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Útdráttur 

Umferð hefur stóraukist hér á landi undanfarin ár og er einkabíllinn aðal samgöngumáti 

landsmanna. Lítið þarf að bera útaf í umhverfi ökumanna, hvort sem það sé færð, ástand 

vega, aksturslag eða annað, að hættulegar aðstæður geta skapast. Því er mikilvægt að 

fylgjast með þróun slysa í umferðinni svo hugsanlega sé hægt að læra af reynslunni og 

draga úr óhöppum með innleiðingu viðeigandi mótvægisaðgerða. Framanákeyrslur eru 

meðal alvarlegustu slysa umferðarinnar, og því var ákveðið að rannsaka slys af því tagi og 

sjá hver þróun slíkra umferðarslysa væri hérlendis, við hvaða aðstæður og hvenar óhöppin 

gerðust og hverjir lentu í þeim. Einnig var slysaskráningakerfi Samgöngustofu á 

framanákeyrslum skoðað og gerðar tillögur að hvað betur mætti fara í þeim málum.  

 

Notast var við gögn frá Samgöngustofu sem samanstóðu af upplýsingum slysaskráningar 

um allar framanákeyrslur sem áttu sér stað á árunum 2014 – 2018, 525 talsins. Einungis 

475 slysanna voru þó tekin fyrir í þessari rannsókn þar sem ákveðið var að horfa eingöngu 

til slysa þar sem ökutæki úr gagnstæðum áttum skella saman. Reiknað var út hvort 

marktækur munur væri á milli mismunandi breytna sem tengjast slysunum, en einnig var 

útbúið fjölkosta logit líkan sem greyndi líkindanæmni breytnanna.  

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að framanákeyrslum fjölgaði á tímabilinu, þrátt fyrir 

samskonar tölur árin 2017 og 2018, og það sama má segja um fjölda alvarlega slasaðra. 

Stærstur hluti ökumanna var karlkyns á meðan fleiri farþegar voru konur. Hlutfallsleg 

skipting alvarleika meiðsla var jöfn milli kynjanna, en konur voru þó líklegri til þess að 

koma ver út út framanákeyrslum heldur en karlmenn. Ökumenn eldri en 74 ára eru þrisvar 

sinnum líklegri til þess að láta lífið við framanákeyrslu en aðrir sem yngri eru þó svo að 

þeir séu aðeins lítið brot af ökumönnum landsins. Ekki mældist marktækur munur á milli 

meiðsla Íslendinga og erlendra ferðamanna í umferðinni og voru einnig lang flest ökutæki 

slysanna skráð sem fólksbílar í almennri notkun. Flestar framanákeyrslurnar áttu sér stað 

við góðar aðstæður, en það styður þá tilgátu að ökumenn leyfi sér mögulega glæfralegri 

aksturshegðun þegar aðstæður eru góðar, en jafnframt er einnig meiri umferð þá, sem 

eykur líkurnar á árekstrum. Orsakir framanákeyrsla sem valda hvað alvarlegustum 

meiðslum eru m.a. veikindi ökumanna og einnig ólag eða bilun ökutækis. Dreifing 

framanákeyrslanna eftir dögum og tíma sýndi að flest slysanna urðu í janúar, þegar færð er 

oft slæm, og í júlí, þegar flestir eru á ferli. 

 

Töluvert var um vanskráningu gagna í gagnasafnið sem notast var við og því er bent á að 

þörf er á nákvæmari skráningu í ýmsum flokkum, t.d. með því að skrá aksturshraða, 

tæknibúnað ökutækis og nánari lýsingu á veikindum ökumanna.  Með bættari og ítarlegri 

skráningu væri hægt að ná fram skýrari mynd af aðstæðum og orsökum framanákeyrsla 

sem gæti nýst við frekari ákvörðunartökur varðandi vegaframkvæmdir, bætt 

umferðaröryggi og stefnumótun í framtíðinni.  

 

Lykilorð: Umferð, slys, framanákeyrslur, meiðsl, umferðaröryggi 





 

Abstract 

Traffic has increased in Iceland in recent years with the private car as the main means of 
transport for Icelanders. Little has to change in the drivers’ environment, whether it is the 
weather conditions, road conditions, driving behaviour or else, for dangerous situations to 
arise. Therefore, it is important to monitor the development of traffic crashes, so lessons 
can be learned to help reduce the likelihood of crashes happening in the future by 
implementing appropriate mitigation measures. Head-on collisions are one of the most 
severe traffic crahses in terms of injury severity. Such crashes are therefore investigated in 
this study to see how the development has been for those traffic crashes in Iceland, under 
what conditions and when they occured and who was involved. The Transport Agencys’ 
crash database was also examined, and a proposal was made for what could be done better 
in the listing of these cases. 
 
Data from the Icelandic Transport Agency was used for the research, which consisted of 
informations on all head-on collision accidents on record that took place in 2014 - 2018 in 
Iceland, 525 in total. However, only 475 accidents were included in this study, as it was 
decided to look solely at accidents involving vehicles colliding coming from opposite 
directions. It was calculated whether there was a significant difference between the 
different variables related to the accidents, and a multinomial logit model was also 
developed that analyzed the direct pseudo-elasticity of the probability for the variables. 
 
The results of the study showed that the number of head-on collisions increased during the 
period, despite similar figures for 2017 and 2018, and the same can be said about the 
number of seriously injured persons. The majority of the drivers were male, while more 
passengers were women. The proportional division of injury severity was similar between 
the sexes, but women were slightly more likely to suffer any injury. Drivers over the age of 
74 are three times more likely to be killed in head-on collisions than those who are 
younger, even though they are only a small fraction of the drivers in the country. There 
were no significant differences between the injuries of Icelanders and foreign tourists, and 
most vehicles were registered as passenger cars in general use. Most head-on collisions 
took place in good conditions which may suggest that drivers tend to lean towards more 
reckless driving behavior when conditions are good, and because there is more traffic at 
those times. Causes of head-on collisions that cause the most serious injuries include driver 
illness and malfunction or failure of the vehicle. The distribution of the head-on collisions 
by days and time shows that most of the crashes took place in January, when weather 
conditions tend to be the worst, and in July, when there is the most traffic. 
 
There was considerable amount of gaps in the provided data, and therefore it is pointed out 
that more accurate recording of data is needed in various categories, for example 
informations on the driving speed, the technical equipment of the vehicles and more 
detailed description of drivers’ illnesses. With improved and more detailed crash data it 
would be possible to obtain a clearer picture of the circumstances and causes of head-on 
collision, which could then be used for further decision-making regarding road 
construction, improved road safety and future strategic planning.    

 

Keywords: Traffic, crash, head-on collision, injury, traffic safety
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áfram og sýna góðan stuðning og áhuga á meðan á verkefninu stóð. 



1 

1 Inngangur 

Allir þurfa að ferðast, hvort sem það er vegna vinnu eða til ánægju, og hefur einkabíllinn 

verið aðal fararkostur okkar Íslendinga í áraraðir. Þegar litið er til annarra samgöngumáta 

sem í boði eru hér á Íslandi þá er einkabíllinn settur í fyrsta sætið af flestum landsmönnum, 

þar sem að hann veitir sveigjanleika og þægindi og gerir okkur kleift að ferðast fljótlega á 

milli staða, en þetta eru allt kostir sem styðja við annasaman lífstíl nútímans. Hins vegar 

fylgir umferð einnig ákveðin hætta og líkur á umferðarslysi eru alltaf til staðar (Kröyer, 

2015). Umferðarslys eru nú orðin að miklu almennu heilsufarsvandamáli víða um heim, 

þar sem banaslys og slys með alvarlegum meiðslum eru að verða sífellt algengari. Þessi 

þróun alvarlegra umferðarslysa er raunveruleg heilsufarsáskorun og því er mikilvægt að 

reynt sé að draga úr umferðaróhöppum eins og kostur er. Aukin vitundarvakning, strangari 

innleiðing umferðarreglna og rannsóknir á sviðum umferðaröryggis virðast vera þeir þættir 

sem leggja þarf áherslu á til að koma í veg fyrir áframhaldandi neikvæða þróun í þessum 

málefnum (Gopalakrishnan, 2012). Þar sem að það reynist ómögulegt að útiloka öll 

umferðaróhöpp, þar sem að mannleg mistök verða alltaf til staðar á meðan ökutækjum er 

stjórnað af lifandi einstaklingum, þá hefur áhersla verið lögð á að fækka slysum sem valda 

dauðsföllum og alvarlegum meiðslum í umferðinni. Svíþjóð er framarlega á þessu sviði, 

þar sem að stefnan þeirra Vision Zero snýst um að draga sérstaklega úr slysum í umferðinni 

sem valda banaslysum eða miklum meiðslum (Kröyer, 2015). Mikið hefur áunnist í 

umferðar-öryggismálum seinustu ár og má því til stuðnings benda á að 127 manns létu lífið 

í umferðinni á síðustu 10 árum (2008 – 2017) en 244 síðustu 10 ár þar á undan (1998 – 

2007). Enn eigum við þó langt í land og mikilvægt er að halda áfram umbótum er snúa að 

auknu umferðaröryggi (Gunnar Geir Gunnarsson, Kristín Björg Þorsteinsdóttir og Þorbjörg 

Jónsdóttir, 2018). 

  

Vegakerfi Íslands hefur verið byggt upp á löngum tíma og við mismunandi aðstæður og 

kröfur og því misvel í stakk búið til þess að anna þeirri umferð sem um það fer nú á dögum 

og uppfylla þær kröfur um öryggi og skilvirkni sem við ætlumst til af því í okkar nútíma 

samfélagi og í framtíðinni. Stöðug aukning umferðar, aukinn umferðarhraði og fjölgun 

þungra ökutækja í umferðinni leiðir til þess að krafan um betri vegi vex með það að 

leiðarljósi að tryggja öryggi allra vegfarenda og greiðari samgöngur fyrir alla allt árið um 

kring (Þingskjal 173 – 172, 2018-2019). Nú er sú tíð komin að stór hluti þjóðvegakerfisins 

uppfyllir ekki lágmarksviðmið varðandi hrörnun slitlags, hjólfaradýpt, sprungumyndun, 

holumyndun, burðarþolsskemmdir, kantskemmdir og fleiri þætti sem mun leiða til þess að 

erfitt verður að uppfylla ítrustu gæðakröfur m.t.t. öryggis, aðgengis og umferðarflæðis í 

framtíðinni ef ekki verður gripið í taumana hvað varðar regluleg viðhald á betrumbætur á 

vegakerfinu (Aldís Ingimarsdóttir, e.d.). Þar sem ferðamönnum hefur einnig fjölgað ört á 

Íslandi síðastliðin misseri, og þar með ökumönnum sem óvanir gætu verið íslenskum 

akstursskilyrðum, þá er mikilvægt að hugað verði að samgöngubótum með tilliti til 

uppbyggingar og þróunar í ferðaþjónustu.  

 

Samhliða því að almenn umferð á Íslandi fer vaxandi hefur alvarlegum slysum í 

umferðinni fjölgað. Ekki er hægt að líta á fjölgun slysa í umferðinni sem þróun í rétta átt 

hvað varðar öryggi og lífsgæði og því brýn nauðsyn að greina umferðarslys nánar og 
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komast að þeim þáttum sem eru helstu áhrifavaldar þeirra og hvaða umbætur séu 

nauðsynlegar til þess að snúa þróuninni við. 

 

Fyrri greiningar á tíðni banaslysa og alvarlegum slysum á þjóðvegum landsins hafa sýnt 

fram á að algengustu slysin verða við útafakstur en fast á eftir fylgja slys þar sem bifreiðar 

úr gagnstæðum áttum lenda saman, með öðrum orðum framanákeyrslur. Framanákeyrslur 

eru oft sagðar vera alvarlegustu umferðarslys dagsins í dag þegar horft er til alvarleika 

meiðsla sem fólk hlýtur í umferðarslysum (Transportøkonomisk institutt, 2012), og því er 

mikilvægt að reynt sé að draga úr þeirri tegund slysa eins og kostur er. Á árunum 2012 – 

2016 var hlutfall framanákeyrslna 13,9% af öllum alvarlegum slysum á landinu og hefur 

því, síðan 2010, verið markvisst lögð áhersla á að bæta akstursskilyrði þjóðveganna og þar 

með draga úr alvarlegum slysum af þessari gerð (Stjórnarráð Íslands, 2018).  

 

Samgöngustofa hefur sett markmið hvað umferðaröryggi varðar hér á landi og eru þau 

markmið birt í umferðaröryggisáætlun stofnunarinnar. Árlega gefur Samgöngustofa út 

slysaskýrslu þar sem birtar eru upplýsingar um umferðarslys liðins árs og hvernig til tókst 

að ná þeim markmiðum sem í gildi voru varðandi umferðaröryggi. Þegar slysaskýrslur 

síðustu ára eru skoðaðar nánar má sjá að við erum á góðri leið með að ná sumum 

markmiðum en mjög fjærri því að ná öðrum, en eitt af því sem þar má helst nefna eru þau 

markmið er varða framanákeyrslur og fækkun á slíkum slysum (Samgöngustofa, 2019b).  

 

Mikilvægt er því að fylgjast með þróun framanákeyrslna hér á landi. Samkvæmt 

markmiðum umferðaröryggisáætlunar fyrir 2019 – 2023 verður lögð áframhaldandi áhersla 

á aðgerðir sem draga eiga úr slysum af þessu tagi, þar sem ekki hefur gengið eins vel og 

áætlað var í þessum málum undanfarin ár. Markmið umferðaröryggisáætlunar eru að 

fjöldia alvarlega slasaðra og látinna erlendra ferðamanna, sem og erlendra ríkisborgara 

búsettum á Íslandi, á hverja 100.000 erlenda ferðamenn fækki árlega um 5% (Stjórnarráð 

Íslands, 2018). Þar sem erlendum ferðamönnum á Íslandi hefur fjölgað síðustu ár er það 

mikilvæg stefna þegar litið er til framtíðar. 

 

Ekki er það einungis lífi fólks sem er forðað með auknu umferðaröryggi, heldur getur 

aukið öryggi og færri slys skilað sér sem fjárhagslegur sparnaður fyrir ríkið. Það er til 

mikils að vinna fyrir íslenska samfélagið þegar unnið er að auknu öryggi í umferðinni þar 

sem að samfélagslegur kostnaður af umferðarslysum reiknast um 40 – 60 milljarðar króna 

á ári hverju. Það er á forræði samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins að framkvæma 

umferðaröryggisáætlunina, en ábyrgð mismunandi verkefna eru falin Vegagerðinni, 

Samgöngustofu, Ríkislögreglustjóra og ráðuneytinu sjálfu. Á tímabilinu 2019 – 2023 

verður unnið að því að koma Íslandi í hóp þeirra fimm þjóða sem búa við best 

umferðaröryggi innan Evrópu og fækka þeim sem láta lífið eða slasast alvarlega í 

umferðinni að jafnaði um 5% á ári (Þingskjal 173 – 172, 2018-2019).  

 

Eins og Samgöngustofa bendir á í slysaskýrslu ársins 2018 þá eiga slysaskráningar og 

greining á þeim stóran þátt í þróun á bættum og öruggari samgöngum. Rannsóknir sem 

þessi, þar sem gögn um skráð umferðaróhöpp eru skoðuð ítarlega, varpa ljósi á það hvers 

konar slys eiga sér stað, hver vettvangur þeirra sé, aðstæður og alvarleiki. Þannig er hægt 

að nota þá greiningu til forvarna og hvað það sé sem breyta og bæta þurfi í vega- og 

gatnakerfi landsins til þess að koma í veg fyrir alvarleg slys í umferðinni (Samgöngustofa, 

2019b, Gunnar Geir Gunnarsson, Kristín Björg Þorsteinsdóttir og Þorbjörg Jónsdóttir, 

2018). 
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1.1 Markmið 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða þróun slysa, nánar tiltekið framanákeyrslna, á 

þjóðvegum landsins og varpa ljósi á þær aðstæður sem helst valda slíkum slysum í 

umferðinni með því að greina slysagögn framanákeyrslna skráðum af Samgöngustofu 

síðastliðin ár. 

 

Eftirfarandi rannsóknarspurningar hafa verið settar fram til þess að stýra og halda þessari 

rannsókn innan ákveðinna marka svo greining tiltækra gagna og upplýsinga um 

framanákeyrslur seinustu ára á Íslandi verði sem best og skili af sér skýrum niðurstöðum. 

1.2 Rannsóknarspurningar 

- Hvernig hefur þróun í framanákeyrslum verið með tilliti til tíðni og meiðsla? 

- Hverjir eiga aðild að slysum af þessu tagi? 

- Hvaða hlutverk spila aðstæður og orsök varðandi framanákeyrslur?  

- Hafa dagar og tími eitthvað að segja varðandi alvarleika meiðsla framanákeyrslna? 

- Eru þættir varðandi slysaskráningu framanákeyrslna sem betur mættu fara? 
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2 Staða þekkingar 

Þegar heildarfjöldi umferðaslysa er skoðaður má sjá að framanákeyrslur eru ekki íkja 

algengar, en við nánari athugun á alvarleika slysa þá eykst vægi þeirra verulega. 

Framanákeyrslur eru næst algengasta tegund alvarlegra- og banaslysa í umferðinni hér á 

landi, sem og annars staðar í heiminum. Meiðsli sem hljótast af völdum framanákeyrslna 

eru í mörgum tilfellum alvarleg og er hættan á slíkum slysum að vissu leiti stór þar sem að 

bróðurpartur þjóðvegakerfis landsins samanstendur af tveggja akreina vegum með 

óaðskildum akstursstefnum. Vegna þess hve hár hámarkshraði er leyfður á þjóðvegum 

landsins, 90 km/klst, eru kraftarnir miklir sem leysast úr læðingi þegar tveir bílar rekast 

saman og eru þeir oft stærri en það sem bæði bifreiðarnar og öryggisbúnaður þeirra þola 

(Rannsóknarnefnd umferðarslysa, 2003). Þar sem umferðarslys af þessu tagi gerast oftast 

þegar ökumenn missa stjórn á ökutæki sínu, oft vegna hálku eða snjóþekju, þeir sofna 

undir stýri eða missa einbeitingu við aksturinn, samkvæmt Rannsóknarnefnd 

umferðarslysa, þá geta þessi slys í rauninni gerst hvar sem er á þjóðveginum, þó svo að 

tíðnin sé hærri á fjölförnum vegum og á vegum þar sem aðeins ein akrein er í hvora átt án 

aðskilnaðar (Haraldur Sigþórsson og Sigurður Örn Jónsson, 2001). 

2.1 Aukin bílaumferð 

Undanfarin ár hefur umferð verið að aukast á Íslandi og bílafloti Íslendinga verður sífellt 

stærri. Tölur benda til þess að fjöldi bifreiða á landinu sé næstum sá sami og íbúafjöldi 

landsins (Samgöngustofa, 2015 – 2019). Í gegnum árin hefur Íslendingum fjölgað jafnt og 

þétt, en á seinni árum hefur erlendum inflytjendum á Íslandi einnig farið fjölgandi, sem og 

ferðamönnum. Vegagerðin bendir á að aukinn hagvöxtur og góð færð á vegum yfir 

vetrarmánuðina, sem og aukinn ferðamannastraumur, hafi mikið að segja varðandi 

aukningu umferðar seinustu ára á hringvegi landsins („Gífurlega mikil aukning“, 2017). 

Samkvæmt tölum Vegagerðarinnar var þó minni aukning í umferð árið 2018 en hefur verið 

undanfarin ár, þrátt fyrir að hún hafi verið um 4,6%. Umferðaraukning var í öllum 

mánuðum ársins, fyrir utan febrúar en þá varð 2,6% samdráttur miðað við árið á undan. 

Umferð eftir vikudögum árið 2018 var svo háttað að hún jókst á öllum dögum vikunnar, 

hlutfallslega mest á mánudögum en minnst á sunnudögum, og mest var ekið á föstudögum 

en minnst á þriðjudögum. Ef horft er á umferðaraukningu seinustu ára má sjá að hún var 

lang mest árið 2016 (14,3%) og 2017 (10%) en fyrir þann tíma voru tölur svipaðar og þær 

sem fengust fyrir árið 2018. Undanfarin ár hefur alltaf verið aukning í umferð á Íslandi 

(„Mun minni aukning“, 2019).  

 

Heildartölur um umferð á þeim árum sem hér eru skoðuð, frá 2014 – 2018, er mikilvægt að 

vita svo hægt sé að setja tíðni slysa á hverju ári í samhengi við ársumferð þess árs. Einnig 

er áhugavert að sjá hversu margar bifreiðar eru til staðar ár hvert, svo hægt sé að skoða 

þróunina í slíku samhengi. Tafla 1 má sýnir hver ársumferð hvers árs var og stærð 

bifreiðaflota landsins. Taflan sýnir heildarfjölda ekinna kílómetra í dreifbýli samkvæmt 

talningum Vegagerðinnar, stærð bifreiðaflota landsins samkvæmt Samgöngustofu og 
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fjölgun landsmanna á tímabilinu sem um ræðir, 2014 – 2018. Eknir þúsund km er reiknað 

sem heildarlengd flestra þjóðvega í umsjón vegagerðarinnar sinnum ÁDU (árdagsumferð, 

meðalumferð á dag yfir árið) sinnum 365 dagar (dagafjöldi eins árs). Þar sem að ekki er 

reiknað með lengd allra vega landsins, ekki tekið tillit til hlaupárs og notast er við ÁDU 

sem er meðalumferð á dag þá fæst ekki út nákvæm tala fyrir ekna þúsund km á ári, en þó 

eru upplýsingarnar næginlegar til þess að sjá heildarmynd af þeirri þróun sem hefur verið í 

akstri hérlendis. Ekki hafa allar nýjustu tölur talninga verið birtar að svo stöddu og því eru 

auðar línur fyrir árið 2018. 

