrði gert þá næst mögulega betri slysaskráning 

bæði fyrir slys með miklum eða litlum meiðslum. Með bættri slysaskráningu væri hægt að 

nýta sér þessar niðurstöður til að forgangsraða verkefnum, efla fræðslu og eftirlit. Til að ná 

enn betri árangri til að greina hættur og tryggja meira öryggi fyrir hjólreiðamenn í hvaða 

aðstæður sem er þá þyrfti að ná utan um fjölda þeirra sem nýta sér hjólreiðar og tíðni um 

helstu svæði landsins. 
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6 Lokaorð 

Á undanförnum árum hefur orðið mikil aukning í hópi þeirra sem kjósa að nota reiðhjól 

sem sinn helsta samgöngumáta. Markmið Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030 og hjá 

Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu er að auka hlutfall ferða sem farnar eru 

með reiðhjólum. Til að ná sínum markmiðum með að auka hlutheild hjólreiða eru 

sveitarfélögin að leggja fleiri og betri hjólastíga og bæta aðstöðu fyrir hjólreiðafólk. Í takt 

við auknar vinsældir hjólreiðaiðkunar hefur líka orðið aukning í fjölda slysa meðal 

hjólreiðamanna. Má þó telja að fjöldi slysa séu stórlega vanmetinn þar sem einungis eru 

skráð þau slys sem kallast umferðaslys, þ.e. þegar lögreglunni eða tryggingafélögum eru 

tilkynnt um slys. Má telja að hjólreiðaiðkun muni halda áfram að aukast og þarf því að 

huga vel að forvörnum og fræðslu til allra sem eru í umferðinni. Þessi rannsókn fæst við 

greiningu á fjölda hjólreiðaslysa yfir tímabilið 2011-2016 m.t.t. alvarleika meiðsla. 

Meiðsli sem hlutust af slysum voru flokkuð í banaslys, slys með miklum meiðslum, slys 

með litlum meiðslum og slys með engum meiðslum. Hlutfallslega var minna af slysum 

með alvarlegum meiðslum yfir tímabilið 2011-2016 og þar með talið var einungis eitt 

banaslys. Hjólreiðaslys þar sem meiðsli hjólreiðamanna voru lítil eða jafnvel engin voru 

mun færri í skráðum gögnum Samgöngustofu en þau slys sem höfðu í för með sér með 

alvarleg meiðsli og er það örugglega vegna skorts á tilkynningum á slíkum slysum, sbr. 

rannsókn Unger o.fl. (2018). 

Karlar voru með hærra slysahlutfall yfir tímabilið en konur, en þegar skoðuð er skipting 

hjólreiðaslysa eftir alvarleika meiðsla milli kynja þá var mjög svipað kynjahlutafall hvort 

sem um var að ræða slys með meiðslum eða ekki. Einungis hefur orðið eitt banaslys yfir 

tímabilið og var það karlmaður sem lést. Hjá ökumönnum sem lenda í slysum við 

hjólreiðamenn er hlutfall kynja mjög svipað og alvarleiki meiðsla ökumanna er mest 

megnis engin meiðsl en örfá skráð slys enda með litlum meiðslum. 

Það voru marktækt fleiri alvarlegri slys um helgar heldur en á virkum dögum og má líklega 

rekja það til reynsluleysis þar sem mögulega fleiri einstaklingar noti einungis reiðhjól um 

helgar sem afþreyingu eða skemmtihjólatúra. Mögulega eru einstaklingar að nota reiðhjól 

undir áhrifum áfengis eða vímuefna um helgar en það virðist ekki vera algengt miðað við 

skráningu slysa og því spurning með könnun á áfengismagni eða vímuefnum reiðhjólafólks 

sem lendir í slysum. Óvíst er að þetta atriði sé alltaf kannað. Hjólreiðamenn sem lenda í 

slysum lenda í marktækt fleiri alvarlegum slysum þegar kvölda tekur þar sem birtuskilyrði 

verða verri. Við þessi skilyrði er aukin hætta á því að ökumenn bifreiða verða ekki varir 

við hjólreiðamenn og auk þess er fyrir hendi sá möguleiki að hjólreiðamenn skynji ekki 

alveg umhverfi sitt og greini mögulegar hættur. Því er mikilvægt að brýna fyrir 

hjólreiðamönnum að klæðast sýnilegum klæðnaði og vera með góð endurskinsmerki við 

hvaða birtuskilyrði sem er. 

Hjólreiðaslys orsakast á margvíslegan hátt þegar um er að ræða árekstur hjólreiðamanns 

við ökutæki eða á milli tveggja eða fleiri reiðhjóla. Þriðji möguleikinn er að 

hjólreiðamaður falli af reiðhjóli án áreksturs við annað ökutæki. Í öllum þessum tilvikum 

er mismunandi hver er orsakavaldur þess, hjólreiðamaðurinn eða ökumaður ökutækis. 
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Tölfræðiprófun sýndi að slys með alvarlegum meiðslum sem hjólreiðamenn valda eru 

marktækt fleiri en þegar orsökin er annarra en þeirra. Mest vegur að þegar hjólreiðamenn 

falla af reiðhjóli án áreksturs við annað ökutæki eða reiðhjól þá er orsökin oftast nær vegna 

mistaka hjólreiðamanna. Má þar nefna að í eingöngu tveimur tilfellum er orsökin ekki 

vegna mistaka hjólreiðamanna. Hér er því mikilvægt að tryggja öruggt umhverfi með 

góðum hjólaleiðum ásamt því þarf hjólreiðamaðurinn að vera meðvitaður um allar þær 

hættur sem mögulegar eru í umhverfinu. 