 

Tafla 1 Meðalársumferð á tímabilinu auk stærðar bifreiðaflota landsins  

Ár 
Íslendingar              

(í upphafi árs) 

Fjöldi 

bifreiða 

Lengd 

mældra 

vega 

Eknir 

þúsundir 

km 

2014 325.671 251.118 8.468,02 1.648.204 

2015 329.100 261.807 8.495,55 1.779.367 

2016 332.529 278.928 8.490,61 2.112.451 

2017 338.349 298.588 8.484,55 2.304.803 

2018 348.450 311.123 -  -  

          

(Hagstofa Íslands, 2015- 2019, Samgöngustofa, 2015 – 2019, 

Vegagerðin, 2015 – 2019) 

 

Í byrjun árs 2018 voru birtar niðurstöður nýrrar ferðavenjukönnunar  Reykjavíkurborgar 

þar sem kom í ljós að 73% allra ferða í borginni eru farnar á einkabíl (Samtök sveitarfélaga 

á höfuðborgarsvæðinu og Vegagerðin, 2018). Það má því áætla að þessi tala sé hærri þegar 

horft er til ferðavenja úti á landsbyggðinni þar sem að vegalengdir milli staða eru lengri og 

aðrir samgöngukostir en einkabíllinn af skornum skammti.  

 

Ferðamönnum hérlendis hefur farið fjölgandi seinustu ár og þar með einnig fjölda 

bílaleigubíla á vegum landsins, þar sem að landið er strjálbýlt og almenningssamgöngur af 

skornum skammti úti á landsbyggðinni. Erlendir ökumenn eru oft óvanir íslenskum 

aðstæðum og þeim akstursskilyrðum sem kunna að skapast hér á landi, eyða almennt meiri 

tíma í bílum, eru berskjaldaðir gagnvart aðstæðum sem þeir eru ekki vanir, þekkja 

mögulega lítið til ökutækisins sem þeir keyra og skortir hugsanlega þekkingu á 

umferðarmerkingum landsins, sem gerir það að verkum að tíðni umferðarslysa, þar með 

talið framanákeyrslna, getur verið há hjá þessum vegfarendahóp (Heggie og Heggie, 2004).  

 

Samkvæmt rannsókn frá árinu 2017 var álag bílaleigubíla á vegakerfi Íslands nær sex 

sinnum meira árið 2016 en það var árið 2009 og tvöfalt meira árið 2016 en árið 2014, sem 

er mikil aukning og nýttu um 56% erlendra gesta á Íslandi sér bílaleigubíl á árinu 2016 

(Rögnvaldur Guðmundsson, 2017), en 36% árið á undan (Jón Hákon Halldórsson, 2015). 

Mikil fjölgun hefur jafnframt verið í dauðaslysum og alvarlegum slysum ferðamanna í 

umferðinni hér á landi fylgjandi vaxandi staumi þeirra til landsins. Þó fjölgar 

ferðamönnum í alvarlegum umferðarslysum hérlendis hlutfallslega minna en 

ferðamönnunum sjálfum („Number of foreign travelers“, 2018). Svipaðar niðurstöður má 

sjá úr rannsóknum annars staðar úr heiminum þar sem fjölgun erlendra ferðamanna, og þar 

af leiðandi erlendra ökumanna, er mikil. Sumar rannsóknir hafa einnig gegnið svo langt að 
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bera kennsl á hvers konar umferðaróhöppum ferðamenn eru líklegri til að lenda í byggt á 

þjóðerni þeirra og hvaða umferðarreglum ákveðin þjóðerni eru líklegri til að hunsa eða 

brjóta á (Yoh, Okamoto, Inoi og Doi, 2017). Slíkar rannsóknir hafa þó ekki enn verið 

gerðar hér á landi. Fjölgun ferðamanna í umferðarslysum hér á landi er áhyggjuefni og 

vegaframkvæmdir sagðar vera á eftir þeirri þróun sem hefur verið í ferðamannaiðnaðinum 

hér á landi. Á síðast liðnum árum hefur helmingur þeirra sem látið hafa lífið í umferðinni 

verið erlendir ferðamenn, bæði 2018 og 2017, og því er mikilvægt að áhersla sé lögð á 

rannsóknir og aðgerðir í þeim málum (McLaughlin, 2019). Tafla 2 sýnir fjölda ferðamanna 

á Íslandi yfir tímabilið sem tekið er fyrir í þessari rannsókn, 2014 – 2018, og hversu margir 

bílaleigubílar voru í notkun á hverju ári. Ekki hefur nákvæm greining á ferðavenjum 

erlendra ferðamanna hérlendis fyrir árið 2018 verið birt og því eru tvær eyður fyrir það ár. 

 

Tafla 2 Fjöldi ferðamanna á tímabilinu auk notkunar á bílaleigubílum  

Ár 
Ferðamenn 

alls 

Ferðamenn 

sem stoppa 

Ferðamenn 

sem gista 

Fjöldi 

bílaleigubíla 

2014 969.181 198.021,1 195.895 9.712 

2015 1.261.938 259.972,9 257.587 12.186 

2016 1.767.726 345.969,8 343.365 15.818 

2017 2.195.271 376.578,3 373.530 19.578 

2018 2.315.925 - - 21.275 

          

(Ferðamálastofa Íslands, 2015 – 2019, Samgöngustofa, 2015-2019) 

2.2 Ástand vega 

Á Íslandi eru um 26.000 km af vegum, ýmist stofnvegir, tengivegir, héraðsvegir og 

landsvegir, þar af er þjóðvegakerfið um 12.900 km (Aldís Ingimarsdóttir, e.d.). Samkvæmt 

veghönnunarreglum Vegagerðarinnar sem nú er unnið eftir við gerð nýrra vega er það 

annars vegar breidd vega og hins vegar burðargeta þeirra sem aðallega er ábótavant og 

uppfylla ekki nýjustu öryggiskröfur. Sem dæmi má nefna þá eru um 2.100 km af stofn- og 

tengivegum landsins með bundnu slitlagi sem teljast ekki nógu breiðir. Aðrir þættir sem 

uppfylla ekki kröfur veghönnunarreglanna og þarfnast aðgerða eru of brattir fláar, skortur 

vegriða og ónóg hreinsun á umhverfi veganna. Annað mál hvað varðar umferðaröryggi eru 

brýr landsins, nánar tiltekið einbreiðar brýr. Í dag má finna um 1.194 brýr á þjóðvegum 

landsins sem eru lengri en 4 metrar og eru 698 þeirra einbreiðar. Fjöldi einbreiðra brúa er 

meira en helmingur þeirra brúa sem til staðar eru, og er meðalaldur þessara brúa um 50 ár. 

Það kemur því ekki á óvart að þörf er á því að endurnýja brýr á þjóðvegum landsins, bæði 

vegna aldurs og vegna þess að breidd þeirra og burðarþol ná ekki að uppfylla þær kröfur 

sem núna eru gerðar til umferðaröryggis (Þingskjal 1341, 2014 – 2015, Þingskjal 1003, 

2014 – 2015).   

 

Samkvæmt niðurstöðum úr nýlegri öryggisúttekt EuroRAP fá flestir íslenskir vegir lága 

einkunn. Um 75% íslenskra vega fá aðeins eina til tvær stjörnur af fimm mögulegum og á 

sama tíma hefur alvarlegum slysum í umferðinni fjölgað á meðan þeim hefur fækkað í 

öðrum samgöngumátum. Þeir þættir sem ráða stjörnugjöf veganna og hafa mestu áhrifin á 
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einkunnina hér á landi eru brattir vegkantar og hættulegar fyrirstöður nálægt vegköntum, 

skortur á góðum og réttum yfirborðsmerkingum, breidd vega og slitlag, breidd á vegöxlum, 

ónóg aðgreining akstursstefna, gerð gatnamóta, krappar beygjur og lýsing. Einnig hefur 

leyfilegur aksturshraði mikið að segja hvað varðar öryggiskröfur til vega og þar með 

stjörnugjöfina, eftir því sem hann er hærri því meiri öryggiskröfur eru gerðar til vegarins 

svo hann geti talist öruggur.  

 

Tæknistjóri EuroRAP á Íslandi bendir á að þar sem umferðarþungi hérlendis hefur 

stóraukist á ákveðnum vegköflum hafi þar með eðli hættunar einnig breyst mikið. Bent sé á 

að ódýrar og einfaldar lausnir geti oft skilað miklum árangri í þessum efnum og hefur það 

sýnt sig að með hverri stjörnu sem vegur uppfærist fækkar slysum á þeim kafla um 

helming. Það er því til mikils að vinna. T.d., með því að setja rifflur í miðlínur eða 

kanntlínur vegarins, sem vekja á ökumenn þegar þeir fara yfir á öfugan vegahelming, eða 

útaf, getur slysatíðni lækkað (EuroRAP, 2018). Mynd 1 sýnir þá öryggisstjörnugjöf sem 

EuroRAP gaf vegum landsins árið 2018. 

 

 
Mynd 1 Öryggis stjörnugjöf vega á Íslandi samkvæmt EuroRAP (EuroRAP, 2018) 

 

Einnig er mikilvægt að hafa í huga að sá hámarkshraði sem gefin er upp fyrir ákveðna 

vegkafla er sá hraði sem æskilegt er fyrir ökumenn að halda þegar aðstæður eru sem bestar. 

Ef aðstæður eru hins vegar ekki upp á sitt besta, veður slæmt og færðin léleg, er mikilvægt 

að ökumenn lagi aksturlag sitt að aðstæðum og keyri á þeim hraða sem þeir telja sig ráða 

við hverju sinni, þ.e. þeim hraða sem þeim finnast þeir hafa fullt vald á ökutæki sínu („Car 

accidents in Iceland“, e.d.).  



9 

2.3 Orsakir framanákeyrslna 

Í Traffic Engineering Design, bók byggð á bresku vegakerfi og upplýsingar um slysatíðni í 

umferðinni í Bretlandi, nefna höfundar þrjú atriði sem valda umferðarslysum (Slinn, Guest 

og Matthews, 2005): 

- Vega- og umhverfisannmarkar  

- Mistök ökumanna (mannlegir þættir) 

- Galli eða bilun ökutækja 

 

Þar er tekið fram að vega- og umhverfisannmarkar valda einungis um 2% slysa, en í 

samsetningu við hugsanleg mistök hjá sjálfum vegfarendunum þá hækkar hlutfallið í um 

20%. Mannleg mistök við akstur valda þó 75% af öllum slysum samkvæmt þeirra 

heimildum (Slinn, Guest og Matthews, 2005). Svipaðar niðurstöður má sjá í rannsókn 

Lögreglunnar á Blönduósi, en þar kom í ljós að atferli ökumanna, gáleysi og brot á settum 

umferðarreglum, er stærsti þátturinn sem orsök umferðaróhappa. Hins vegar þegar horft er 

einungis til slysa sem verða í dreifbýli þá spila ytri aðstæður, líkt og færð, stærra hlutverk 

(Lögreglan Blönduósi, 2003). Nilsson (2004) nefnir einnig þessa þrjá þætti, vegfarendur, 

ökutæki og vegir, sem þau aðalatriði sem lýsa vegakerfinu sem best, og að umferðaröryggi 

fari eftir því hvernig samspili þessara þátta sé háttað hverju sinni og samspili við aðra 

vegfarendur hvort það dragi úr eða auki líkurnar á bílslysi eða ekki.     

 

Atburðir hafa takmarkaðan tíma og staðbundið umfang og geta verið taldir ef upphaf þeirra 

og endir eru nákvæmlega skilgreind. Heildarfjöldi ákveðinna atburða getur verið notaður 

sem úrtak þar sem að ákveðin slys eru sýnd með ákveðnum líkum. Atburðir skapa því 

möguleika á slysum með því að færa vegfarendur nálægt hvor öðrum í tíma og rúmi eða 

með því að krefjast þess að vegfarendurnir grípi til aðgerða til þess að koma í veg fyrir að 

þeir rekist á hvorn annan eða fari útaf veginum (Elvik, 2014a). 

 

Þegar horft er einungis til framanákeyrslna hér á landi má sjá að helstu ástæður slíkra slysa 

hvað varðar uppbyggingu vega verða við ákveðnar aðstæður. Þar má helst nefna óaðskildar 

akstursstefnur, mjóir vegir, hraði ökutækja og skortur á vegriðum (Stjórnarráð Íslands, 

2018). Aðrar orsakir framanákeyrslna sem snúa að mannlega þættinum gætu verið 

ölvunarakstur, framúrakstur, þreyta, öryggisbúnaður ekki notaður, skyndileg veikindi, 

lyfjanotkun, skortur á einbeitingu eða athygli og ójafnt ökulag. Aðrir þættir sem vert er að 

nefna eru svo þau veðurskilyrði sem eru til staðar hverju sinni, birtustig, ástand vegar, 

blindhæð eða blindbeygjur og dýr eða aðrir aðskotahlutir sem skyndilega fara inná veginn 

(Rannsóknarnefnd umferðarslysa, 2003). Lausagangur húsdýra og villt dýralíf geta einnig 

skapað ákveðnar hættur í umferðinni og sett ökumenn í erfiðar aðstæður (Wilks, Watson 

og Faulks, 1999).  

 

Í einhverjum tilfellum, en sem betur fer í fáum, ákveður ökumaður að keyra viljandi yfir á 

gagnstæðan vegarhelming og lenda í framanákeyrslu við ökutæki sem kemur á móti úr 

gagnstæðri átt, oftast við vörubíl eða annað þungt og stórt ökutæki sem tilraun til 

sjálfsmorðs (Transportøkonomisk institutt, 2012).  

 

Þegar ökumenn eru undir áhrifum áfengis eða vímuefna aukast líkurnar á umferðaróhappi 

til muna, sérstaklega ef um endurtekna misnotkun efnanna hjá ökumanni er að ræða 

(Gjerde, Normann, Christophersen, Samuelsen og Mørland, 2011) Sérstaklega hefur verið 

tekið eftir því að hluti ferðamanna á Íslandi valda, eða lenda í, umferðarslysum vegna þess 
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hve heillaðir þeir eru af náttúru Íslands og norðurljósunum að þeir gleyma sér við aksturinn 

og taka kæruleysislegar ákvarðanir, eins og að stoppa ökutæki á miðjum vegi til þess að 

taka ljósmynd, en ekki einungis vegna þess hve óvanir þeir eru akstursskilyrðum landsins 

(McLaughlin, 2019). Samkvæmt niðurstöðum könnunar frá árinu 2017 á akstri og öryggi 

erlendra ferðamanna árið 2016 var aðeins um helmingur erlendu bílstjóranna það árið vanir 

því að keyra á malarvegum, sem styður þá hugmynd að margir útlendingar sem hingað 

sækja gætu verið óvanir þeim akstursskilyrðum sem hér eru. Hins vegar má sjá að 97,1% 

þeirra erlendu ferðamanna sem fóru um landið það ár á bílaleigubíl sögðust alltaf hafa 

notað bílbelti á meðan á akstri stóð, sem er góðs viti, sérstaklega ef ökumennirnir voru 

óöryggir við nýjar aðstæður. Hins vegar voru tölur um bílbeltanotkun ferðamanna í 

hópferðabílum og áætlunarbílum nokkru lægri, og því ákveðin spurning hvort herða þurfi á 

aðhaldi og eftirliti í þeim málum svo allir séu sem öruggastir (Rögnvaldur Guðmundsson, 

2017). 

 

Lögreglan á Blönduósi tók saman upplýsingar um slys fyrir svæðið frá 

Hvalfjarðargöngunum að Ólafsfjarðarvegi í Eyjafirði á árunum 1997 til og með 2000 með 

það að markmiði að rannsaka ástæður umferðaróhappa á þjóðveginum. Niðurstöður úr 

þeirri rannsókn sýndu að tíðni umferðaróhappa og umferðarmagn virðast haldast í hendur, 

en þegar vissu umferðarmagni er náð fer óhöppum hlutfallslega að fækka þó svo að 

umferðin aukist. Við aukna umferð virðast ökumenn draga úr aksturshraða sínum, en 

einnig auka einbeitingu sína við aksturinn, sem veldur því að aksturslag þeirra batnar og 

verður jafnara við aukna og þéttari umferð sem gæti skýrt það að eftir að ákveðinni 

aukningu í umferð hefur verið náð þá fari að draga úr fjölda og alvarleika umferðarslysa. 

Konur voru aðeins ökumenn í 18% skráðra tilfella sem hér var skoðað en þó tæplega 

helmingur þeirra sem slasaðist. Einnig er bent á að mikill hluti óhappanna kom til vegna 

ökumannsins sjálfs, frekar en bágra ytri aðstæðna, þar sem gáleysi og reglubrot voru 

algengustu orsakir slysanna (Lögreglan Blönduósi, 2003).  

 

Áhugavert er einnig að sjá að um það bil 65 – 70% allra umferðaróhappa eiga sér stað 

þegar veðurskilyrði eru viðunandi eða góð, samkvæmt athugun á umferðinni hérlendis. 

Hins vegar, við nánari athugun á þeim slysum sem verða þegar veðurskilyrði eru slæm eða 

óviðunandi (um 36%), þá sést að það er í raun væntanlega hærra hlutfall af umferðinni á 

þeim tímum. Þetta hlutfall slysa á aðeins við um tiltölulega fáa daga á ári og því eru 36% 

óhappa nokkuð mörg slys þegar litið er á hlutfall þeirra daga á ári þar sem veður er vont á 

móti öðrum dögum, þegar veður er sagt gott eða viðunandi (Lögreglan Blönduósi, 2003).  

 

Hraði ökutækja spilar einnig þátt í aukinni tíðni umferðarslysa og aukast líkurnar á 

alvarlegum slysum eftir því sem hraði ökutæka eykst, eða hraðabreytingar aukast (Elvik, 

2014b, Nilsson, 2004). Rannsóknir hafa sýnt að yngri ökumenn eru líklegri til þess að 

keyra yfir leyfilegum hámarkshraða og því tíðni þeirra oft hærri en annarra í 

umferðaróhöppum (Williams, Kyrychenko og Retting, 2006).          

 

Líkt og bent er á í skýrslu Rannsóknarnefndar umferðarslysa um framanákeyrslur þá gerast 

slysin almennt vegna samspils allra ofangreindra þátta, mannlegra þátta, vegs og aðstæðna 

á vegi, svo horfa þarf til allra þátta við gerð áætlanna og umbóta er tengjast bættu 

umferðaröryggi (Rannsóknarnefnd umferðarslysa, 2003). 



11 

2.4 Öryggisbúnaður og meiðsli 

Reglugerð Samgönguráðuneytisins nr. 348/2007 fjallar um notkun öryggis- og 

verndarbúnaðar í ökutækjum. Markmið þessarar reglugerðar er að stuðla að auknu öryggi 

bæði ökumanna og farþega með því að kveða á um norkun á öryggis- og verndarbúnaði í 

ökutækjum sem ætluð eru fyrir akstur á vegum landsins. Undir öryggis- og verndarbúnað 

heyra barnabílstólar, beltispúðar og annar búnaður ætlaður börnum, öryggisbelti og 

öryggispúði. Önnur öryggistæki sem samgöngustofa skráir niður í slysaskráningu sína eru 

öryggishjálmur, endurskinsmerki, hlífðarfatnaður og blindrastafur. Reglugerðin bendir á að 

sá sem situr í sæti ökutækis sem búið er öryggisbelti skal ávallt nota það á meðan ökutækið 

er á ferð. Einnig á ökumaður tækisins að sjá til þess að allir farþegar yngri en 15 ára noti 

lögbundinn öryggis- og varnarbúnað þegar ökutækið er á ferð (Reglugerð nr. 348/2007, 

2007).  

 

Ástæðan fyrir því að mikilvægt er að viðeigandi öryggis- og verndarbúnaður sé til staðar í 

ökutækjum og hann sé notaður er sú að rannsóknir hafa sýnt fram á að slíkur búnaður getur 

dregið töluvert úr líkum á alvarlegum- og banaslysum í umferðinni. Í rannsókn 

Rannsóknarnefndar umferðarslysa um banaslys í umferðinni 2004 er bent á að samkvæmt 

þeirra niðustöðum mætti fækka dauðsföllum í umferðinni á Íslandi um fimmtung einungis 

með því að fá alla ökumenn og farþega ökutækja til þess að spenna á sig bílbeltin 

(Rannsóknarnefnd umferðarslysa, 2005) og ber þeim niðurstöðum saman við aðrar 

sambærilegar rannsóknir annarra fræðimanna, sem jafnvel telja að bílbelti geti dregið úr 

alvarleika slysa um allt að 60% (Høye, 2016). Einnig er sagt að öryggispúðar geti dregið úr 

líkum á banaslysi við framanákeyrslu um 20-25%. Hámarksöryggi púðanna fæst þegar 

bílbelti eru einnig notuð. Í samhengi við framanákeyrslur eru bílbelti talin vera lang 

mikilvægasti öryggisbúnaður ökumanna þar sem að bæði ökumenn og farþegar kastast 

fram við slíkan árekstur og geta þá farið út um framrúðuna eða á hvern annan ef margir eru 

í bílunum (Rannsóknarnefnd umferðarslysa, 2003).  

 

Rannsóknir á banaslysum í umferðinni hafa sýnt að þyngdarmunur ökutækja og hraði 

þeirra eru lykilatriði sem skýra oft þau meiðsli sem verða á ökumönnum og farþegum 

ökutækjanna. Í rannsókn sinni sýna Wood og Simms (2002) að í árekstri jafn stórra 

ökutækja þá er það lengd bifreiðanna sem skiptir mestu máli hvað varðar meðsl á fólki, 

meiri líkur eru á alvarlegum meiðslum eftir því sem bíllinn er styttri. Einnig er meiri hætta 

á meiðslum hjá ökumönnum og farþegum léttra ökutækja. Nú á dögum hafa orðið 

breytingar á hugmyndafræði við hönnun bifreiða og áhersla lögð á að lengja og veikja 

fram- og afturenda bíla og bæta farþegarýmið með styrktarbitum í stað þess að byggja þá 

upp þannig að þeir gefi sem minnst eftir, líkt og áður var gert (Wood og Simms, 2002). 

Þessar breytingar í hönnun gera það að verkum að meiri orka og tími fer í að „krumpa 

bifreiðina saman“ við árekstur sem veldur því að minni orka verkar á ökumenn og farþega 

bifreiðanna, og veldur hugsanlega þar af leiðandi minni meiðslum en ella 

(Rannsóknarnefnd umferðarslysa, 2003).   

 

Í rannsókn sem gerð var á meiðslum ökumanna jeppa og fólksbifreiða út frá gögnum 

slysaskrár Umferðarstofu fyrir árin 1992 – 1999 fannst að jeppar koma ver út fyrir sína 

ökumenn í slysum án áreksturs við önnur ökutæki í dreifbýli en koma betur út fyrir sína 

ökumenn, en fólksbifreiðar, í árekstrum við fólksbifreiðar (Guðmundur Freyr Úlfarsson, 

2003). Ökumenn fólksbifreiða eru þar með líklegri til þess að verða fyrir alvarlegri 

meiðslum við árekstur við annað ökutæki, sérstaklega jeppa. Ástæður fyrir því að munur er 
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á milli meiðsla hjá ökumönnum í slysum þar sem að aðeins eitt ökutæki á í hlut getur verið 

sá að jeppar velta mun frekar en fólksbifreiðar, en alvarleg meiðsl tengjast oft bílveltum. 

Hins vegar í þeim aðstæðum þegar fólksbifreið og jeppi rekast saman þá er jeppinn að 

rekast á „hlut“ sem er ekki fastur og hefur minni skriðþunga en jeppinn sjálfur sem veldur 

því að líkurnar á alvarlegum meiðslum aukast fyrir bílstjóra fólksbifreiðarinnar 

(Guðmundur Freyr Úlfarsson, 2003).  

 

Í þessari sömu rannsókn er einnig litið á áhrifaþætti umferðarslysa og við þá greiningu má 

sjá að slæmt atferli ökumanna vegur þyngra en umhverfisþættir.  Þá kom í ljós að ökumenn 

eldri en 65 ára eru líklegri að verða fyrir alvarlegri meiðslum en þeir sem yngri eru 

(Guðmundur Freyr Úlfarsson, 2003). Áhugavert er einnig að sjá að ökumenn virðast taka 

tillit til hálku á vegum en taka ekki nægilegt tillit til bleytu, með þeim afleiðingum að meiri 

líkur eru á því að blautir vegir tengist alvarlegum slysum og dauðsföllum en hálka í slysum 

eins ökutækis (Guðmundur Freyr Úlfarsson, 2003).  

 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar þar sem að athugað var hvort aukin þyngd ökutækis, með 

því að hafa farþega í framsæti þess, hefði eitthvað að segja hvað varðar alvarleika meiðsla 

við framanákeyrslu við ökutæki þar sem enginn farþegi væri í bílnum. Niðurstöðurnar voru 

þær að með því að hafa farþega í framsæti ökutækis í framanákeyrslu við ökutæki af sömu 

gerð og þyngd með engum farþega skilar sér í lægri dánartíðni hjá þeim ökumönnum þar 

sem að farþegi var í framsæti ökutækisins en á sama tíma eykur tíðni dauðsfalla hjá þeim 

ökumönnum sem voru einir í bíl. Ef ökutækin sem um ræðir eru hins vegar mis þung til að 

byrja með, aðeins með bílstjóra innanborðs, dregur það úr tíðni dauðsfalla hjá ökumönnum 

léttari ökutækjanna að hafa farþega við hlið sér í framsætinu, svo niðurstöðum ber saman. 

Þessar niðurstöður gefa því til kynna að aukin þyngsli bifreiða dragi úr heildar dánartíðni 

ökumanna við framanákeyrslu, sérstaklega þeirra sem keyra léttari ökutæki (Evans, 2000).  

 

Þegar litið er á kyn og aldur ökumanna í framanákeyrslum og hvers konar meiðsli eru 

algengust er þar munur á. Yngri ökumenn eru til að mynda líklegri til að lenda í 

einhverskonar umferðaróhappi en þeir sem eldri eru, þó svo að dánartíðni eldri ökumanna 

(yfir 75 ára) sem lenda í umferðarslysi sé mun hærri en hjá öðrum aldurshópum (Massie og 

fl., 1995). Há tíðni ungra ökumanna í umferðaróhöppum má meðal annars rekja til þess að 

þeir eru oft óreyndari en aðrir eldri ökumenn en einnig til þess þáttar að ungt fólk hefur 

hærri tilhneigingu fyrir því að taka meiri áhættur á meðan á akstri stendur, sérstaklega 

þegar kemur að hraðakstri (Cestac og fl., 2011). Rannsóknir sýna að tíðni eldri ökumenn í 

framanákeyrslum virðist vera hlutfallslega hærri en hjá ökumönnum á aldrinum 30 – 60 ára 

og eru einnig eldri ökumenn líklegri til þess að koma verr út úr bílslysum hvað varðar 

alvarleika meiðsla en aðrir ökumenn. Það virðist þó sem eldri ökumenn hafi tilhneigingu til 

þess að forðast akstur við slæmar aðstæður, frekar en aðrir ökumenn, sem dregur vissulega 

úr tíðni alvarlegra framanákeyrslna hjá þessum hópi ökumanna og skýrir að vissu leyti 

hvers vegna niðustöður rannsókna tengd umferðarslysum sýna oft færri tilfelli alvarlegra 

umferðaróhappa þar sem að ellilífeyrisþegar sem bílstjórar eiga í hlut heldur en við mætti 

búast miðað við fjölda ellilífeyrisþega í umferðinni almennt (Guðmundur Freyr Úlfarsson, 

Kim og Lentz, 2006).  

 

Einhver munur er á því hvers konar ökutæki og hvaða tegund af ökutæki konur og menn 

velja að keyra, sem gæti skýrt að einhverju leiti að það sé munur á alvarleika meiðsla milli 

kynjanna við árekstur. Einnig er munur á vaxtarlagi, þyngd og hæð milli kynjanna, sem og 

milli einstaklinga af sama kyni, en ökutæki og öryggisbúnaður þeirra hönnuð miðað við 
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staðlaðan meðal einstakling, oftast meðal karlmann, sem gæti skýrt að munur er á 

alvarleikum meiðsla við umferðaróhapp milli kynjanna (Guðmundur Freyr Úlfarsson og 

Mannering, 2004).  

 

Öryggisbúnaður ökutækja er oft talin vera lykilatriði í því að draga úr umferðarslysum í 

framtíðinni, bæði á alþjóðlegum og innlendum vettvangi. Miklar vonir eru bundnar við þær 

tækninýjungar sem farnar eru að líta dagsins ljós og það aukna umferðaröryggi sem þeim á 

að fylgja. Í framtíðinni, þegar flestum eldri ökutækjum hafur verið skipt út fyrir nýrri 

gerðir ökutækja, hugsanlega flestum búnum tæknilegri eginleikum hvað varðar 

umferðaröryggi, gætum við litið fram á mikla samdrægni í tíðni umferðaróhappa og 

alvarlegra slysa í umferðinni (Elvik og Høye, 2018).  

 

Sem dæmi um slíka öryggistækni má nefna hraðaaðlögunarhæfni, skynjurum 

umferðarmerkja og aðlögun eftir þeim, innbyggðum áfengismælum, sætisbelta skynjurum, 

viðvörun um akreinaflakk, aðlögunarfær ljós, hemlunar aðstoð, raddstýring búnaðar og 

jafnvel sjálfkeyrandi ökutæki. Þessi nýja tækni er þó tillölulega ung og reynsla af henni lítil 

eins og stendur og því þörf á skýrari ramma utan um þessa öru tækniþróun. Nauðsynlegt er 

að fylgjast grannt með þróun í umferðaröryggistækni svo hægt sé að meta kosti og galla 

hverrar hugmyndar fyrir sig, hversu áhrifamikil hún sé hvað varðar fækkun alvarlegra 

umferðarslysa og hvernig hægt sé að innleiða nýja tækni í öryggisstefnur sem snúa að 

bættu umferðaröryggi (European Road Safety Observatory, 2007). Norskar rannsóknir 

varðandi aukið umferðaröryggi hafa jafnvel sýnt fram á að hægt sé að draga úr tíðni dauða- 

og alvarlegra umferðarslysa um allt að 45 – 60 % með því að skylda öll vélknúin ökutæki 

til þess að vera búin hraðaaðlögunartækni og læsingu ökutækis tengda áfengismælis og 

bílbeltanotkun, til viðbótar við núverandi gildandi öryggisráðstafanir í umferðinni (Elvik 

og Høye, 2015). 

2.5 Að tryggja öruggari bílaumferð 

Samkvæmt stefnumótun samgönguáætlunar fyrir árin 2011 – 2022 er lögð áhersla á að 

tryggja að aðal flutningaleiðir landsins hafi nægjanlegt burðarþol allt árið um kring, breidd 

vega verði nægjanleg og þeir lagðir bundnu slitlagi til þess að ná þeim markmiðum sem 

sett eru um greiðari samgöngur á Íslandi. Einnig verði stefnt markvisst að því að auka 

öryggi í samgöngum á þessum árum samkvæmt stefnumótuninni með það að markmiði að 

draga úr líkum á alvarlegum slysum og banaslysum (Vegagerðin, 2012) . Þau markmið 

sem Samgöngustofa hefur sett fram sem meginmarkið umferðaröryggisáætlunar til ársins 

2022 og snúa að framanákeyrslum eru eftirfarandi: 

 

i. Að fjöldi látinna í umferðinni á hverja 100 þúsund íbúa verði ekki meiri en það 

sem lægst gerist hjá öðrum þjóðum árið 2022. 

ii. Að fjöldi látinna og alvarlega slasaðra minnki að jafnaði um 5% á ári til ársins 

2022. 

iii. Haldið verði áfram að lagfæra staði þar sem mörg slys hafa orðið og bæta 

umhverfi vega til að draga úr hættu á alvarlegum slysum við útafakstur. 

Jafnframt verði lögð áhersla á framkvæmdir við aðgreiningu akstursstefna á 

umferðarmestu vegum. Hraðamyndavélum verði fjölgað. 

iv. Rannsóknum á ýmsum þáttum er varðar umferðaröryggi verði haldið áfram. 
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v. Markvisst eftirlit og áróður verði fyrir notkun öryggisbúnaðar, svo sem bílbelta 

og búnaðar fyrir börn. Eftirlit með hraðakstri, ölvunar- og fíkniefnaakstri verði 

aukið. Áróðri verði haldið áfram en einnig gegn öðrum þáttum er snerta 

umferðaröryggi, þar á meðal notkun farsíma undir stýri og þreytu við akstur. 

vi. Rannsóknarvinnu verði fram haldið en í þeim efnum er upplýsingasöfnun og 

vinnsla þeirra nauðsynleg undirstaða. Skráning á umferðarslysum verði bætt, 

enda er hún mikilvæg. Unnið verði að því að þróa ökunám og ökupróf til 

samræmis við það sem best þekkist erlendis. Unnið verði að upplýsingamiðlun 

um upplýsinga- og sjálfstýringakerfi ökutækja (e. intelligent transportation 

system). Einnig verði unnið áfram að bættri miðlun upplýsinga um veður og 

færð á vegum á netinu og með breytilegum upplýsingaskiltum. 

vii. Vegfarendum verði tryggt öruggt og heilnæmt umhverfi, óháð ferðamáta. 

 

Framkvæmdum á vegakerfinu er skipt upp í tvo flokka, viðhald og nýframkvæmdir. 

Umferðaröryggisáætlun fyrir árin 2019 – 2023 bendir á mótvægisaðgerðir og framkvæmdir 

í öryggismálum samgangna sem ráðast þarf í ef markmiðum áætlunarinnar skal ná í 

þessum málum. Mótvægisaðgerðirnar eru í höndum Samgöngustofu, þær aðgerðir sem 

snúa að mannlegum mistökum við akstur, og Vegagerðarinnar, þær framkvæmdir sem 

beinast að vegakerfinu sjálfu. Tafla 3 sýnir helstu framkvæmdir sem snúa að bættu 

umferðaröryggi í tengslum við lágmörkun á framanákeyrslum og eru á dagskrá hjá 

Samgöngustofu og Vegagerðinni á næstu árum. 

 

Tafla 3 Fyrirhugaðar framkvæmdir Vegagerðarinnar og Samgöngustofu í bættu öryggi 

hvað varðar framanákeyrslur 

Samgöngustofa   Vegagerðin 

Að breyta hegðun og viðhorfum fólks í 

umferðinni til betri vegar og koma með 

þeim hætti í veg fyrir slys. 

  
Finna og lagfæra hættulega staði í 

vegakerfinu þ.m.t. vegamót. 

Að umferðarfræðsla verði í öllu 

skólakerfinu frá leikskóla upp í 

framhaldsskóla. Unnið verði að nýju 

námsefni og eldra námsefni verði uppfært. 

 

Aðskilja akstursstefnur á 

umferðaþyngstu vegunum. 

Vinna að fræðslu fyrir erlenda ferðamenn 

og erlenda ríkisborgara búsetta á Íslandi. 
  

Aðgerðir sem draga úr eða takmarka 

hraða ökutækja. 

Að standa fyrir herferðum til þess að vinna 

gegn veikleikum sem birtast við greiningu 

slysatölfræði, s.s. ölvunarakstur, 

bílbeltanotkun og notkun snjalltækja. 

 
Fjölga hvíldarsvæðum við þjóðvegi. 

Fræðsla og kynning fyrir almenning, t.d. 

um öryggisatriði eða nýjar reglur. 
  Fjölga útskotum fyrir ferðamenn. 

Að vinna með sveitarfélögum við gerð 

umferðaröryggisáætlana.   
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Ofan á almennt viðhald vega og þær aðgerðir sem nefndar eru að ofan verður einnig lögð 

áhersla á að auka burðarþol vega, endyrbyggja/breikka einbreiða vegkafla og fækka 

einbreiðum brúm. Er það svo í höndum lögreglunnar að skipuleggja almennt 

umferðareftirlit, með sérstaka áherslu á hraðaeftirlit við hættulega staði í vegakerfinu, í 

samráði við Vegagerðina og Samgöngustofu, sem einnig sér um fræðslu og forvarnir 

tengdar umferðaröryggi (Þingskjal 173 – 172, 2018-2019).  

 

Fækkun einbreiðra brúa hefur verið brýnt verkefni hér á landi. Þurft hefur verið að 

forgangsraða endurbótum einbreiðra brúa og hafa nú verstu staðirnir á umferðarmestu 

vegunum verið lagfærðir að mestu. Átak var gert í því að merkja sérstaklega einbreiðar 

brýr á áberandi hátt til þess að auka umferðaröryggi, á meðan einbreiðum brúm fækkar 

(Þingskjal 1003, 2014 – 2015). 

 

Í umferðaröryggisáætlun 2019 – 2013 er tekið fram að ástæða sé til þess að hámarkshraði 

þjóðvega landsins í dreifbýli verði endurskoðaður, eftir að sænsk rannsókn hefur sýnt að 

það styttist í, vegna betri og öruggari ökutækja, að fólk geti lifað af árekstur tveggja 

fólksbíla ef hraðinn er ekki meiri en 80 km/klst. Því hefur verið stungið upp á að hér á 

landi sé mögulega æskilegt að lækka leyfilegan hámrkshraða úr 90 km/klst í 80 km/klst á 

tveggja akreina vegum með bundnu slitlagi þar sem akstursstefnur eru ekki aðskildar 

(Stjórnarráð Íslands, 2018). Norðmenn ganga jafnvel svo langt að stinga upp á 70 km/klst 

hámarkshraða þar sem að mögulegt er fyrir tvö ökutæki að lenda í framanákeyrslu 

(Transportøkonomisk institutt, 2012). Rannsóknir hafa sýnt fram á að möguleiki er á 

miklum öryggisbótum jafnvel með því að draga lítillega úr hámarkshraða í dreifbýli 

(Kloeden, Ponte og McLean, 2001). 

 

Erfitt getur þó verið að ákveða hvaða aðgerðir skal ráðist í hverju sinni til þess að tryggja 

öruggari bílaumferð eins og bent er á í Umferðaröryggishandbók Noregs. Þar er nefnt að 

þó svo að bilið milli aðskildra aksturstefna sé aukið og jafnvel vegrið sett upp á milli 

akreina til þess að sporna gegn framanákeyrslum með alvarlegum meiðslum, þá geta slíkar 

aðgerðir aftur á móti aukið líkurnar á minniháttar meiðslum og aukið líkurnar á öðrum 

tegundum óhappa, svo sem líkurnar á aftanákeyrslum (Transportøkonomisk institutt, 

2012).  

 

Nágrannar okkar Svíar hafa undanfarin ár, allt frá aldamótum, verið að gera tilraunir með 

svokallaða 2+1 vegi og standa nú fremstir í bæði gerð og notkun slíkra vega, en slíkir vegir 

eiga að auðvelda framúrakstur og hindra þannig ákveðnar tegundir umferðaróhappa, þar á 

meðal framanákeyrslna. Þar sem reynslan af 2+1 vegunum hefur verið vonum framar hófu 

Norðmenn einnig framkvæmdir við 2+1 vegtilraunir, sem og Þýskaland, Kanada og 

Frakkland, svo dæmi séu tekin, og urðu niðustöður þar þær sömu, mikil ánæja með árangur 

2+1 framkvæmdanna.  

 

Á þeim vegum þar sem að umferðarrýmd er ekki vandamál, heldur aðeins umferðaröryggi, 

er þessi lausn að mörgu leyti hagkvæm, þar sem kostnaðarminna og einfaldara er að breyta 

1+1 vegi í 2+1 veg heldur en 2+2 veg og þar sem rekstrarkostnaður við 2+1 veg er 

svipaður og gengur og gerist fyrir 1+1 veg. Vegur af gerðinni 2+1 virkar þannig að tvær 

akreinar eru í aðra áttina og ein í hina þar sem að víraleiðarar eru settir á milli 

akstursstefnanna til aðgreiningar og auka þannig öryggið. Með u.þ.b. 1-1,5 km millibili er 

akreinafjöldanum svo víxlað milli akstursstefna og þar með gefst ökumönnum færi á 

öruggari framúrakstri á öðrum hvorum kílómetra. Með þessu móti er framúrakstri stýrt og 
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hann gerður öruggari sem skilar sér í fækkun á alvarlegum umferðarslysum, sérstaklega 

framanákeyrslum. Allur frágangur til beggja hliða utan akbrautarinnar er gerður með þeim 

hætti að afleiðingar að útafakstri minnki og sé í samræmi við svokallaða „núllsýn“ Svía í 

umferðaröryggismálum (Haraldur Sigþórsson og Sigurður Örn Jónsson, 2001).  

 

Á Íslandi hófust framkvæmdir við fyrsta 2+1 veginn árið 2003, veginn á Suðurlandsvegi 

sem liggur á milli Litlu kaffistofunnar og Hveradalabrekku, og haustið 2005 var hann 

tekinn í notkun. Góð reynsla hlaust af framkvæmdinni og hafa því fleiri sambærilegar 

framkvæmdir fylgt í kjölfarið á seinustu árum (Vegagerðin, Línuhönnun og Fjölhönnun, 

2006). Nú fer  2+1 vegum landsins fjölgandi („Öryggisins vegna“, 2008). 

 

Norðmenn hafa einnig í sinni stefnumörkun bent á hvað varðar þróun umferðar og 

umferðaröryggis að umferðarvöxtur í helstu borgum og bæjum ætti að vera í formi 

hjólreiða, gangandi vegfarenda og almenningssamgangna, sem á endanum myndi draga úr 

alvarlegum umferðaróhöppum og skila sér í öruggari samgöngum fyrir alla (Elvik og 

Høye, 2015). Svipuð stefna gæti verið tekin upp víða um heim, þar á meðal á Íslandi, til 

þess að draga úr, eða að minnsta kosti ekki auka, tíðni ákveðinna tegunda umferðarslysa. 

Þó svo tíðni annara tegunda umferðaróhappa gæti þá aukist í staðin þá yrði alvarleiki slíkra 

slysa hugsanlega ekki jafn mikill og í þeim slysum sem væri verið að fækka með þessari 

stefnu, líkt og þau alvarlegu meiðsl sem framanákeyrslur geta valdið og hafa verið að 

valda, m.a. vegna aukinnar umferðar.  

 

Niðurstöður rannsókna, líkt og Euro NCAP crash test program, hafa bent á að tíðni 

alvarlegra meiðsla við árekstur tveggja ökutækja er mun minni eftir því sem ökutækin hafa 

hærri Euro NCAP einkunn. Euro NCAP stendur fyrir The European New Car Assessment 

Program og er stefna þess að stuðla að þróun umferðaröryggis og er einkunnin þeirra og 

flokkun ökutækja byggð á árekstrarprófunum og hversu örugg ökutækin eru við árekstur 

(Euro NCAP, 2018). Þetta styður þá hugmynd að einstaklingar í betri bílum eru líklegri til 

að hljóta vægari meiðsl við árekstur en þeir sem ferðast um í ökutækjum sem eru lægra 

flokkuð (Lie og Tingvall, 2002).  