Annað áhugvert sem kom í ljós með tölfræðiprófun var að það voru marktækt fleiri slys 

með alvarlegum meiðslum þegar hjólreiðamaður féll af hjóli án áreksturs við ökutæki eða 

milli hjóla. Ástæða þessa er líklegast sú að þegar hjólreiðamenn falla af reiðhjólum án 

áreksturs við annað ökutæki þá eru mjög litlar líkur á því að tilkynnt séu slys með litlum 

eða engum meiðslum. Ekki er verið að kalla til lögreglu þegar minniháttar meiðsli verða 

heldur einungis þegar meiðsli verða alvarlegri. Í mörgum tilfellum má telja að 

hjólreiðamenn sem lenda í því að falla af reiðhjóli án áreksturs við annað ökutæki og verða 

fyrir litlum meiðslum leiti þeir frekar beint á sjúkrastofnanir heldur en að hringja á lögreglu 

enda óvíst að lögregla hefði mannskap til að taka við öllum slíkum skráningum. Til þess að 

að ná betur utan um slysatíðni og skoða alvarleika meiðsla eftir mismunandi tegund 

árekstra þá þyrfti að tengja saman skráningu hjá lögreglu og sjúkrastofnunum. Mögulega 

væri þetta erfitt skref að taka en áhugavert væri að skoða það nánar.  

Vefsíðan BikeMaps.org er að bjóða hjólreiðafólki að skrá sjálft niður slys, óhöpp, atvik, 

eða þjófnað. Ef slík síða verður vinsæl meðal hjólafólks gæti þar farið að myndast 

mikilvæg gögn sem ekki safnast fyrir annars staðar og eru aðeins til hjá hjólafólkinu sjálfu 

(BikeMaps.org, 2018). 

Eins og áður hefur verið sagt þarf, með áframhaldandi aukningu á hjólreiðum og vilja 

stjórnvalda að auka vistvænni samgöngur, að fylgjast með þróun hjólreiðaslysa. Mikilvægt 

er að grípa strax inn í ef greining á slysum sýnir verulega aukið hættustig. Þar kemur 

skráning á slysum fyrst fram sem mikilvægt atriði til að fylgjast með þeim þáttum sem 

mögulega valda slysunum. Skráning á slysum þarf að gera á skilvirkan hátt, þar sem allir 

greiningarþættir eru skráðir niður á slysstað og í því tilliti sé ekki gerður greinarmunur á 

skráningu eftir alvarleika. Það virðist vera þannig að með alvarlegum meiðslum eftir 

hjólreiðaslys þá sé skráningin oftast ítarlegri og betri heldur en þegar slys með litlum eða 

engum meiðslum eiga sér stað. Mikilvægi þess að skrá allt ítarlega hvort sem meiðsli eru 

alvarleg eða ekki þá hjálpar það við greingu á mögulegum hættum sem leynast í 

umferðinni eða umhverfinu.  

Hér verða sveitarfélögin að halda áfram að móta sér stefnu um hjólreiðar í 

skipulagsáætlunum sínum. Mikilvægt er að þau haldi áfram að setja sér markmið um 

hjólreiðar ásamt því að koma með leiðir og aðgerðir til að ná að framkvæma sett markmið. 

Það er nauðsynlegt að sveitarfélögin haldi utan um fjölda þeirra sem nýta sér reiðhjólin 

sem samgönguform. Hvort sem það er með handvirkri talningu, sjálfvirkri talningu eða 

spurningakönnunum þá er þessi þáttur mikilvægur til þess að geta tekið ályktanir um þróun 

reiðhjólaslysa m.t.t. hjólreiðaumferðar. Við gerð á þessari rannsókn var erfitt að meta hvað 

það væri sem orsakaði mestu hættuna þar sem tíðni hjólreiða var ekki aðgengileg og því 

erfitt í nokkrum tilfellum að álykta hvort eitthvað var hættulegra fram yfir eitthvað annað. 

Halda verður áfram að auka fræðslu og forvarnir til hjólreiðamanna og ökumanna um 

hjólandi vegfarendur. Ökumenn þurfa að taka tillit til hjólandi umferðar ásamt því að vera 
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meðvitaðir þegar hjólreiðamenn geta þverað vegi. Ekki er bara öll ábyrgðin hjá 

ökumönnum því hjólreiðamenn þurfa líka að sýna aðgát í umferðinni. Til að tryggja 

umferðaröryggi þarf að bæta og byggja upp hjólreiðastíga, tryggja að umhverfið sé öruggt 

ásamt því að hjólreiðamenn verða að nota öruggan hjólreiðabúnað þar sem sýnilegur 

fatnaður með endurskini er mikilvægur, góð ljós bæði fram og aftur, sem og hjálmanotkun. 

Það er í okkar allra höndum að sýna tillitsemi og varkárni í umhverfi okkar hvort sem við 

erum akandi, hjólandi eða gangandi vegfarendur. 
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