 

Þeir þættir sem Norðmenn telja að hafi haft hvað mest áhrif á fækkun alvarlegra 

umferðarslysa eru aukning í öryggisbúnaði og tækni ökutækja auk lækkunar á meðalhraða 

ökutækja í umferðinni. Aðrir þættir, eins og aukin uppsetning á hraðamyndavélum og 

vegrið sem skilja að gagnstæðar akstursstefnur, eru einnig þættir sem hafa dregið úr tíðni 

slysa að þeirra mati seinustu ár (Høye, A., Bjørnskau, T. og Elvik, R., 2014). Þar sem að 

aðstæður, umhverfi og íbúar Noregs og Íslands eru ekki ýkja ólík mætti búast við að 

svipaðir þættir geti skilað árangri í umferðaröryggi á Íslandi (Høye, Bjørnskau og Elvik, 

2014).       

2.6 Skráning bílslysa 

Slysa- og atvikaskráning er mikilvægur þáttur í vinnu Samgöngustofu svo hægt sé að 

fylgjast með þróun mála í umferðinni. Einnig er hún mikilvæg þegar kemur að forvörnum 

og öryggisáætlunum tengdum samgöngum. Ávinningur þess að halda úti ítarlegri 

skráningu er sá að mögulegt er að vita hvers konar atvik eða slys eiga sér stað og hver 

vettvangur og aðstæður slysanna sé. Með góðri greiningu á slíkum gögnum er þá hægt að 

finna áhættuþætti og svartbletti í umferðinni og bregðast við þeim með innleiðingu 
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viðeigandi mótvægisaðgerða, breytingum og ráðstöfunum. En svartblettir eru þeir staðir í 

vegakerfinu þar sem að mörg slys verða og slysatíðni, þ.e. fjöldi slysa miðað við umferð, 

er há (Stjórnarráð Íslands, 2018). 

Hér á landi hófst markviss skráning umferðarslysa árið 1966 í tengslum við þær breytingar 

sem áætlaðar voru á akstursvenjum, þar sem taka átti upp hægri umferð á Íslandi. Var því 

ákveðið að fylgjast með slysatíðni í umferðinni fyrir og eftir að hægri umferðin tæki gildi, 

sem var árið 1968, og fá þannig samanburð á slysatíðni. Umferðarráð var svo stofnað 1969 

og var það í þeirra höndum að sjá um slysaskráningar framvegis, eða til ársins 2002 þegar 

það sameinaðist Skráningarstofunni og varð að Umferðarstofu sem þá tók við keflinu í 

skráningu slysa, þó svo að Umferðarráð heyrði áfram undir stofnunina og héldi utan um 

skráningarnar. Það var svo árið 2013 sem Samgöngustofa tók yfir og hefur hún séð um 

slysaskráningar allar götur síðan (Samgöngustofa, 2019b). Verklag Samgöngustofu og 

skráningaraðferð umferðarslysa hefur lítið sem ekkert breyst frá tíð Umferðarráðs á 

seinustu öld. Ekki er vitað til þess að tiltekinni ákveðinni fyrirmynd hafi verið fylgt við 

gerð skráningarkerfisins og verklagið er „heimasmíðað“ (Gunnar Geir Gunnarsson, 

deildarstjóri öryggis- og fræðsludeildar Samgöngustofu, munnleg heimild, tölvupóstur, 11. 

apríl 2019). Þó eru mörg skráningarform umferðaslysa keimlík og því fyrirmyndir að finna 

víðsvegar um heiminn. 

Í þeim tilfellum slysa þar sem meiðsl verða á fólki er skylda að kalla til lögreglu sem sér þá 

um skráningu slyssins á vettvangi og teiknar afstöðumynd ef við á. Þegar á lögreglustöð er 

komið er útbúin fullnaðarskýrsla á tölvutæku formi. Dæmi um þær upplýsingar sem 

skráðar eru af lögreglu eru gögn um veður, aðstæður á slysstað, meiðsli og vitni. 

Samgöngustofa fær lögreglugögnin send til sín og greinir þau og gengur úr skugga um um 

að skráningin uppfylli öll skilyrði og geti flokkast sem umferðarslys. Einnig er kerfi 

Samgöngustofu tengt ökutækjaskrá Íslands, gagnagrunni reknum af Samgöngustofu, þaðan 

sem allar upplýsingar varðandi ökutækin eru fengnar. Að lokum fyllir Samgöngustofa út í 

sitt eigið skráningarform, auðgar gögnin af upplýsingum sem vantar upp á og geymir 

upplýsingarnar fyrir frekari greiningar á slysum, aðstæðum og orsökum (Gunnar Geir 

Gunnarsson, deildarstjóri öryggis- og fræðsludeildar Samgöngustofu, munnleg heimild, 

tölvupóstur, 11. apríl 2019). 

Aðrir aðilar sem skrá hjá sér óhöpp sem verða í umferðinni eru tryggingarfélögin, en þau 

og verktaki þeirra, Aðstoð og Öryggi, skrá hjá sér slys sem snúa að þeirra viðskiptavinum. 

Aðstoð og Öryggi mætir á vettvang slysa og aðstoðar fólk við það að gera upp tjón (ef slys 

verða einnig á fólki þarf einnig að kalla eftir lögreglu), en þau gögn rata einnig inn á borð 

til Samgöngustofu og skila sér því í slysaskrá hennar. Einnig sjá heilsugæslur og sjúkrahús 

um skráningu upplýsinga sem snúa að þeirra sjúklingum sem eru sendir eða leita til þeirra 

eftir slys. Sú skráning er þó fyrst og fremst gerð í læknisfræðilegum tilgangi og því ríkir 

mjög ströng persónuvernd yfir öllu sem þar er skráð sem veldur því að erfitt er að nálgast 

þau gögn til þess að vinna með frekar (Gunnar Geir Gunnarsson, deildarstjóri öryggis- og 

fræðsludeildar Samgöngustofu, munnleg heimild, tölvupóstur, 11. apríl 2019). 

Áætlað var á sínum tíma að hlutverk Slysaskrár Íslands, sem heyrir undir Landlækni, væri 

að sameina allar upplýsingar skráningaraðila umferðarslysa undir einn hatt og fá þar með 

heildarmynd um öll slys sem verða í umferðinni. Með þessu fyrirkomulagi væri hægt að 

koma í veg fyrir tvískráningu upplýsinga og mistök við skráningu hjá lögreglu, 



18 

heilbrigðisstofnunum, Samgöngustofu og öðrum skráningaraðilum og efla þar með gæði 

og áreiðanleika slysagagnagrunnsins. Þetta fyrirkomulag hefur því miður ekki gengið eftir 

eins og áætlað var þar sem aðeins eitt tryggingarfélag hefur reglubundið sent inn sín gögn 

og aðeins nokkrar heilbrigðisstofnanir (Gunnar Geir Gunnarsson, deildarstjóri öryggis- og 

fræðsludeildar Samgöngustofu, munnleg heimild, tölvupóstur, 11. apríl 2019). 

 

Ekki eru þó gögn ofantaldra aðila tæmandi listi yfir öll þau slys sem orðið hafa í 

umferðinni þar sem rannsóknir sýna að opinber skráning nær ekki til allra þeirra sem hafa 

slasast og einhver merki eru um vanskráningu slysa, líkt og hjólreiðaslysa, sérstaklega í 

þeim tilfellum þar sem að meiðsl eru minniháttar eða um óhapp undir áhrifum áfengis eða 

vímuefna hafi verið að ræða. Í samanburði við önnur lönd er því nákvæmast og öruggast að 

bera saman fjölda látinna miðað við höfðatölu þegar áhugi er á því að kanna þróun slysa og 

árangur mótvægisaðgerða því litlar líkur eru á vanskráningu í þeim flokki áverka 

(Samgöngustofa, 2019b). 

 

Eitt af markmiðum Aðgerðaráætlunar í samgöngum á Íslandi fyrir árin 2019 – 2023 er að 

bæta öryggi í samgöngum almennt, en þar er tekið fram að samræma og bæta þurfi 

skráningu ólíkra aðila á umferðarslysum og sú skráning gerð aðgengilegri til þess að ná því 

markmiði (Þingskjal 173 – 172, 2018-2019). Greining á slysagögnum Samgöngustofu, líkt 

og gert er í þessu verkefni, getur átt stóran og mikilvægan þátt í því að aðlaga og bæta bæði 

vegi landsins og samgöngukerfið í heild sinni sem og stuðla að betri aksturshegðun og 

forvörnum meðal almennings, og þar með að tryggja öruggari samgöngur fyrir alla. 
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3 Gögn og greining 

Gögnin sem notuð voru til greiningar á framanákeyrslum bárust 26. febrúar 2019 og voru 

þau fengin frá Samgöngustofu, en það er sú stofnun sem sér um slysaskráningu 

umferðaslysa hér á landi. Gögnin eru byggð á lögregluskýrslum úr gagnagrunni 

Ríkislögreglustjóra og frá fyrirtækinu Aðstoð og öryggi. Óskað var eftir gögnum um 

framanákeyrslur síðustu ára og bárust rannsóknaraðila upplýsingar um framanákeyrslur 

seinustu fimm ára. 

3.1 Lýsing á gögnum 

Þau gögn sem bárust frá Samgöngustofu gefa upplýsingar um öll þau umferðarslys þar sem 

að um framanákeyrslur er að ræða á seinustu fimm árum, frá og með janúar 2014 og til og 

með desember 2018. Á þessu fimm ára tímabili voru framanákeyrslur 525 talsins. Fjöldi 

ökutækja, og annara einstaklinga svo sem hjólreiðamanna eða fótgangandi vegfarenda, var 

mismunadi eftir slysum og koma þær upplýsingar einnig fram í skráningu Samgöngustofu. 

Dæmi um aðrar upplýsingar sem komu fram í slysaskráningu Samgöngustofu, og þar af 

leiðandi í þeim gögnum sem fengust við gerð þessarar rannsóknar, voru staðsetning, 

dagsetning og tími slysanna, sem og lýsing á birtustigi, veðurfari og öðrum ytri aðstæðum 

á slysstað. Einnig eru skráðar upplýsingar um þá einstaklinga sem lenda í slysunum, eins 

og kyn, aldur og þjóðerni þeirra, meiðsli, orsök árekstranna sem og ítarlegar upplýsingar 

um ökutækin sjálf.  

 

Eins og nefnt var hér að ofan þá voru framanákeyrslur tímabilsins 525 talsins, en hér í 

þessari rannsókn verða aðeins 475 þeirra skoðaðar nánar. Ástæðan fyrir þessu er sú að 50 

slysanna eru skráð sem tegund 270, en það eru slys þegar ökutæki 1 bakkar á ökutæki 2, og 

því ákveðið að fjarlægja þau úr úrtakinu þar sem rannsóknin kannar aðeins árekstra 

ökutækja úr gagnstæðum áttum. Mynd 2 sýnir skiptingu þeirra 475 framanákeyrslna sem 

rannsakaðar verða nánar í þessari ritgerð eftir árum. Eins og sjá má á Mynd 2 þá hefur 

verið aukning á framanákeyrslum síðan 2014, að seinasta ári undanskildu. Heildarfjöldi 

einstaklinga sem lenti í þeim 475 framanákeyrslum á tímabilinu með einum eða öðrum 

hætti var 1761 og ökutækin 1070 talsins, mun fleiri en slysin sjálf þar sem að eðlilega voru 

ávallt fleiri en eitt ökutæki í hverju slysi og ökutækin sjálf stundum með farþega. 
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Mynd 2 Fjöldi framanákeyrsla eftir árum 

 

Þegar litið er til hlutfalls karlkyns og kvenkyns ökumanna í þeim 475 framanákeyrslum 

sem urðu á umræddu tímabili má sjá að munurinn er mikill. Alls voru vegfarendur 

slysanna 1761 eins og fram kom hér að ofan, þar af 1074 karlmenn (61%), 623 konur 

(35%) og 64 einstaklingar sem ekki var vitað um (4%). Ef marka má þessar tölur má sjá að 

mun algengara er að karlmenn séu vegfarendur í framanákeyrslum. Ef aðeins kyn 

ökumanna bifreiða er skoðað má sjá svipaðar tölur. Ökumenn voru alls 1003 talsins, þar af 

730 karlar (73%), 229 konur (23%) og 44 þar sem kyn var ekki vitað (4%). Það má því 

segja að karlkyns ökumenn lendi oftar í framanákeyrslum en konur. Hins vegar þegar kyn 

farþega í slysunum var skoðað var sagan allt önnur. Þá má sjá að þar eru mun fleiri konur 

skráðar en karlar, eða um 65%, og því má taka þá ályktun að ef bæði karl og kona eru á 

ferð þá keyri karlinn frekar ökutækið og því mun fleiri karlkyns ökumenn í umferðinni sem 

veldur því að slysatíðni þeirra sem ökumanna er hærri. Skiptingu vegfarenda, ökumanna og 

farþega eftir kyni má sjá á Mynd 3. 

 

 
Mynd 3 Skipting vegfarenda og ökumanna í framanákeyrslum eftir kyni 

 

Áhugavert og mikilvægt er að skoða hvers konar áverka slys í umferðinni eru að valda og 

hver þróunin er í þeim málum, en upplýsingar um alvarleika meiðsla eru skráð fyrir hvert 

slys og er að finna í gögnum Samgöngustofu. Slysaskráningu Samgöngustofu metur 
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alvarleika slysa og flokkar þau niður í fjóra flokka eftir alvarleikastigi. Tafla 4 sýnir 

hvernig Samgöngustofa flokkar og skráir niður alvarleika slysa, fyrir hvað hver flokkur 

stendur og hvernig honum er lýst og hver nákvæma skilgreiningin sé sem stendur að baki 

hverrar lýsingar. Þessi flokkun sem Samgöngustofa notast við er alþjóðleg flokkun ECE, 

Economic Commission for Europe.    

 

Tafla 4 Flokkun og skýringar á alvarleika slysa 

Slysaskráning Þýðing Lýsing Skilgreining 

1 Dauði Banaslys 

Einstaklingur telst látinn af 

völdum umferðarslyss ef hann 

deyr af afleiðingum þess innan 

30 daga 

2 
Mikil 

meiðsl 

Slys með miklum 

meiðslum 

Mikil meiðsl: Beinbrot, heila-

hristingur, innvortis meiðsl, 

kramin líffæri, alvarlegir skurðir 

og rifnir vefir, alvarlegt lost 

(taugaáfall) sem þarfnast læknis-

meðferðar og sérhver önnur 

alvarleg meiðsl sem hafa í för 

með sér nauðsynlega dvöl á 

sjúkrahúsi 

3 
Lítil 

meiðsl 

Slys með litlum 

meiðslum 

Lítil meiðsl: Annars flokks 

meiðsl, svo sem tognun, lið-

skekkja 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 

4 
Engin 

meiðsl 
Óhapp án meiðsla - 

        
 

Nokkrar tegundir af framanákeyrslum eru skilgreindar hjá Samgöngustofu og eru því slys 

af því tagi flokkuð eftir því sem best á við hverju sinni. Flokkarnir eru í heildina 116 talsins 

og voru slysin sem skráð voru á tímabilinu 2014 – 2018 flokkuð niður í aðeins 8 af þeim 

flokkum, þar sem að bakk slysin, flokkur 270, eru ekki skoðuð í þessari rannsókn.  

Tafla 5 sýnir flokkar þeirra tegunda af framanákeyrslum sem fram komu á tímabilinu, að 

fráskyldum flokki 270. 
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Tafla 5 Flokkar tegunda framanákeyrslna sem koma fram á tímabilinu 

Tegundir framanákeyrslna 

Kóði tegundar Skýring á tegund slyss 

211  Árekstur á beinum vegi þar sem annar bíll er að aka framúr vinstra megin 

212  Árekstur á beinum vegi  tveir bílar eru að aka framúr vinstra megin 

213  Árekstur á beinum vegi þar sem báðir bílar aka framúr 

221  Árekstur í hægri beyju þar sem bíll er að aka framúr vinstra megin 

231 Árekstur í vinstri beygju þar sem bíll er að aka framúr vinstra megin 

240 Árekstur tveggja bíla sem mætast á beinum vegi eða í beygju 

241 Mæst í beygju 

620 Hægri beygja og ekið framan á bíl 

    

 

Orsakir framanákeyrslna eru einnig skráðar af Samgöngustofu og flokkaðar niður í 53 

flokka eftir því sem best við á hverju sinni. Hver atvik framanákeyrslu sem skráð er í 

Slysagögn Samgöngustofu getur haft allt að fimm orsakir sem gefa góða innsýn í hvernig 

atburðurinn atvikaðist. Þetta gerir það að verkum að fjöldi skráðra orsaka er mun fleiri en 

fjöldi slysa, þar sem bak við hvert slys geta verið margar orsakir.  Tafla 6 sýnir þá flokkun 

sem Samgöngustofa notast við, en í þessari rannsókn verður skyldum atriðum skeytt saman 

í einn flokk til einföldunar við greiningu gagnanna. Eftir að svipaðar orsakir voru teknar 

saman þá urðu orsakaflokkarnir aðeins níu og því auðveldara að vinna frekar með þær 

aupplýsingar. Tafla 7 sýnir þessa sameinuðu flokkun orsaka sem notast er við í þessari 

rannsókn og hvaða orsakaflokkar Samgöngustofu raðast í hvern þeirra, þar sem að kóðar 

eru þeir sömu og Tafla 6 setti fram. Einnig eru gefnir upp hvaða kóða Samgöngustofa notar 

fyrir hvern flokk orsaka, en aðeins kóðar orsakanna eru skráðir í slysaskýrslur 

Samgöngustofu fyrir hverja framanákeyrslu.   

   

Tafla 6 Flokkar Samgöngustofu á orsökum framanákeyrslna 

Orsakir 

Kóði  Skýring á orsökum slyss Kóði  Skýring á orsökum slyss 

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 32  Forgangur í hringtorgi ekki virtur 

05  Vinstri beygja í veg fyrir umferð á móti 33  Annar forgangur ekki virtur 

06  Of stutt bil milli bifreiða 34  Farsímanotkun 

07  Ranglega beygt 35  Ökutæki fýkur 

08  Ógætilegur framúrakstur 36  Orsök ókunn 

09  Ógætilega ekið afturábak 37  Hjólreiðarmaður 

10  Ógætilega tekið af stað frá vegarbrún 39  Grunur um ölvun 

11  Ekið á röngum vegarhelmingi 40  Ölvun við akstur (>0,5 ‰) 

12  Ógætilega skipt um akrein 41  Vegavinna stendur yfir 

13  Réttindaleysi við akstur 42  Lausamöl / steinkast 

14  Of hraður akstur 43  Aðskotahlutur á vegi 

(framhald) 
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Tafla 6 (framhald) Flokkar Samgöngustofu á orsökum framanákeyrslna 

Orsakir    

Kóði  Skýring á orsökum slyss Kóði  Skýring á orsökum slyss 

16  Ökutæki eða hjólbarðar í ólagi 44  Ölvaður óvarinn vegfarandi 

17  Farmur ökutækis 45  Hægri regla ekki virt 

18  Umhverfi 46  Dýr inni í ökutæki 

19  Blindbeygja 50  Lyfjanotkun - lögleg lyf 

20  Blindhæð 55  Notkun fíkniefna 

21  Þrengsli frá hlið og að ofan 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) 90  Flogaveiki 

26  Fótgangandi 91  Líkamleg veikindi 

27  Farþegi veldur slysi 92  Andlát undir stýri 

28  Mannlaus bifreið rennur     

        

 

Tafla 7 Flokkar orsaka framanákeyrslna eftir að skyldar orsaki hafa verið teknar saman í 

flokk 

Orsök    

Kóðar Lýsandi heiti orsakaflokks 

18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 35, 41, 42, 43 Umhverfið 

01, 02, 03, 04, 05, 13, 22, 32, 33, 34, 45, 65 Umferðarreglum ekki fylgt 

06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 29 Glæfralegur akstur ökumanns 

16 Ökutæki í ólagi 

17, 27, 46 Farmur/farþegar ökutækis 

50, 60, 70, 90, 91, 92 Veikindi ökumanns 

39, 40, 55, 56 Ökumaður í vímu 

36 Ókunn 

26, 31, 37, 44 

Aðrir vegfarendur en í ökutækjum 

(hjólreiðarmenn, gangandi 

vegfarendur, dýr o.s.fr.) 

    

 

Upplýsingar um veðurskilyrði, færð og ástand vegar á tíma framanákeyrslanna eru einnig 

skráð niður í gögnum Samgöngustofu og er lýsing á hvoru um sig gefin upp í mest fjórum 

dálkum, það er að segja að mest fjögur atriði eru talin upp sem lýsa þessum aðstæðum fyrir 

hvert slys. Hér í þessari rannsókn hefur verið ákveðið að aðeins verði litið til þeirra 

upplýsinga sem skráðar eru í fyrsta dálk veðurskilyrða, færðar og yfirborðs vegar við 

greiningu á slysunum, þar sem að þær upplýsingar sem koma fram í fyrsta dálknum eru 

þær sem taldar eru mikilvægastar eða mest lýsandi fyrir ástandið á slysstað hverju sinni. 
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Þetta er einungis gert til einföldunar. Hafa skal þó í huga að fleiri þættir gætu hafað spilað 

inn í orsök slysanna, t.d. hvað varðar veðurskilyrði, færð og yfirborð vegsins, en þau sem 

verða tekin fyrir hér. 

 

Helstu tölfræðilegu staðreyndir sem fengust úr gögnum Samgöngustofu um 

framanákeyrslur og alvarleika meiðsla má sjá í næstu töflum. Tafla 8 setur fram ýmsar 

tölur tengdar vegfarendum, ökumönnum bifreiðanna og farþegum þeirra, og hversu 

alvarleg meiðsl þeir hlutu við framanákeyrsluna. Hér hefur öðrum einstaklingum en 

ökumönnum og farþegum ökutækja þeirra, það er að segja fólki á reiðhjóli, fótgangandi 

vegfarendum, reiðmönnum, vitnum og öðrum einstaklingum, verið slept þar sem að 

rannsóknin beinist að bifreiðum sem skella saman. Einnig var þessi hópur fámennur og 

hlutu flestir einstaklingarnir lítil sem engin meiðsl við framanákeyrslurnar. Samanlagður 

fjöldi allra vegfarenda í framanákeyrslum á tímabilinu var 1761 einstaklingar, flestir 

ökumenn bifreiða, líkt og Tafla 8 sýnir. 

 

Tafla 8 Ýmsar upplýsingar sem snúa að ökumönnunum sjálfum og farþegum 

ökutækjanna sem lenda í framanákeyrslum 

    Látnir 
Mikil 

meiðsl 

Lítil 

meiðsl 

Engin 

meiðsl 

Ökumenn alls 16 44 151 792 

Kyn 

Karl 13 30 103 584 

Kona 3 14 48 164 

Ekki vitað 0 0 0 44 

Aldur 

0 - 5 ára 0 0 0 0 

6 - 12 ára 0 0 0 0 

13 - 17 ára 0 1 3 12 

18 - 24 ára 4 3 19 83 

25 - 34 ára 2 13 35 169 

35 - 44 ára 2 7 26 112 

45 - 54 ára 2 8 21 150 

55 - 64 ára 2 3 26 116 

65 - 74 ára 2 6 14 73 

75 ára og eldri 2 3 7 21 

Ekki vitað 0 0 0 56 

Þjóðerni 

Íslendingur 12 32 115 555 

Ferðamaður 3 8 28 190 

Erlendur ríkisborgari 

búsettur á Íslandi 
1 4 8 47 

(framhald) 
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Tafla 8 (framhald) Ýmsar upplýsingar sem snúa að ökumönnunum sjálfum og 

farþegum ökutækjanna sem lenda í framanákeyrslum 

 Látnir 
Mikil 

meiðsl 

Lítil 

meiðsl 

Engin 

meiðsl 

Farþegar alls 6 41 111 326 

Kyn 

Karl 0 11 46 113 

Kona 6 30 65 213 

Ekki vitað 0 0 0 0 

Aldur 

0 - 5 ára 0 2 8 26 

6 - 12 ára 1 1 12 29 

13 - 17 ára 1 1 11 16 

18 - 24 ára 1 6 19 67 

25 - 34 ára 1 14 21 59 

35 - 44 ára 0 5 10 36 

45 - 54 ára 1 4 7 33 

55 - 64 ára 0 4 9 28 

65 - 74 ára 1 4 7 22 

75 ára og eldri 0 0 6 5 

Ekki vitað 0 0 1 5 

Þjóðerni 

Íslendingur 4 25 70 178 

Ferðamaður 1 16 36 128 

Erlendur ríkisborgari 

búsettur á Íslandi 
1 0 5 20 

            
 

Tafla 9 sýnir þær upplýsingar sem snúa frekar að aðstæðum á slysstað og ytri aðstæðum og 

hver tengsl þessara flokka eru við alvarleika meiðsla. Heildarfjöldi framanákeyrsla var 475 

fyrir tímabilið og gefa upplýsingar töflunnar innsýn á aðstæður þeirra. Eins og fram kom 

hér að ofan þá eru aðeins þau veðurskilyrði, færð og yfirborðs upplýsingar skoðuð sem 

voru ríkjandi í hverju slysi fyrir sig og skráð niður í dálk 1 fyrir hvert atriðanna. 

 

Tafla 9 Ýmsar upplýsingar sem snúa að aðstæðum á slysstaðnum og þeim ytri 

aðstæðum sem eru til staðar við framanákeyrslurnar 

    Látnir 
Mikil 

meiðsl 

Lítil 

meiðsl 

Engin 

meiðsl 

Slys alls   20 43 85 327 

Birta 

Dagsbirta 13 27 50 173 

Rökkur 1 2 4 12 

Myrkur 4 5 15 57 

Annað 0 0 0 0 

Götulýsing 2 2 4 11 

Ekki vitað 0 7 12 74 

(framhald) 
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Tafla 9 (framhald) Ýmsar upplýsingar sem snúa að aðstæðum á slysstaðnum og 

þeim ytri aðstæðum sem eru til staðar við framanákeyrslurnar 

  Látnir 
Mikil 

meiðsl 

Lítil 

meiðsl 

Engin 

meiðsl 

Lýsing 

Góð lýsing 1 2 4 26 

Slæm lýsing 1 1 0 4 

Engin lýsing 4 15 36 113 

Ekki vitað 14 25 45 184 

Veður 

Sólskin 2 2 6 10 

Bjart 2 5 14 59 

Skýjað 11 13 29 86 

Regn 1 4 4 20 

Snjókoma 0 1 4 11 

Þoka 0 0 1 6 

Stormur 0 0 0 3 

Annað 0 0 0 3 

Slydda 1 4 4 7 

Skafrenningur 2 3 9 24 

Éljagangur 0 2 1 7 

Hálfskýjað 0 1 1 7 

Ekki vitað 1 8 12 84 

Yfirborð 

Steypt 0 0 1 3 

Malbikað 15 18 40 109 

Malborið 3 7 13 50 

Olíuborið 2 10 17 50 

Fast 0 0 0 3 

Laust 0 0 0 2 

Slétt 0 0 0 0 

Óslétt 0 0 3 7 

Annað 0 0 0 0 

Nýlagt malbik 0 0 0 0 

Grófur 

vegarslóði 
0 0 1 4 

Ekki vitað 0 8 10 99 

(framhald) 
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Tafla 9 (framhald) Ýmsar upplýsingar sem snúa að aðstæðum á slysstaðnum og 

þeim ytri aðstæðum sem eru til staðar við framanákeyrslurnar 

  Látnir 
Mikil 

meiðsl 

Lítil 

meiðsl 

Engin 

meiðsl 

Færð 

Þurrt 10 6 28 71 

Blautt 1 7 10 48 

Hálka 2 4 5 38 

Ísing 2 5 12 25 

Snjór 0 0 0 0 

Annað 0 0 0 0 

Vatnsagi 0 1 1 1 

Góð 0 4 4 25 

Þæfingur 0 0 0 2 

Þungfært 1 0 3 2 

Snjóþekja 3 9 12 38 

Ekki vitað 1 7 10 77 

            
 

 

Tafla 10 sýnir tengsl milli alvarleika meiðsla og fjölda slysa eftir dagsetningum og 

tímasetningum. Framanákeyrslur tímabilsins voru 475 talsins og má sjá í töflunni dreifingu 

slysanna hvað varðar alvarleika meiðsla eftir tímasetningu. 

 

Tafla 10 Tímasetning slysa og alvarleiki meiðsla 

    Látnir 
Mikil 

meiðsl 

Lítil 

meiðsl 

Engin 

meiðsl 

Slys alls   20 43 85 327 

Ár 

2014 2 8 10 30 

2015 4 7 9 66 

2016 6 5 18 69 

2017 3 10 25 83 

2018 5 13 23 79 

Mánuður 

Janúar 4 8 17 36 

Febrúar 1 6 10 29 

Mars 2 5 7 19 

Apríl 1 2 11 16 

Maí 1 0 5 19 

Júní 4 2 7 20 

Júlí 0 3 7 45 

Ágúst 1 1 3 31 

(framhald) 
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Tafla 10 (framhald) Tímasetning slysa og alvarleiki meiðsla 

  Látnir 
Mikil 

meiðsl 

Lítil 

meiðsl 

Engin 

meiðsl 

 

September 1 0 2 24 

Október 1 4 6 21 

Nóvember 0 8 4 37 

Desember 4 4 6 30 

Dagur 

Mánudagur 3 8 11 50 

Þriðjudagur 3 6 10 37 

Miðvikudagur 2 8 9 41 

Fimmtudagur 5 6 12 42 

Föstudagur 1 5 12 51 

Laugardagur 2 3 18 48 

Sunnudagur 4 7 13 58 

Tími 

24:00 - 02:59 0 0 3 2 

03:00 - 05:59 0 0 0 2 

06:00 - 08:59 3 1 7 12 

09:00 - 11:59 3 12 9 53 

12:00 - 14:59 8 12 21 74 

15:00 - 17:59 5 10 25 117 

18:00 - 20:59 1 5 17 46 

21:00 - 23:59 0 3 3 21 

            
 

Einnig er mikilvægt að setja fram hvernig framanákeyrslurnar skiptast niður í flokkun 

Samgöngustofu á slysunum og orsökum þeirra með tilliti til alvarleika meiðsla.  

Tafla 11 sýnir þessar upplýsingar og eru þær birtar hér að neðan. Einungis eru skoðaðar 

fyrstu tvær orsakirnar fyrir hvert slys, en eins og fram hefur komið þá geta allt að fimm 

orsakir verið tengdar við hvert slys og skráningin því heldur ítarleg. Þar sem í fáum 

tilfellum voru skráðar fleiri en tvær orsakir og þeim raðað eftir mikilvægi var ákveðið að 

einblína aðeins á fyrstu tvær tilgreindu orsakir hverrar framanákeyrslu. Þetta var gert til 

einföldunar. 

 

  



29 

Tafla 11 Flokkun framanákeyrsla og orsök þeirra eftir alvarleika meiðsla 

  Kóðar Lýsing Látnir 
Mikil 

meiðsl 

Lítil 

meiðsl 

Engin 

meiðsl 

Slys alls   20 43 85 327 

Flokkun 

tegunda 

211  
Árekstur á beinum vegi þar 

sem annar bíll er að aka 

framúr v.megin 
2 2 4 10 

212  
Árekstur á beinum vegi,  tveir 

bílar eru að aka framúr v. 

megin 
0 0 0 4 

213  
Árekstur á beinum vegi þar 

sem báðir bílar aka framúr 
0 0 0 1 

221  
Árekstur í h beyju þar sem 

bíll er að aka framúr v. megin 
0 0 0 1 

231 
Árekstur í v. beygju þar sem 

bíll er að aka framúr v. megin 
0 0 0 2 

240 
Árekstur tv. bíla sem mætast 

á beinum vegi eða í beygju 
18 41 77 293 

241 Mæst í beygju 0 0 1 6 

620 
Hægri beygja og ekið framan 

á bíl 
0 0 3 10 

       

Orsök 

18, 19, 20, 

21, 23, 24, 

25, 28, 30, 

35, 41, 42, 

43 

Umhverfið 5 33 52 178 

01, 02, 03, 

04, 05, 13, 

22, 32, 33, 

34, 45, 65 

Umferðarreglum ekki fylgt 0 1 7 84 

06, 07, 08, 

09, 10, 11, 

12, 14, 29 

Glæfralegur akstur ökumanns 19 34 52 199 

16 Ökutæki í ólagi 2 2 2 4 

(framhald) 
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Tafla 11 (framhald) Flokkun framanákeyrsla og orsök þeirra eftir alvarleika meiðsla 

 Kóðar Lýsing Látnir 
Mikil 

meiðsl 

Lítil 

meiðsl 

Engin 

meiðsl 

 

17, 27, 46 Farmur/farþegar ökutækis 0 1 1 3 

50, 60, 70, 

90, 91, 92 
Veikindi ökumanns 5 5 8 8 

39, 40, 55, 

56 
Ökumaður í vímu 2 2 3 10 

36 Ókunn 0 0 0 0 

26, 31, 37, 

44 

Aðrir vegfarndur en í 

ökutækjum (hjólreiðarmenn, 

gangandi vegfarendur, dýr 

o.s.fr.) 

0 0 1 1 

              

 

Að lokum eru dregnar saman þær upplýsingar sem snúa að ökutækjunum sjálfum sem fram 

koma í skráningu Samgöngustofu á framanákeyrslum. Ýmsar upplýsingar um ökutækin 

koma fram í skráningu Samgöngustofu, svo sem tegund, ökutækjaflokkur (flokkun sem 

Samgöngustofa fer eftir) og notkunarflokkur, en hér verða tegundir ökutækjanna ekki 

skoðaðar sérstaklega þar sem um margar mismunandi tegundir er að ræða og því ólíklegt 

að hægt sé að sjá munstur út frá þeim upplýsingum hvað varðar framanákeyrslur. Áhersla 

verður því lögð á upplýsingar um alvarleika meiðsla miðað við ökutækjaflokk og 

notkunarflokk ökutækjanna og sýnir Tafla 12 þessar upplýsingar. Alls voru ökutækin, sem 

lentu í þeim 475 framanákeyrslum sem hér eru skoðaðar, 1070 talsins. 

 

   Tafla 12 Ökutæki framanákeyrslanna og alvarleiki meiðsla  

    Látnir 
Mikil 

meiðsl 

Lítil 

meiðsl 

Engin 

meiðsl 

Meiðsl 

ókunn 

Ökutæki alls 20 59 156 771 64 

Ökutækjaflokkur 

Fólksbifreið 19 50 127 542 0 

Hópbifreið 0 1 4 48 0 

Sendibifreið 1 6 20 54 0 

Vörubifreið 0 1 5 78 0 

Önnur ökutæki 0 1 0 14 45 

Ökutæki ekki í ekju 0 0 0 35 19 

Notkunarflokkur 

Almenn notkun 17 42 120 510 37 

Bílaleiga 3 14 28 171 0 

VSK bifreið 0 3 6 10 0 

Önnur notkun 0 0 2 22 5 

Ökutæki ekki í ekju 0 0 0 58 22 
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3.2 Meðhöndlun gagna 

Gögnin sem bárust frá Samgöngustofu voru fengin á formi fyrir forritið Excel þar sem 

þeim var skipt upp í þrjár aðskildar töflur auk einnar töflu sem innihélt skýringar á þeim 

skráningarformum og skammstöfunum sem fram komu í hinum þrem. Ein taflan innihélt 

upplýsingar um slysin sjálf (ein lína fyrir hvert slys), önnur taflan geymdi upplýsingar um 

þá aðila sem áttu hlut í slysunum (ein lína fyrir hvern einstakling sem lenti í eða tengdist 

hverju slysi) og í þeirri þriðju mátti finna upplýsingar um ökutækin sjálf sem lentu í 

framanákeyrslu (ein lína fyrir hvert ökutæki).  

 

Haldið var áfram að vinna með gögnin í Excel forritinu, töflurnar bornar saman og reynt 

var að einfalda og sameina eitthvað af upplýsingunum fyrir frekari greiningu á gögnunum. 

Hafist var handa við að flokka gögnin eftir alvarleika meiðsla í öllum breytum sem gefnar 

voru upp fyrir hvert slys, líkt Tafla 8, Tafla 9, Tafla 10, Tafla 11 og Tafla 12 sýna hér í 

kaflanum á undan. Þegar ljóst var orðið hvernig fjöldi hverrar mælibreytu skiptist niður á 

flokka um alvarleika meiðsla voru þær talningar sýndar á skýrari hátt með því að setja þær 

upp í súlurit og kökurit til þess að auðvelda greiningu og samanburð á upplýsingunum, eins 

og sjá má hér á eftir í kafla 4. 

 

Flokkar alvarleika meiðsla í framanákeyrslum eru fjórir talsins líkt og fram hefur komið, 

banaslys, mikil meiðsl, lítil meiðsl og engin meiðsl. Þegar skoðað var hvort marktækur 

tölfræðilegur munur sé á milli hlutfalla meiðsla eftir breytum var meiðslum hins vegar 

aðeins skipt niður í tvo flokka til einföldunar, og til þess að tryggja að fjöldi 

framanákeyrsla á tímabilinu væri nægur svo hægt væri að framkvæma tölfræðigreiningu á 

gögnunum. Því hafa banaslys og slys með mikil meiðsl verið sameinuð í flokkin alvarleg 

meiðsl, í þessari greiningu á meðan slys með litlum og engum meiðslum hafa verið sett 

saman undir hattinn lítil meiðsl. Síðar í þessari rannsókn verður athugað hvort 

tölfræðilegur marktækur munur á hlutfallslegum fjölda sé á milli þessara tveggja flokka, 

hér eftir kallaðir hópur 1 og hópur 2. Tafla 13 sýnir skýringar fyrir þær jöfnur sem notaðar 

verða til þess að kanna þau hlutföll. 

 

Tafla 13 Skýringar fyrir jöfnur (1) og (2) 

  
Alvarleg meiðsli 

[fjöldi] 

Lítil meiðsli 

[fjöldi] 
Samtals 

Hópur 1 n11 n12 n1 

Hópur 2 n21 n22 n2 

        
 

Skilgreiningar á breytum töflunnar eru eftirfarandi: 

n11 er fjöldi vegfarenda framanákeyrslna í hópi 1 sem urðu fyrir alvarlegum  

meiðslum 

n12 er fjöldi vegfarenda framanákeyrslna í hópi 1 sem urðu fyrir litlum meiðslum 

n1 er fjöldi vegfarenda framanákeyrslna í hópi 1 í safninu 

n21 er fjöldi vegfarenda framanákeyrslna í hópi 2 sem urðu fyrir alvarlegum  

meiðslum 

n22 er fjöldi vegfarenda framanákeyrslna í hópi 2 sem urðu fyrir litlum meiðslum 

n2 er fjöldi vegfarenda framanákeyrslna í hópi 2 í safninu 
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Formúlan fyrir hámarks sennileikametil líkindahlutfallsins á milli hópanna er fenginn með 

eftirfarandi jöfnu (Agresti, 2007, Guðrún Edda Sveinbjörnsdóttir, 2015): 

 

 
𝜃 =   

𝑛11 𝑛12⁄

𝑛21 𝑛22⁄
 =  

𝑛11 (𝑛1 − 𝑛11)⁄

𝑛21 (𝑛2 − 𝑛21)⁄
 

 

(1) 

 

Staðalskekkja sennileikametilsins er gefin með formúlunni (Agresti, 2007, Guðrún Edda 

Sveinbjörnsdóttir, 2015): 

 

 �̂� =   √
1

𝑛11
+

1

𝑛12
+

1

𝑛21
+

1

𝑛22
=  √

1

𝑛11
+

1

𝑛1 − 𝑛11
+

1

𝑛21
+

1

𝑛2 − 𝑛21
 (2) 

 

 

Og þá er hægt að nota næstu formúlu til þess að reikna út 95% mörk dreifingarinnar 

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

 

 [𝑒𝑙𝑛�̂�−1,96�̂�, 𝑒𝑙𝑛�̂�+1,96�̂�] (3) 

 

Með þessu móti fæst 95% öryggisbilið, þ.e. ef hlutföll hópanna eru ekki frábrugðin þá 

munu þau í 95% tilfella mælast innan þessara marka og þar með tilgátu um að hlutföllin 

séu ekki frábrugðin hafnað ranglega í 5% tilvika. Ef talan 1,0 er innifalin í öryggisbilinu þá 

er ekki um tölfræðilega marktækan mun á hlutföllunum að ræða og því ekki hægt að hafna 

núll-tilgátunni að hlutföll hópanna tveggja séu eins með 95% marktækni. Mismunur á milli 

hópanna er talinn vera of lítill ef 1,0 er innan 95% öryggisbilsins. Til að hlutfall alvarlegra 

meiðsla í hópi 1 mælist marktækt hærra en í hópi 2 þarf öryggisbilið sem reiknað er út með 

formúlu 3 að vera fyrir ofan 1,0. Hins vegar ef öryggisbilið er fyrir neðan 1,0 þá er hlutfall 

alvarlegra meiðsla í hópi 2 talið vera marktækt hærra en í hópi 1. Ef öryggisbilið inniheldur 

töluna 1,0 er ekki talinn vera tölfræðilega marktækur munur á hlutföllum meiðsla milli 

hópanna og því ekki marktækur munur á alvarleika meiðsla milli hóps 1 og hóps 2. 

 

Fjölkosta (e. multinomial) logit spálíkön eru nákvæmari kostur þegar kemur að því að bera 

saman líkur á ákveðnum hlutum og mun milli hópa, þar sem að þau taka tillit til margra 

áhrifaþátta þegar munurinn á milli hópanna er metinn. Í þessari rannsókn verður fjölkosta 

logit spálíkan einnig notað til þess að greina tíðni meiðsla við framanákeyrslur og 

áhrifaþætti, þar sem að fjórir flokkar meiðsla eru mögulegir sem afleiðingar slysanna 

(„kostirnir“), dauði, mikil meiðsl, lítil meiðsl og engin meiðsl. Einungis verður tekið tillit 

til ökumanna bifreiðanna við þessa fjölkosta greiningu, og því ekki neinar upplýsingar 

varðandi farþega bifreiðanna skoðaðar í þessu samhengi. Gert var ráð fyrir hámarksnýtni 

og því fæst eftirfarandi formúla (Guðmundur Freyr Úlfarsson og Mannering, 2004): 

 

 𝑃𝑛𝑖 =  
𝑒𝛽𝑖

′𝑥𝑛

∑ 𝑒𝛽𝑖
′𝑥𝑛𝐼

𝑖
′
′=1

 (4) 

 

Með þessari aðferð verða breyturnar metnar samtímis með því að nota aðferð hámarks 

sennileika, þar sem að 𝑃𝑛𝑖 táknar líkurnar á að einstaklingur n verði fyrir meiðslum i, 𝛽𝑖 er 



33 

vektor af metnum stuðlum fyrir möguleg meiðsli i og 𝑋𝑛 er vigur með skýringarbreytum 

fyrir manneskju n. Líkindahlutfall líkansins verður eftirfarandi, þar sem að 

skýringarbreyturnar eru ekki mismunandi milli afleiðinganna („kostanna“) og er mismunur 

stuðlana einungis greindur og því eru stuðlarnir aðeins greinanlegir að samlagningarfasta 

(e. additive constant) (Guðmundur Freyr Úlfarsson og Mannering, 2004): 

 

 ln (
𝑃𝑛𝑖

𝑃𝑛𝐼
) =  𝛽𝑖

′𝑥𝑛 −  𝛽𝐼
′𝑥𝑛 = (𝛽𝑖

′ −  𝛽𝐼
′)𝑥𝑛   (5) 

 

Með því að skorða stuðla einnar útkomu í núll er hægt að leysa óákveðnipunkt, án þess þó 

að það takmarki líkanið. Í þessari rannsókn var ákveðið að skorða útkomuna engin meiðsl í 

flokknum alvarleiki meiðsla í núll og hún þar með kölluð grunntilfelli (e. base case) (Kim, 

Guðmundur Freyr Úlfarsson og Porrello, 2007).  

 

Vonast er eftir því að líkanið sýni og hugsanlega skýri hvernig mismunandi einstaklingar 

og mismunandi breytur hafi áhrif á alvarleika meiðsla framanákeyrsla. Fjölkosta logit líkan 

var sett upp í forritinu STATA, og var það sett upp út frá mögulegum útkomum slysanna, 

þ.e. flokkum alvarleika meiðsla, ásamt öðrum gögnum varðandi breytur úr slysaskráningu 

framanákeyrslanna. Ákveðið er að sækjast eftir 95% marktækni og því verða t-gildi t-prófs 

að vera 1,960. Í STATA var fallið mlogit notað við útreikningana og ef breyta a er 

með stuðul sem er ekki marktækt frábrugðinn núlli fyrir ákveðinn meiðslaflokk i þá verður 

sú breyta skorðuð fyrir þann valkost þegar líkanið er keyrt. Ef stuðull breytu  er jákvæður 

fyrir meiðslaflokk i aukast hlutfallslegar líkur á þeim meiðslaflokki miðað við 

grunntilfellið, en ef um neikvæðan  er að ræða þá minnka hlutfallslegar líkur á því að 

einstaklingur hafi hlotið þann alvarleika meiðsla við framanákeyrsluna miðað við 

grunntilfellið, engin meiðsl.  

 

Að lokum er styrkleiki líkansins reiknaður út, 𝜌2, og er notast við eftirfarandi jöfnur í þeim 

tilgangi, en 𝜌2 er mælikvarði á það hversu betra líkanið verður við hverja breytu sem sett 

er inn.  Í jöfnunum er LL() log-sennileiki við samleitni og LL(0) er log-sennileiki við 0. 

Fyrir leiðrétt 𝜌2, það er þegar LL(0) fæst ekki með líkaninu og er því sérstaklega reiknað 

út, er K bætt inn í jöfnuna, þar sem að K er fjöldi stuðla í líkaninu (Washington, Karlaftis 

og Mannering, 2003): 

 

 𝜌2 = 1 −
𝐿𝐿(𝛽)

𝐿𝐿(0)
  (6) 

 

 𝐿𝑒𝑖ð𝑟é𝑡𝑡  𝜌2 = 1 −
𝐿𝐿(𝛽) − 𝐾

𝐿𝐿(0)
  (7) 

 

Ef líkanið felur hins vegar ekki í sér gildið LL(0), heldur einungis LL(c) sem er log-

sennileiki í föstum,  er hægt að reikna það út með neðangreindri jöfnu þar sem að N er 

fjöldi athugana og I er fjöldi flokka í líkaninu. Í þessari rannsókn er reiknað með 4 flokkum 

þar sem að mögulegar útkomur framanákeyrsla eru meiðslaflokkarnir fjórir banaslys, mikil 

meiðsl, lítil meiðsl og engin meiðsl:  

 

 𝐿𝐿(0) = −𝑁 ∗ ln (𝐼)  (8) 
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Til þess að bera saman niðurstöður mlogit líkansins er einnig hægt að nýta sér aðferð sem 

byggist á líkindanæmni. Þar eru líkurnar á hverjum einstökum meiðslaflokki fyrir hvern 

einasta einstakling reiknaðar út, en síðan er tiltekinn áhrifaþáttur tekinn og honum breytt, 

t.d. kona í karl, sumar í vetur o.s.frv. og líkurnar aftur reiknaðar út. Þá má sjá hvað líkurnar 

breytast mikið, og því meira sem líkurnar breytast, jafnvel tvöfaldast eða miera, því 

mikilvægari er áhrifaþátturinn. Þessi aðferð sem byggð er á líkindanæmni notast við 

eftirfarandi formúlu og var forritið STATA einnig notað við þessa útreikninga (Kim, 

Guðmundur Freyr Úlfarsson og Porrello, 2007): 

 

 𝐸𝑥𝑛𝑘

𝑃𝑛𝑖 =
𝑃𝑛𝑖[𝑔𝑖𝑣𝑒𝑛   𝑥𝑛𝑘 = 1] − 𝑃𝑛𝑖[𝑔𝑖𝑣𝑒𝑛   𝑥𝑛𝑘 = 0]

𝑃𝑛𝑖[𝑔𝑖𝑣𝑒𝑛   𝑥𝑛𝑘 = 0]
  (9) 

 

 

Vert er að taka það fram að líkönin eru skilyrt á því að slys hafi orðið og niðurstöðurnar 

lýsa því ekki líkunum á slysi heldur hvaða meiðsl eru líklegust við hvaða aðstæður eftir að 

slys hefur átt sér stað. Einnig skal það haft í huga að líkanið sannar ekki að tiltekinn 

áhrifaþáttur orsaki tiltekin meiðsl heldur lýsir það einungis tengslum á milli meiðsla og 

hugsanlegra áhrifaþátta (Guðmundur Freyr Úlfarsson, 2005). Að auki þarf að taka 

upplýsingum um líkindanæmni breytna á meiðslaflokk þar sem stuðull breytunnar var 

skorðaður í núll með gát. Þar sem að í fjölkosta logi líkani eru meiðslaflokkarnir teknir sem 

óháðir hvor öðrum, hegða allir flokkar sem hafa núll stuðul á breytu sér eins. T.d. ef breyta 

hefur aðeins bein áhrif á einn meiðslaflokk með stuðli sem er marktækt frábrugðinn núlli, 

en er með stuðla í núlli í hinum meiðslaflokkunum, þá hefur hún sömu hlutfallslegu áhrifin 

á alla hina flokkanna, sem lýsir sér í sömu líkindanæmni fyrir þá. Þetta skýrist betur þegar 

niðurstöðurnar verða ræddar og dæmi um þetta sjást. 
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4 Niðurstöður 

Greining verður gerð á framanákeyrslum tímabilsins (2014 – 2018) út frá þeim gögnum 

sem lýst var í kafla 3. Gögnin verða sett fram sem ýmist kökurit, súlurit eða stöpplarit eftir 

því sem best á við hverju sinni. Framkvæmd verða einnig tölfræðipróf á einhverjum 

þáttanna með aðferðunum sem útskýrðar voru hér fyrir fram til þess að athuga hvort 

marktækur munur sé á milli hópanna og hvaða aðstæður og áhrifaþættir eru algengari en 

aðrir þegar kemur að framanákeyrslum. 

4.1 Slysafjöldi 

Framanákeyrslum hefur farið sífellt fjölgandi undanfarin ár, en seinustu tvö ár, 2017 og 

2018, var fjöldinn næstum sá sami. Flest slys eru sem betur fer með engum meiðslum, en 

þó hefur látnum og alvarlega slösuðum fjölgað seinustu ár líkt og sjá má á Mynd 4   

 

 
Mynd 4 Fjöldi framanákeyrslna á tímabilinu 2014 - 2018 

skipt upp eftir alvarleika meiðsla 

 

Mynd 5 sýnir að flest dauðaslys áttu sér stað árið 2016, en þá voru hins vegar slys með 

miklum meiðslum fæst. Árið 2017 varð samdráttur í dauðaslysum, en tíðnin jókst svo aftur 

árið 2018. Slysum með lítil og engin meiðsl fer fjölgandi milli ára, en þó var örlítill 

samdráttur 2018. Miklum meiðslum fór fækkandi milli ára, frá 2014 til 2016, en þá snérist 

þróunin við og hefur alvarlegum slysum með miklum meiðslum töluvert fjölgað 2017 og 

2018.    
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Mynd 5 Hlutfall alvarleika meiðsla við framanákeyrslur eftir árum 

  

Á Mynd 6 má sjá hlutfallslega skiptingu meiðslaflokka framanákeyrsla eftir árum. Þar sést 

að stærð hvers meiðslaflokks er fremur jöfn milli ára. Banaslysum fór hlutfallslega 

fjölgandi á árunum 2014 til 2016, en árið 2017 voru hlutfallslega fæst banaslys. Á árinu 

2018 fór það hlutfall aftur á móti aftur vaxandi. Hlutfall framanákeyrsla með engum 

meiðslum var minnst árið 2014 en það ár var hlutfall alvarlegra meiðsla stærst, eða um 

16% af heildarfjölda framanákeyrsla. Hlutfallslega urðu flest banaslys árið 2016, en þá var 

hins vegar hlutfall slysa með mikil meiðsl minnst. Hlutfall lítilla meiðsla er fremur jafnt 

milli ára, á milli 18 til 21%, fyrir utan árið 2015 þegar einungis 10% slysa ollu litlum 

meiðslum. 

 

 
Mynd 6 Hlutfallsleg skipting meiðsla í framanákeyrslum eftir árum 
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Þegar skoðað er nánar kynjahlutfall ökumanna og farþega sem lenda í framanákeyrslum 

eftir alvarleika meiðsla eru niðurstöðurnar eftirfarandi, líkt og sjá má á Mynd 7 og Mynd 8. 

Mjög svipuð skipting er hjá karlkyns og kvenkyns ökumönnum eftir alvarleika meiðsla. 

Tíðni slasaðra kvenna, hvort sem um mikil eða lítil meiðsl er að ræða, er þó aðeins hærri 

en hjá karlkyns ökumönnum. Svipaðar tölur má sjá þegar litið er til farþega bifreiðanna, en 

þar eru hlutföllin þó jafnari en hjá ökumönnum. Enginn karlkyns farþegi lét lífið á 

tímabilinu, en á sama tíma létu 2% kvenkyns farþega lífið, jafn stórt hlutfall látinna 

karlkyns ökumanna á tímabilinu. Þá má geta þess að mun fleiri ökumenn á tímabilinu voru 

karlkyns, en farþegarnir aftur á móti kvenkyns, líkt og kom fram á Mynd 3.  

 

      
Mynd 7 Kynjahlutfall ökumanna í framanákeyrslum eftir alvarleika meiðsla 

 

 
Mynd 8 Kynjahlutfall farþega í framanákeyrslum eftir alvarleika meiðsla 

4.2 Þróun framanákeyrsla 

Ef tíðni framanákeyrslna tímabilsins er skoðuð samhliða þeim upplýsingum sem fram 

komu í Tafla 1 og Tafla 2 er hægt að sjá hvort þróun framanákeyrslna er í samræðmi við 

aðra þróun sem á sér stað í samfélaginu.  

Mynd 9 9 sýnir hvernig þróun íbúafjölda á Íslandi, fjölda ferðamanna, ökutækja og 

bílaleigubíla og ekinna kílómetra á ári hefur verið á því fimm ára tímabili sem hér er tekið 

fyrir. Ekki fundust nýjustu upplýsingar um fjölda ferðamanna sem stoppuðu hérlendis árið 

2018 né heildarfjöldi ekinna kílómetra fyrir sama ár og því vantar þær upplýsingar inn á 

Mynd 9. Eins og sjá má þá hefur Íslendingum fjölgað jafnt og þétt á tímabilinu, eða um 1 – 
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2% á ári, sem nemur um 25.000 einstaklingum í heildina. Fjöldi ferðamanna hefur vaxið 

mikið á sama tímabili, aukning um 180.000 ferðamenn, eða allt að 33% fjölgun á ári, og er 

því fjöldi ferðamanna sem hér stoppa á hverju ári orðinn meiri en Íslendingar sjálfir. 

Einnig hefur ökutækjafloti landsins stækkað á umræddu tímabili um 10 til 20 þúsund 

bifreiðar á ári, sem nemur um 5% fjölgun á ári. Bílaleigubílum hefur einnig farið fjölgandi 

um nær 25% milli ára sem verður að teljast fremur hröð þróun. Aukning hefur því verið í 

öllum ofantöldum þáttum á tímabilinu, en mishröð og mismikil. 

 

 
Mynd 9 Þróun ýmissa þátta samfélagsins 2014 – 2018 

 

Eins og skrifað var um hér á undan þá er eitt af markmiðum umferðaröryggisáætlunar að 

dregið verði úr alvarlegum umferðarslysum á næstu árum og að fjöldi látinna í umferðinni 

á hverja 100 þúsund íbúa verði ekki meiri en það sem lægst gerist hjá öðrum þjóðum árið 

2022. Til þess að ná þessu markmiði verður fjöldi látinna og alvarlega slasaðra að minnka 

að jafnaði um 5% á ári til ársins 2022.  Áhugavert er því að setja upp töflu og skoða þá 

þróun á umferðarslysum almennt hér á landi síðast liðin ár og sjá þar með gróflega hvort 

þróuninni ber saman við þau markmið sem sett hafa verið í umferðaröryggismálum. 

Upplýsingar um stöðu umferðarslysa hér á landi voru fengnar frá yfirlitum yfir slysatölur 

umferðarinnar af heimasíðu Samgöngustofu og sýnir Tafla 14 þær tölur. 

 

Tafla 14 Umferðarslys á Íslandi 2014 - 2018 

  Látnir 
Alvarlega 

slasaðir 

Lítið 

slasaðir 

Samtals 

látnir og 

slasaðir 

Látnir á 

hverja 

100.000 

íbúa 

Aukning/ 

fækkun 

látinna og 

slasaðra 

milli ára 

[%] 

Fjöldi 

framaná- 

keyrslna 

2018 18 183 1.088 1.289 5,2 -7,1 120 

2017 16 189 1.182 1.387 4,7 -2,9 121 

2016 18 215 1.196 1.429 5,4 7,9 98 

2015 16 178 1.130 1.324 4,9 13,0 86 

2014 4 177 991 1.172 1,2 -4,9 50 

                

(Samgöngustofa, 2019a) 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

2014 2015 2016 2017 2018

F
jö

ld
i 

Ár 

Íslendingar (í upphafi árs) Ferðamenn sem stoppa Fjöldi bifreiða

Fjöldi bílaleigubíla Eknir 100þ. Km



39 

 

Eins og Tafla 14 sýnir þá sést að heildartala látinni hefur haldist fremur stöðug frá árinu 

2015, milli 16 til 18 einstaklingar, en fyrir þann tíma eða árið 2014 létust aðeins 4 

einstaklingar í umferðinni. Heildarfjöldi látinna og slasaðra jókst einnig frá árinu 2014 til 

ársins 2016, en hefur svo farið lækkandi síðan þá.  

4.3 Áhrifavaldar og aðstæður 

Á Mynd 10 má sjá fjölda einstaklinga í hverjum aldurshóp sem annað hvort voru ökumenn 

eða farþegar í framanákeyrslum tímabilsins. Mun fleiri ökumenn en farþegar lentu í 

framanákeyrslum á tímabilinu, sem tengist því að mörg ökutækjanna voru farþegalaus. 

Flestir ökumenn og farþegar eru á aldrinum 25 – 35 ára og eru fáir ökumenn 75 ára og 

eldri. Jafnasta hlutfallið milli ökmanna og farþega er aldursbilið 18 – 24 ára, en ójafnasta 

skiptingin er hjá einstaklingum 45 – 54 ára. 

 
Mynd 10 Aldursdreifing ökumanna og farþega í framanákeyrslum 

 

Aldursskiptingar ökumanna og farþega eftir alvarleika meiðsla við framanákeyrslu er sýnd 

á Mynd 11 og Mynd 12. Stærstur hluti látinna ökumanna á tímabilinu var á aldrinum 18 – 

24 ára, en eins og kom fram hér að ofan þá var stór hluti aðila framanákeyrslanna einnig á 

þeim aldri. Hlutfall yngstu ökumannanna, 17 ára og yngri, og elstu ökumannanna, yfir 75 

ára, er lægst í öllum flokkum meiðsla, og eru þeir ökumenn einnig hlutfallslega fáir miðað 

við heildarfjölda allra ökumanna. Einstaklingar á aldursbilinu 25 – 34 ára eru stór hluti 

ökumanna sem lenda í framanákeyrslum í öllum flokkum, en einnig kemur á óvart hve jöfn 

dreifing er á milli aldurshópa, frá 18 til 74 ára, í öllum flokkum meiðsla. 
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 Mynd 11 Hlutfall framanákeyrsla eftir aldri ökumanna og alvarleika meiðsla 

 

 

 
Mynd 12 Hlutfall framanákeyrsla eftir aldri farþega og alvarleika meiðsla 
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Hlutfalli milli Íslendinga og erlendra ferðamanna, sem lentu í framanákeyrslu á tímabilinu, 

og alvarleika meiðsla er lýst á Mynd 13 og Mynd 14. Flestir þeirra ökumanna sem slasast 

eru af íslensku bergri brotnir, eða um þrír af hverjum fjórum í alvarleikaflokkunum fjórum. 

Hlutfall slasaðra íslenskra farþega er hæst í öllum flokkum meiðsla, en hlutfall mikið 

slasaðra erlendra ferðamanna og ferðamanna með engin meiðsl er 39% sem verður að 

teljast hátt miðað við fámennan hóp af heildarfjölda vegfarenda í umferðinni hér á landi. 

Hlutfall ökumanna sem eru erlendir ríkisborgarar búsettir hér á land er jafnt fyrir alla 

flokka meiðsla en þegar horft er til sama flokks einstaklinga sem farþega í ökutækjum eru 

hlutföllin önnur. Hlutfall látinna farþega, sem eru erlendir ríkisborgarar búsettir hér á landi, 

er fremur hátt, 17% af heildinni, hærra en hlutfall látinna erlendra ferðamanna. Hins vegar 

slasaðist enginn erlendur ríkisborgari búsettur hér á landi alvarlega á tímabilinu sem 

farþegi í ökutæki framanákeyrslanna. 

 

        
Mynd 13 Hlutfall framanákeyrsla flokkað eftir 

þjóðerni ökumanna og alvarleika meiðsla 

 

        
Mynd 14 Hlutfall framanákeyrsla flokkað eftir þjóðerni 

farþega og alvarleika meiðsla 

 

Skiptingu slysanna eftir alvarleika meiðsla og birtuskilyrðum má sjá á Mynd 15. Flest 

slysanna gerast í dagsbirtu, sérstaklega þau slys sem valda miklum meiðslum eða 

dauðsfalli. Lágt hlutfall slysanna, 20% eða færri, verða þegar myrkur er úti og enn færri 

verða þegar tekur að rökkva. Hlutfall slysa sem eiga sér stað við aðstæður þar sem 

götulýsing er til staðar er lágt og skiljanlegt að vissu leyti, þar sem upplýsingarnar varðandi 

framanákeyrslurnar sem unnið er með í þessari rannsókn ná eingöngu yfir slys sem hafa 

orðið í dreifbýli og er þar götulýsing vanalegast af skornum skammti. 
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Mynd 15 Hlutfall slysa eftir alvarleika meiðsla og birtuskilyrðum á slysstað 

 

Hlutfall slysa eftir alvarleika meiðsla og götuslýsingar á slysstað má sjá á Mynd 16Error! 

Reference source not found.. Flest slysin áttu sér stað þar sem að engin götulýsing var til 

staðar, fyrir utan dagsbirtu, enda ekki algengt að vegir í dreifbýli séu upplýstir. Stærstur 

hluti framanákeyrslanna, í öllum flokkum alvarleika meiðsla, féll þó undir flokkinn ekki 

vitað þegar farið var eftir flokkun götulýsingar á slysstað, þar sem upplýsingar um lýsingu 

á slysstað voru óútfylltar í skýrslu eða ekki þekktar. Ástand götulýsingar á slysstað er því 

atriði við skráningu slysanna sem þyrfti að bæta við framtíðarskráningu framanákeyrsla. 

Frekar jafnt hlutfall slysa gerðist þegar götulýsing, góð eða slæm, var til staðar eða á bilinu 

5 – 10% fyrir alla flokka meiðsla. 

 

          
Mynd 16 Hlutfall slysa eftir alvarleika meiðsla og götulýsingar á slysstað 

 

Veður á slysstöðum framanákeyrslanna var margbreytilegt en þó eru ákveðin veðurskilyrði 

algengari en önnur. Líkt og fram kemur á Mynd 17 þá gerast flest slysin þegar skýjað er 

úti, enda er oftast skýjað á Íslandi almennt. Annað veðurfar sem einnig virðist vera ráðandi 

og hlutfallslega algengast í flokkum slysa með alvarleg meiðsl eru björt veðurskilyrði, en 

einnig skafrenningur, sólskin og regn. Hér er einnig um mörg tilvik framanákeyrsla að 

ræða þar sem ekki var vitað um veðurskilyrði á slysstað, eða í allt upp undir 26% tilfella af 

slysum þar sem engin meiðsl hlutust. 
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Mynd 17 Veðurskilyrði við framanákeyrslur eftir alvarleika meiðsla 

 

Yfirborð vega og ástand þeirra getur haft mikið að segja hvað varðar umferðaröryggi og 

aukna slysahættu. Líkt og sjá má á Mynd 18 þá gerast flest slysin á malbikuðum vegum, 

enda mikill hluti af þjóðvegum landsins malbikaðir, a.m.k. er þar umferðin mest. Einnig 

virðist svipað hlutfall slysanna, í öllum flokkum meiðsla, gerast á olíubornum eða 

malarbornum vegum. Í öllum tilvikum dauðaslysa var ástand vegarins þekkt, en skráningu 

er ábótavant þegar minni meiðsl hljótast, þá sérstaklega þegar engin meiðsl verða, en þar 

var ekki vitað um yfirborðsástand veganna í 30% slysanna sem verður að benda til 

vanskráningar slysagagna. 
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Mynd 18 Slys eftir alvarleika meiðsla eftir yfirborði vega 

 

Í slysaskráningu Samgöngustofu kemur einnig fram færð á vegunum þegar 

framanákeyrslurnar eiga sér stað. Á Mynd 19 má sjá skiptingu framanákeyrslanna í flokka 

eftir alvarleika meiðsla og færð. Út frá skífuritunum á Mynd 19 má sjá að helmingur allra 

dauðaslysa áttir sér stað þegar vegir voru þurrir en fyrir slys með minni meiðslum er 

samsvarandi hlutfall mun lægra. Næst algengasta færðin er snjóþekja, blautt yfirborð, hálka 

og ísing, fyrir utan þau tilfelli þegar færð var ekki þekkt. Þó eru tilfellin mun færri í þeim 

flokkum en fyrir þurrt yfirborð vegar. Ef flokkar þar sem að færð er „slæm“ eða blautt og 

hált yfirborð eru teknir saman þá er hlutfall slysa í þeim flokki hátt. Þegar betur er að gáð 

þá gerast fleiri slys við blauta, hála eða erfiða færð en virðist við fyrstu sýn þegar litið er á 

niðurstöðurnar. 

 

     
Mynd 19 Hlutfallsskipting meiðsla eftir alvarleika meiðsla og færð 
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4.4 Hvenar gerast slysin? 

Ákveðið var að skoða hvenær framanákeyrslurnar eru að gerast, hvort það sé daga- eða 

tímamunur á tíðni slysanna eða hvort slysin séu algengari í ákveðnum mánuðum. 

 

Vitað er að umferð er ekki jöfn yfir allan sólahringinn né milli mánuða. Umferð eykst til 

muna yfir sumartímann þegar borgarbúar flykkjast út fyrir borgarmörkin í sumarfrí og 

ferðamenn fara að streyma til landsins. Einnig eru toppar í umferðinni á morgnanna og svo 

aftur seinni part dags þegar fólk fer í og úr vinnu.  

Mynd 20 sýnir hvernig slys tímabilsins dreifast á mánuði ársins. Þar sést að flest óhöpp 

með engum meiðslum gerðust í júlí, enda mikil umferð í dreifbýli á þeim tíma af bæði 

íslenskum og erlendum ferðamönnum í sumarfríi, en áhugavert er að sjá að engin banaslys 

urðu þó í þeim mánuði. Einnig er há tíðni slysa yfir vetrarmánuðina, það er nóvember til 

mars, og virðast slysin sem þá eiga sér stað leiða til alvarlegri meiðsla. Einnig virðist sem 

frekar mörg banaslys hafi orðið í júnímánuði, en tíðni slysa með önnur meiðsl er þar 

fremur lág, og gæti því verið að um eitt alvarlegt slys með nokkrum látnum sé að ræða. 

Engin dauðaslys áttu sér stað í júlí, eins og áður var nefnt, og nóvember, þrátt fyrir að tíðni 

slysa í þeim mánuðum sé almennt meiri en í öðrum mánuðum. Janúar og júlí virðast vera 

hápunktar í slysadreifingunni, en maí og september lágpunktar. 

 

 
Mynd 20 Dreifing framanákeyrslanna eftir mánuðum 

 

Ef nánar er litið á dreifingu framanákeyrslanna eftir vikudögum má sjá að dreifingin virðist 

vera fremur jöfn heilt á litið og enginn dagur vikunnar sem stingur í stúf við fyrstu sýn, líkt 

og sést á Mynd 21. Einhver minniháttar munur er þó á milli vikudaganna, fæst alvarleg 

slys virðast gerast á föstudögum, fæst slys í heildina verða á þriðjudögum og er tíðni slysa 

mest á sunnudögum, óháð alvarleika meiðsla.  
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Mynd 21 Dreifing framanákeyrslna eftir vikudögum  

með tilliti til alvarleika meiðsla 

 

Ef vikunni er skipt upp í virka daga og helgar þá er dreifing slysanna líkt og Mynd 22 

sýnir. Hafa skal í huga að helgar dagar teljast vera tveir talsins, laugardagur og 

sunnudagur, og því um 29% af vikunni á meðan virkir dagar eru fimm og því um 71% af 

vikunni. Hlutföllunum á Mynd 22 ber vel saman við hlutföll vikunnar þar sem að flest 

slysin gerast á virkum dögum, eða á bilinu 64 – 77% slysanna eftir því hve alvarleg meiðsl 

hljótast. Slys með litlum sem engum meiðslum eru örlítið tíðari um helgar en á virkum 

dögum, en slys með miklum meiðslum hins vegar tíðari á virkum dögum. Dauðaslys 

tímabilsins dreifast hlutfallslega jafnt niður á virka daga og helgar, þar sem að 30% 

dauðaslysanna áttu sér stað um helgar, sem er 29% af vikunni, en 70% á virkum dögum, 

sem er 71% af vikunni. 

 

 
Mynd 22 Skipting slysanna eftir virkum dögum og helgum  

með tilliti til alvarleika meiðslanna 

 

Á Mynd 23 hefur verið sett upp dreifing framanákeyrsla tímabilsins eftir tíma dags með 

tilliti til alvarleika meiðsla. Ritið á myndinni sýnir að nær engar framanákeyrslur verða frá 

21:00 á kvöldin og fram til 9:00 á morgnanna, enda flestir íbúar komnir í ró eða sofandi á 

þessum tímum sólahringsins. Þó eru þrír einstaklingar sem látast á þessum tíma, allir þó á 

milli klukkan 6:00 til 9:00 og því líklegt að þessir tilteknu einstaklingar hafi verið á 

ferðinni í morgunumferðinni. Eftir 9:00 fer slysunum fjölgandi til muna og verða flest slys 

á milli klukkan 15:00 – 18:00 á daginn.  
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Mynd 23 Dreifing framanákeyrsla eftir tíma dags  

með tilliti til alvarleika meiðslanna 

 

Á Mynd 24 sést hlutfall slysa betur eftir tíma dags með tilliti til alvarleika meiðsla. Þar sést 

að flest dauðaslys verða á milli 12:00 og 15:00, eða 40% af heildinni, en slys með miklum 

meiðslum koma flest fyrir á tímabilinu frá 9:00 að morgni og fram til 18:00 seinnipartinn, 

þar sem að þrjú tímabil eru fremur jöfn hlutfallslega. Þegar kemur að slysum með litlum 

sem og engum meiðslum þá virðast þau vera algengari aðeins seinna á daginn heldur en 

alvarleg slys, það er frá 12:00 og fram til 21:00, þar sem að tímabilið frá 15:00 til 18:00 er 

lang algengast. 

 

 
Mynd 24 Hlutfallsskipting slysa eftir tíma dags með tilliti til alvarleika meiðsla 

4.5 Orsök og tegund framanákeyrslna 

Næst verður farið í það að skoða hvernig slysin gerast, hvers konar framanákeyrslur verða, 

hver er talin vera orsökin og hver er alvarleiki meiðsla sem hljótast af við árekstrana. Eins 

og áður hefur komið fram þá voru þær framanákeyrslur á tímabilinu sem hér eru skoðaðar 

475 talsins. 

0

20

40

60

80

100

120

140

24:00 -

02:59

03:00 -

05:59

06:00 -

08:59

09:00 -

11:59

12:00 -

14:59

15:00 -

17:59

18:00 -

20:59

21:00 -

23:59

F
jö

ld
i 

sl
y
sa

 

Ár 

Látnir Mikil meiðsl Lítil meiðsl Engin meiðsl

2%

28%

28%23%

12%

7%
Mikil meiðsl

24:00 - 02:59 03:00 - 05:59 06:00 - 08:59 09:00 - 11:59

12:00 - 14:59 15:00 - 17:59 18:00 - 20:59 21:00 - 23:59

15%

15%

40%

25%

5%

Látnir

2%

28%

28%

23%

12%

7%

Mikil meiðsl

3%

8%

11%

25%
29%

20%

4%

Lítil meiðsl

1% 4%

16%

23%
36%

14%

6%

Engin meiðsl



48 

 

Framanákeyrslur geta orðið með margvíslegum hætti, þó svo að hér sé aðeins verið að 

skoða slys þar sem ökutæki úr gangstæðum áttum rekast saman, en ekki þegar ökutæki er 

bakkað á annað ökutæki. Árekstrarnir verða t.d. þegar ökutæki taka framúr öðrum 

ökutækjum og fara þá yfir á gagnstæðan vegarhelming eða þegar glæfralegar beygjur eru 

teknar og ökutæki mætast. Hlutfall framanákeyrslna samkvæmt flokkun tegunda 

Samgöngustofu með tilliti til alvarleika meiðsla má sjá á Mynd 25. Eins og þar kemur fram 

þá voru nánast allar framanákeyrslur tímabilsins af sömu tegund, 90% slysanna, og falla 

undir flokk 240, það er árekstur tveggja bíla sem mætast á beinum vegi eða í beygju. Ekki 

hefur því verið um framúrakstur að ræða, þar sem slys af þeim toga falla undir annan flokk, 

og er því líklegra að um t.d. glæfralegt aksturslag hafi verið að ræða, eða ökumaður missir 

stjórn eða vegna þreytu ökumanns sem missir bíl sinn yfir á rangan vegarhelming. 

 

     
Mynd 25 Hlutföll tegunda framanákeyrslna með tilliti til alvarleika meiðsla 

Þegar orsakir framanákeyrslanna eru skoðaðar er skipting þeirra hins vegar ekki jafn 

einsleit og flokkun slysanna eftir tegund. Líkt og áður hefur komið fram, Tafla 7, þá hefur 

skyldum orsökum verið skeytt saman í flokka til einföldunar. Á Mynd 26 má sjá hver 

hlutföll framanákeyrslna tímabilsins eru með tilliti til orsaka og alvarleika meiðsla. 

Algengustu orsök slysanna í öllum flokkum meiðsla er glæfralegur akstur ökumanns, eða 

alltaf yfir 40% af heildinni. Umhverfið, líkt og lega og ástand vega, skyggni og færð, 

virðist líka vera stór orsakaþáttur í öllum tegundum slysa. Áhugavert er að sjá hve hátt 

hlutfall dauðaslysa, 15%, orsakast vegna veikinda hjá ökumanninum sjálfum og um 6% 

dauðaslysa orsakast vegna þess að ökumaður ökutækisins er í vímu, en eru þessar orsakir 

nánast hverfandi eftir því sem meiðsl framanákeyrslanna verða smávægilegri. Sömu sögu 

má segja um orsökin ökutæki í ólagi, sem virðist að mestu tengjast dauðaslysum eða þá að 

ökutæki eru ekki rannsökuð vel í minniháttar slysum og því sé þar um vanskráningu að 

ræða. Hins vegar er orsök óhappa með engin eða lítil meiðsl líkleg til að vera af völdum 

þess að umferðarreglum er ekki fylgt, en slík örsök virðast ekki tengjast dauðaslysum eða 

slysum með alvarleg meiðsl með jafn afgerandi hætti. 

 

4% 

1% 

90% 

2% 3% 211  Árekstur á beinum vegi þar sem annar bíll
er að aka framúr v.megin
212  Árekstur á beinum vegi,  tveir bílar eru að
aka framúr v. megin
213  Árekstur á beinum vegi þar sem báðir bílar
aka framúr
221  Árekstur í h beyju þar sem bíll er að aka
framúr v. megin
231 Árekstur í v. beygju þar sem bíll er að aka
framúr v. megin
240 Árekstur tv. bíla sem mætast á beinum
vegi eða í beygju
241 Mæst í beygju

620 Hægri beygja og ekið framan á bíl



49 

    
Mynd 26 Hlutföll framanákeyrslna eftir orsökum og alvarleika meiðsla 

4.6 Ökutæki sem lenda í framanákeyrslu 

Samtals voru ökutækin sem hér eru skoðuð, og tengdust þeim 475 framanákeyrslum sem 

áttu sér stað á tímabilinu, 1070 talsins. Á  

Mynd 27 má sjá hversu alvarleg meiðsl hlutust við framanákeyrslurnar og hver 

ökutækjaflokkur þeirra ökutækja sem tengdust slysunum var samkvæmt flokkun 

Samgöngustofu. Algengast er að þau ökutæki sem lenda í framanákeyrslum séu 

fólksbifreiðar, enda er það stærstur hluti bílaflota landsins. Aðeins eru fá tilfelli slysa þar 

sem ökutæki voru ekki flokkuð sem fólksbifreið. Þegar óhöpp með engum meiðslum eru 

skoðuð fjölgar öðrum tegundum bifreiða, svo sem hópbifreiðum, sendibifreiðum og 

vörubifreiðum.  

 

Líkt og áður hefur verið nefnt, þá er líklegra að áhrifin verði meiri á ökumann og farþega 

þess ökutækis sem er minna og/eða léttara ef um árekstur tveggja bifreiða af ólíkum 

stærðum er að ræða. Því eru ökumenn og farþegar fólksbifreiðar líklegri til þess að hljóta 

alvarlegri meiðsl ef þeir lenda í árekstri við ökutæki af stærri gerð. Einnig er athyglisvert 

að sjá að í þeim tilfellum sem meiðsl eru ókunn þá er ávallt um annað ökutæki að ræða en 

þau sem hér eru sérstaklega tekin fyrir, þ.e. fólksbifreið, hópbifreið, sendibifreið eða 

vörubifreið, eða þá að um kyrrstætt ökutæki er að ræða.  
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Mynd 27 Ökutæki framanákeyrslanna skipt upp eftir  

ökutækjaflokk og alvarleika meiðsla 

 

Mynd 28 sýnir hlutfall hvers notkunarflokks ökutækjanna í framanákeyrslum, einnig með 

tilliti til alvarleika meiðsla. Í öllum flokkum meiðsla voru fólksbílar í almennri notkun 

ríkjandi notkunarflokkur ökutækja sem áttu þátt í slysunum. Fólksbílar í almennri notkun 

voru aðilar að 85% þeirra dauðaslysa sem urðu á tímabilinu á meðan 15% voru með 

hlutdeild bílaleigubíla. Í framanákeyrslum með miklum meiðslum var hlutfall bílaleigubíla 

hærra, eða 24%, á meðan ökutæki í almennri notkun voru 71% og VSK bifreiðar 5%. 

Svipuð hlutföll eru fyrir slys með litlum meiðslum og þau sem valda miklum meiðslum, en 

þegar litið er á óhöpp með engum meiðslum sést að þar eru 8% ökutækja ekki í akstri á 

tíma óhappsins og því ökutæki í almennri notkun aðeins 66% af heildinni. Þegar meiðsl 

sem hlutust við framanákeyrslu voru ókunn var aldrei um bílaleigubíl að ræða, líkt og 

algengt var í slysum með meiðslum, og hlutfall ökutækja sem ekki voru á ferðinni er mjög 

hátt, eða 34%. Einnig voru 8% ökutækja í þeim slysum flokkuð sem önnur ökutæki en þau 

sem sérstaklega eru nefnd hér. Einnig voru engar VSK bifreiðar í slysum þar sem meiðsl 

voru ókunn.  
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Mynd 28 Hlutfall hvers notkunarflokks bifreiða framanákeyrslanna  

með tilliti til alvarleika meiðslanna 

4.7 Tölfræðileg greining 

Eins og áður hefur komið fram þá var alvarleika meiðsla aðeins skipt í tvo flokka við 

athugun á tölfræðilega marktækum mun á hlutföllum meiðslanna eftir mismunandi 

breytum. Banaslys og alvarleg meiðsl voru sameinuð í flokkinn alvarleg meiðsl, á meðna 

lítil og engin meiðsl falla saman undir flokkinn lítil meiðsl. Ákveðið var að athuga hvort 

tölfræðilega marktækur munur á hlutfallslegum fjölda væri til staðar milli nokkurra flokka 

þeirra breyta sem fjallað hefur verið um hér að ofan. Hafa skal í huga að þær breytur sem 

hér eru teknar fyrir og bornar saman eru ekki tæmandi listi yfir þá samanburðarhópa sem 

mögulegir eru út frá þeim upplýsingum sem fram komu í slysaskrá framanákeyrslanna, og 

því er möguleiki á að marktækur munur sé á milli einhverra annarra breytna en þeirra sem 

hér koma fram. Formúlur (1), (2) og (3), sem settar voru fram fyrr í þessari rannsókn, voru 

notaðar við útreikningana og sýnir Tafla 15 niðurstöður tölfræðiprófanna. Notast var við 

Microsoft Excel við útreikningana.  
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Tafla 15 Niðurstöður úr tölfræðiprófum fyrir marktækan mun á hlutfallslegum  

fjölda á milli nokkra flokka 

Hópur 1 Hópur 2 Öryggisbil 

Stærra hlutfall 

alvarlegra 

meiðsla 

Marktækur 

munur 

Karlkyns 

ökumenn 

Kvenkyns 

ökumenn 
[0,436;1,397] Hópur 2 Nei 

Íslenskir 

ökumenn 

Erlendir 

ökumenn 
[0,622;2,020] Jafnt Nei 

Karlkyns 

farþegar 

Kvenkyns 

farþegar 
[0,265;1,079] Hópur 2 Nei 

Íslenskir 

farþegar 

Erlendir 

farþegar 
[0,662;2,277] Hópur 1 Nei 

Ökumenn 75 ára 

og eldri 

Ökumenn 18 – 

75 ára 
[1,036:7,515] Hópur 1 Já 

Dagsbirta 
Önnur 

birtuskilyrði 
[0,852;2,550] Hópur 1 Nei 

Götulýsing Engin lýsing [0,402;3,306] Hópur 1 Nei 

Malbikað 

yfirborð 
Annað yfirborð [1,121;3,261] Hópur 1 Já 

Þurr færð Önnur færð [0,500;1,755] Hópur 2 Nei 

Sumar Vetur [0,244;0,915] Hópur 2 Já 

Virkur dagur Helgi [0,801;2,675] Hópur 1 Nei 

Framanákeyrsla 

verður við 

framúrakstur 

Aðrar tegundir 

framanákeyrslna 
[0,400;3,611] Hópur 1 Nei 

Glæfralegur 

akstur 
Önnur orsök [0,878;1,977] Hópur 1 Nei 

Veikindi 

ökumanns 
Önnur orsök [1,631;8,369] Hópur 1 Já 

Fólksbifreið Önnur ökutæki [1,350;5,245] Hópur 1 Já 

Ökutæki í 

almennri notkun 
Bílaleigubíll [0,625;1,924] Hópur 1 Nei 

         

  

Hlutfallslegur munur á alvarleika meiðsla eftir kyni ökumanns má sjá á Mynd 29. 

Tölfræðipróf var framkvæmt fyrir hópana og sýndu niðurstöður að ekki væri marktækur 

munur þar á milli líkt og Tafla 15 setur framTafla 15.  
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Mynd 29 Hlutfallsleg skiping á alvarleika meiðsla eftir kyni ökumanna 

 

Á Mynd 30 sést hver hlutfallsleg skipting alvarleika meiðsla er milli þjóðernis ökumanna, 

þ.e. íslenskra og erlendra ökumanna, hvort sem um erlenda ferðamenn eða erlenda 

ríkisborgara búsetta á Íslandi væri að ræða. Kökuritin sýna að hlutfall alvarlega og lítið 

slasaðra er það sama hjá íslenskum og erlendum ökumönnum. Tafla 15, niðurstöður úr 

tölfræðiprófunum, sýnir að ekki er marktækur munur á milli hópanna. 

 

 
Mynd 30 Hlutfallsleg skipting þjóðernis ökumanna og alvarleika meiðsla 

 

Mynd 31 sýnir skiptingu alvarleika meiðsla eftir kyni farþega. Tölfræðipróf sýndi að ekki 

væri hlutfallslega marktækur munur á milli kynjanna og þeirra meiðsla sem hlutust við 

framanákeyrslurnar, en það er þó hærra hlutfall kvenna sem hlýtur alvarleg meiðsl, eða 

11% á móti 6% hjá karlkyns farþegum. 

 

 
Mynd 31 Skipting á alvarleika meiðsla eftir kyni farþega 
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94%

Karlkyns ökumenn
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93%
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6%
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Lítil meiðsl

6%

94%

Íslenskir ökumenn

6%

94%
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11%
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6%

94%

Karlkyns farþegar

11%

89%

Kvenkyns farþegar
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Hlutfallslega skiptingu alvarleika meiðsla eftir þjóðerni farþega, það er Íslendinga eða 

erlendra farþega, bæði ferðamanna og erlendra ríkisborgara búsettum á Íslandi, má sjá á 

Mynd 32. Tafla 15 sýnir að ekki er marktækur munur á milli hópanna. 

 

 
Mynd 32 Skipting alvarleika meiðsla og þjóðerni farþega 

 

Þegar athugað var hvort að marktækur munur væri á milli alvarleika meiðsla hjá 

ökumönnum undir 75 ára aldri og ökumanna sem voru 75 ára og eldri voru niðurstöðurnar 

þær að marktækur munur væri á milli hópanna. Alverleg meiðsl hjá eldri ökumönnum, 

einstaklingum 75 ára og eldri, mældust marktækt fleiri en hjá ökumönnum sem yngri voru, 

líkt og sjá má á Mynd 33. Á meðan aðeins 6% ökumanna yngri en 75 ára hlutu alvarleg 

meiðsl þá var hlutfall eldri einstaklinganna meira en tvöfalt hærra, eða 15%. Fjöldi 

ökumanna á aldrinum 75 ára og eldri er lítill í samanburði við fjölda ökumanna á 

aldursbilinu 18 – 75 ára eins og fram Tafla 8 setti fram. 

 

 
Mynd 33 Hlutfallsleg skipting á alvarleika meiðsla og aldurs ökumanna 

 

Niðurstöður tölfræðiprófs sýndu að ekki væri marktækur munur á hlutfallslegri skiptingu 

milli hópanna þegar alvarleiki meiðsla og birtuskilyrði voru borin saman líkt og Tafla 15 

setti fram. Mynd 34 sýnir hlutfallslega skiptingu á alvarleika meiðsla og birtuskilyrða, en 

eins og sést þá er munurinn á milli hópanna lítill. Fjöldi slysa við öll birtuskilyrði önnur en 

dagsbirta, voru sett saman í hópinn önnur birtuskilyrði. Hærra hlutfall alvarlegra meiðsla 

verður þó í framanákeyrslum sem gerast í dagsbirtu.  

9%

91%
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Lítil meiðsl
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90%
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9%

91%
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15%
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15%

85%
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94%
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Mynd 34 Hlutfallsleg skipting á alvarleika meiðsla og birtuskilyrði á slysstað 

 

Á Mynd 35 sést hvernig hlutfallsleg skipting á alvarleika meiðsla er eftir því hvort 

götulýsing hafi verið til staðar á slysstað eða ekki. Hópurinn götulýsing nær yfir öll slys þar 

sem að götulýsing var til staðar, hvort sem hún var góð eða slæm. Niðurstöður 

tölfræðiprófs gáfu til kynna að ekki væri marktækur munur á milli hópanna. 

 

 
Mynd 35 Hlutfallsleg skipting á alvarleika meiðsla og götulýsingar á slysstað 

 

Næst var hlutfallsleg skipting á alvarleika meiðsla og yfirborði vega skoðuð, og má sjá þá 

skiptingu á Mynd 36. Tölfræðiprófið leiddi í ljós að marktækur munur væri á hlutföllunum, 

þar sem að framanákeyrslur með alvarlegum meiðslum á vegum með malbikuðu yfirborði 

mældust marktækt fleiri en alvarleg slys sem gerast á öðrum tegundum vegyfirborðs. Tafla 

15 sýnir Nnðurstöður tölfræðiprófsins. 

 

 
Mynd 36 Hlutfallsleg skipting á alvarleika meiðsla og yfirborð vega 
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Hlutfallsleg skipting á milli alvarleika meiðsla og færðar má sjá á Mynd 37. Í hópinn önnur 

færð falla allar þær framanákeyrslur sem áttu sér stað þegar færðin var ekki þurr, að 

undanskyldum þeim slysum þar sem færð á tíma slyss var ekki þekkt. Tafla 15, sem birti 

niðurstöður tölfræðiprófs, sýnir að ekki er marktækur munur á hlutföllum hópanna.  

 

 
Mynd 37 Hlutfallsleg skipting á alvarleika meiðsla og færð 

 

Á Mynd 38 er sýnt hlutfall skiptingar á alvarleika meiðsla og árstíma. Að þessu sinni var 

árinu skipt upp í tvö tímabil, sumar og vetur, þar sem maí, júní, júlí og ágúst voru 

skilgreindir sem sumarmánuður en aðrir mánuðir féllu undir vetur. Tafla 15 setur fram að 

framanákeyrslur með alvarlegum meiðslum um vetur eru marktækt fleiri en alvarleg 

meiðsl við framanákeyrslur um sumar. Líkt og Mynd 38 gefur til kynna þá er hlutfall 

alvarlegra slasaðra tvöfalt hærra yfir vetrarmánuðina en það er á sumrin.   

 

 
Mynd 38 Hlutfallsleg skipting á alvarleika meiðsla og árstími 

 

Einnig var hlutfallsleg skipting á alvarleika meiðsla og daga vikunnar skoðuð og sýnir 

Mynd 39 þessa skiptingu. Laugardagur og sunnudagur voru flokkaðir saman í hópinn helgi 

en aðrir dagar taldir sem virkir dagar. Niðurstöður tölfræðirannsókna sýna að ekki er 

marktækur munur á milli hópanna þrátt fyrir að hlutfall alvarlegra meiðsla sé hærra á 

virkum dögum heldur en um helgar. 

15%
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Lítil meiðsl
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86%

Þurr færð

15%

85%
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Mynd 39 Hlutfallsleg skipting á alvarleika meiðsla og dagar vikunnar 

 

Á Mynd 40 má sjá hlutfallslega skiptingu á alvarleika meiðsla og tegunda framanákeyrsla. 

Flokkar tegunda þar sem að um framúrakstur var að ræða eru settir saman í hóp á meðan 

aðrar tegundir framanákeyrsla eru færðar saman í annan hóp. Tafla 15 sýnir niðurstöður 

tölfræðirannsókna og þar kemur fram að ekki sé marktækur munur á milli hópanna.  

 

 
Mynd 40 Hlutfallsleg skipting á alvarleika meiðsla og tegundir framanákeyrsla 

 

Hlutfallslega skiptingu á alvarleika meiðsla og ákveðinna orsaka framanákeyrsla má sjá á 

Mynd 41. Orsökin glæfralegur akstur er hér sér hópur á meðan allar aðrar orsakir eru 

saman í hóp. Niðurstöður tölfræðiprófa sýndu að ekki var marktækur munur á milli 

hópanna tveggja.  

 

 
Mynd 41 Hlutfallsleg skipting á alvarleika meiðsla fyrir glæfralegan akstur  

og aðrar orsakir framanákeyrsla 
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Á Mynd 42 má sjá hvernig hlutfallsleg skipting alvarleika meiðsla og orsaka 

framanákeyrsla er þegar orsökin veikindi ökumanns er skoðuð á móti öðrum orsökum. 

Tafla 15 setur fram að marktækur munur er á milli þessara hópa þar sem að hlutfallslega 

fleiri alvarleg meiðsl orsakast vegna veikinda ökumanns heldur en af völdum annara 

orsaka. Þetta má sjá á Mynd 42 þar sem að 38% af þeim framanákeyrslum sem orsakast 

vegna veikinda ökumanna enda með alvarlegum meiðslum vegfarenda, en á sama tíma 

aðeins um 14% þegar  horft er til annara orsaka. 

 

 
Mynd 42 Hlutfallsleg skipting á alvarleika meiðsla fyrir veikindi ökumanns  

og annarra orsaka framanákeyrsla 

 

Mynd 43 sýnir hlutfallslega skiptingu á alvarleika meiðsla og ökutækjaflokka, en Tafla 15 

birti niðurstöður tölfræðiprófa um marktækan mun fyrir hópana. Þær niðurstöður sýna að 

marktækur munur á hlutföllunum er til staðar, þar sem að hærra hlutfall alvarlegra meiðsla 

er við framanákeyrslur í fólksbílum heldur en öðrum tegundum ökutækja. 

 

 
Mynd 43 Hlutfallsleg skipting á alvarleika meiðsla og ökutækjaflokka 

 

Að lokum má sjá hlutfallslega skiptingu á alvarleika meiðsla og notkunarflokka ökutækja á 

Mynd 44. Aðeins voru bornir saman tveir notkunarflokkar, ökutæki í almennri notkun og 

bílaleigubílar. Niðurstöður tölfræðiprófa sýndu að ekki væri marktækur munur á milli 

hópanna, líkt og Tafla 15 setti fram.  
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Mynd 44 Hlutfallsleg skipting á alvarleika meiðsla og notkunarflokka ökutækja 

4.8 Fjölkosta logit-líkan 

Þar sem niðurstöður útreikninga á marktækum mun milli hópa framanákeyrslanna voru 

ekki afgerandi og munur milli hópanna mældist aðeins marktækur í örfáum tilfellana var 

ákveðið að framkvæma einnig fjölkostagreiningu á gögnunum. Til þess var fjölkosta logit 

líkan sett upp í forritinu STATA, slysagögn framanákeyrslanna lesin þar inn úr Excel og 

formúlur (4), (5), (6), (7) og (8) notaðar við útreikningana líkt og útskýrt var í kafla 3.2, 

meðhöndlun gagna. Tafla 16 sýnir þær upplýsingar slysaskráningarinnar sem settar voru 

inn sem breytur í logit líkanið og hvaða upplýsingar standa að baki hverrar breytu. Þær 

breytur sem hefur verið strokað yfir í töflunni eru þær sem teknar voru út úr líkaninu að 

lokum þar sem að þær náðu ekki 95% marktækni markmiðinu fyrir neina af afleiðingunum. 

Eins og sjá má voru fleiri en helmingur breytanna sem sýndu ekki næga marktækni og voru 

þar af leiðandi fjarlægðar úr loka útreikningunum. 

 

Tafla 16 Breytur sem settar voru upp í STATA fyrir fjölkosta logit líkan 

Breytur (skýring)    Breytur (skýring) 

Kyn 
 

Orsök óhapps 

Kona 
 

Orsakast af völdum ökumanns í vímu 

Aldur 
 

Orsakast af völdum veikinda ökumanns 

Ökumenn yngri en 25 ára 
 

Orsakast því umferðarreglum var ekki fylgt 

Ökumenn eldri en 74 ára 
 

Orsakast vegna glæfralegs aksturs 

Þjóðerni 
 

Orsakast vegna ökutækis í ólagi 

Erlendur ferðamaður 
 

Orsakast af völdum farms/farþega ökutækis 

Birta 
 

Orsakast af völdum umhverfis 

Dimma (Rökkur, myrkur, Götulýsing) 
 

Tegund óhapps 

Götulýsing 
 

Framúrakstur (211, 212, 213, 221, 231) 

Góð götulýsing 
  

Slæm götulýsing 
  

(framhald) 

 

 

 

 

8%

92%

Mikil meiðsl

Lítil meiðsl

8%

92%

Bílaleigubíll

9%

91%
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Tafla 16 (framhald) Breytur sem settar voru upp í STATA fyrir fjölkosta logit líkan 

Breytur (skýring)  Breytur (skýring) 

Veður 
 

Ökutækisflokkur 

Blautt (Regn, snjókoma, slydda, 

skafrenningur, éljagangur)  
Fólksbifreið 

Skýjað (Skýjað, hálfskýjað) 
 

Hópbifreið (Hópbifreið I, hópbifreið II) 

Þoka (Þoka) 
 

Sendibifreið 

Yfirborð vegar 
 

Vörubifreið (Vörubifreið I, vörubifreið II) 

Malborid (Malborið, óslétt, grófur vegarslóði) Mótorhjól 

Færð 
 

Dráttarvél 

Blaut færð (Blautt, vatnsagi) 
 

Öryggistæki 

Hálka (Hálka, ísing) 
 

Bílbelti spennt 

Snjór (Snjór, þæfingur, þungfært, snjóþekja) 
 

Barnabílstóll til staðar 

Árstíð 
 

Umdæmi óhapps 

Sumar (Maí, júní, júlí, ágúst) 
 

Vesturland 

Ár 
 

Vestfyrðir 

Árið 2014 
 

Norðurland vestra 

Árin 2015 og 2016 
 

Norðurland eystra 

Árið 2017 
 

Austurland 

      

 

Tafla 17 setur fram niðurstöður fjölkosta logit líkansins, þar sem að auðir reitir eru þar sem 

að stuðull ákveðinnar breytu hefur verið skorðaður í núll fyrir það tilfelli sökum þess að 

95% marktækni markmiðinu var ekki náð. Fæstar breytur voru næginlega marktækar fyrir 

afleiðingarnar banaslys, en flestar voru nothæfar í samanburði við afleiðingarnar lítil 

meiðsl. Eins og áður hefur komið fram þá var grunntilfellið sem stuðst var við í 

útreikningum logit líkansins afleiðingarnar engin meiðsl. 

 

Tafla 17 Niðurstöður fjölkosta logit líkans fyrir meiðsl í framanákeyrslum 

Breytur 
  Banaslys   Mikil meiðsl   Lítil meiðsl 

  β stuðull t-gildi   β stuðull t-gildi   β stuðull t-gildi 

Fasti   -4,346 -15,37   -3,398 -10,66   -1,511 -11,79 

Kona   - -   0,580 2,51   - - 

Ökumenn yngri 

en 25 ára 
  - -   - -   0,330 2,02 

Ökumenn eldri en 

74 ára 
  1,543 1,97   - -   0,852 2,40 

Slæm götulýsing   - -   2,321 3,62   - - 

Blaut færð   - -   - -   0,413 2,25 

Snjór   - -   - -   0,491 3,11 

Árin 2015 og 2016   - -   - -   -0,472 -3,10 

Orsakast af 

völdum veikinda 

ökumanns 

  2,343 4,54   1,780 5,11   1,206 4,44 

(framhald) 
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Tafla 17 (framhald) Niðurstöður fjölkosta logit líkans fyrir meiðsl í framanákeyrslum 

Breytur 
 Banaslys  Mikil meiðsl  Lítil meiðsl 

 β stuðull t-gildi  β stuðull t-gildi  β stuðull t-gildi 

Orsakast því 

umferðarreglum 

var ekki fylgt 

  - -   -1,678 -2,71   -1,218 -4,30 

Orsakast vegna 

glæfralegs aksturs 
  - -   0,854 2,76   - - 

Orsakast vegna 

ökutækis í ólagi 
  2,266 2,83   2,054 4,56   0,940 2,34 

Sendibifreið   - -   - -   0,662 2,73 

Vörubifreið   - -   - -   -1,380 -2,93 

Vesturland   - -   -0,606 -2,21   - - 

                    

Fjöldi athugana 1410           

Log-sennileiki í 0 -1954,675           

Log-sennileiki með föstum -1085,677           

Log-sennileiki við samleitni -993,440           


2
 0,492           

Leiðrétt 
2
 0,480      

                    

Grunntilfelli: Engin meiðsl               

 

Konur eru líklegri en karlar til þess að hljóta mikil meiðsl við framanákeyrslu. Ökumenn 

yngri en 25 ára eru líklegri til þess að hljóta lítil meiðsl frekar en aðrir ökumenn. Eldri 

ökumenn, eldri en 74 ára, eru líklegri en yngri ökumenn til þess að láta lífið við 

framanákeyrslu en jafnframt að hljóta lítil meiðsl.    

 

Slæm götulýsing veldur auknum líkum á miklum meiðslum við framanákeyrslu, miðað við 

þegar engin lýsing er til staðar. Munurinn þarna á milli gæti falist í því ef slæm lýsing er í 

kringum þéttbýli sem er óvenjulegt miðað við enga lýsingu á þjóðveginum, fjarri þéttbýli, 

sem er venjan og bílstjórar því undirbúnir þeim aðstæðum. 

 

Ef framanákeyrsla á sér stað við blauta færð aukast líkurnar á litlum meiðslum frekar en 

engum meiðslum miðað við það ef færð er góð, og veldur snjór því að líkurnar á litlum 

meiðslum verða ennþá meiri. 

 

Á árunum 2015 og 2016 voru líkurnar á litlum meiðslum miðað við engin meiðsl minni en 

á árinu 2018.  

 

Framanákeyrslur sem orsakast af völdum veikinda ökumanns eru líklegri til þess að fela í 

sér banaslys en þegar framanákeyrslur orsakast með öðrum hætti. Sama má segja um aðra 

flokka meiðsla, ef framanákeyrsla verður af völdum veikinda ökumanns er líklegra að 

einstaklingar hljóti meiðsl af heldur en þegar orsökin eru önnur. Sömu sögu má segja um 

afleiðingar framanákeyrsla sem orsakast vegna þess að ökutæki er í ólagi, líkurnar á 

banaslysi sem og meiðslum eru meiri en þegar slys atvikast með öðrum hætti. Þegar 

framanákeyrslur orsakast vegna þess að umferðarreglum er ekki fylgt eru líkurnar á 

miklum og litlum meiðslum minni en þegar orsök eru ókunn eða af völdum annara 
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vegfarenda. Glæfralegur akstur eykur líkurnar á miklum meiðslum við framanákeyrslu í 

samanburði við þegar glæfralegur akstur var ekki talinn orsök.  

 

Líkur á litlum meiðslum frekar en engum meiðslum við framanákeyrslu aukast þegar 

sendibifreiðar eiga í hlut, en það dregur úr líkum á litlum meiðslum þegar vörubifreið 

lendir í framanákeyrslu. Vörubílar eru oftast þungir og stórir og því hægt að hugsa sér að 

ökumenn, sem og farþegar, vörubifreiða sleppa oftar ómeiddir frá framanákeyrslum heldur 

en aðrir í umferðinni, sem þá eru iðulega í minni og léttari ökutækja.  

 

Að lokum virðast vera minni líkur á miklum meiðslum þegar framanákeyrslur eiga sér stað 

á vesturlandi í samanburði við aðra landshluta. 

 

Til þess að auðvelda nánari samanburð á breytum slysaskráningarinnar og afleiðingum 

slysanna út frá niðurstöðum logit líkansins var notast við aðferð tengda líkindanæmni. 

STATA forritið sá um útreikningana á líkindanæmninni líkt og áður, og voru þeir byggðir 

á formúlu (9) sem sett var fram hér að ofan. Tafla 18 sýnir samantekt niðurstaðna þeirra 

útreikninga fyrir hverja breytu og afleiðingu fyrir sig.  

 

Tafla 18 Líkindanæmni niðurstaðna fjölkosta logit líkansins 

Breytur Banaslys      
Mikil 

meiðsl 

Lítil 

meiðsl  

Engin 

meiðsl 

Kona -3,46% 71,26% -3,46% -3,46% 

Ökumenn yngri en 25 

ára 
-6,26% -6,26% 30,38% -6,26% 

Ökumenn eldri en 74 

ára 
258,28% -21,36% 80,77% -21,36% 

Slæm götulýsing -30,04% 612,39% -30,04% -30,04% 

Blaut færð -8,07% -8,07% 38,93% -8,07% 

Snjór -9,25% -9,25% 48,22% -9,25% 

Árin 2015 og 2016 8,86% 8,86% -32,10% 8,86% 

Orsakast af völdum 

veikinda ökumanns 
503,72% 250,60% 93,64% -42,03% 

Orsakast því 

umferðarreglum var 

ekki fylgt 

26,12% -76,45% -62,70% 26,12% 

Orsakast vegna 

glæfralegs aksturs 
-4,12% 125,20% -4,12% -4,12% 

Orsakast vegna 

ökutækis í ólagi 
468,27% 359,44% 50,81% -41,06% 

Sendibifreið -13,82% -13,82% 67,03% -13,82% 

Vörubifreið 17,73% 17,73% -70,39% 17,73% 

Vesturland 3,48% -43,56% 3,48% 3,48% 

Meðal líkur á 

meiðslaflokki 
1,56% 6,03% 18,51% 73,90% 
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Tafla 18 sýnir að konur eru 71% líklegri en karlar til þess að hljóta mikil meiðsl lendi þær í 

framanákeyrslu. Eldri ökumenn, einstaklingar eldri en 74 ára, eru mun líklegri til að deyja 

við framanákeyrslu heldur en ökumenn sem yngri eru, eða meira en þrisvar sinnum líklegri 

til að láta lífið. Einnig eru þeir 81% líklegri til þess að hljóta lítil meiðsl við 

framanákeyrslu heldur en þeir sem eru 74 ára og yngri. Einstaklingar undir 25 ára aldri eru 

þó 30% líklegri til þess að hljóta lítil meiðsl en þeir sem eru eldri en það.  

 

Einnig sést að slæm götulýsing eykur líkurnar á miklum meiðslum við framanákeyrslu 

sjöfalt miðað við enga götulýsingu og blaut færð og snjór auka líkurnar á litlum meiðslum 

töluvert miðað við góða færð, eða um 29% og 48%. 

 

Á árunum 2015 og 2016 voru líkur á litlum meiðslum við framanákeyrslu 32% meiri 

miðað við samanburðar ár. 

 

Ef orsök framanákeyrslanna er skoðuð má sjá að ef veikindi ökumanns orsaka slysið eru 

líkurnar á banaslysi sex sinnum meiri, mikil meiðsl meira en þrisvar sinnum líklegri og lítil 

meiðsl næstum tvisvar sinnum líklegri en þegar veikindi eiga ekki hlut að máli, með alla 

aðrar breytur óbreyttar. Þegar ökutæki sem er í ólagi veldur framanákeyrslu aukast líkurnar 

einnig á banaslysi, eða verða fimm sinnum líklegri, sem og líkurnar á miklum meiðslum, 

meira en fjórum sinnum líklegri, og litlum meiðslum, 51% líklegri, en m.v. samskonar slys 

þegar ökutæki í ólagi er ekki merkt sem orsök. Glæfralegur akstur tengist tvöföldun á 

líkum á miklum meiðslum. Þegar umferðarreglum er ekki fylgt þá aukast líkurnar á 

banaslysi um 26%.  

 

Að lokum má sjá að líkurnar á litlum meiðslum við framanákeyrslu aukast þegar um 

sendibifreið er að ræða, 67%, en þegar vörubifreið á í hlut dregur það úr líkunum á litlum 

meiðslum um 70% en eykur líkur á öðrum afleiðingum fyrir ökumann vörubifreiðarinnar. 

Ekki mældist mikill munur milli alvarleika meiðsla og landshluta landsins, en þó reiknast 

líkurnar á miklum meiðslum við framanákeyslu aðeins minni á vesturlandi en í öðrum 

landshlutum, 44% minni. 
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5 Umfjöllun 

Nú, þegar niðurstöður rannsóknarinnar hafa verið settar fram, tölfræðilega marktækur 

munur reiknaður fyrir breytur framanákeyrslanna og líkindanæmni fjölkosta logit líkansins 

skoðuð, þá auðveldar það samanburð á framanákeyrslum tímabilsins og aðstæðum þeirra. 

Geranlegt verður að veita svör við þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram í 

upphafi þessarar rannsóknar. Hér á eftir verður rannsóknarspurningum ritgerðarinnar 

svarað eftir fremsta megni, sem og tengdar vangaveltur verða bornar upp og ræddar. 

 

Eins og sést hefur á gögnum og niðurstöðum þessarar rannsóknar þá er skráning 

framanákeyrsla ábótavant í ýmsum tilfellum og um þó nokkur tilfelli var að ræða þar sem 

að ekki var vitað hverjar aðstæður slysanna voru, hver átti aðild að þeim eða hvernig þau 

atvikuðust. Þessi óvissa í skráningu og skortur á upplýsingum skekkir samanburð gagnanna 

að einhverju leiti. Upplýsingum slysanna er í þessari ritgerð skeytt saman í hópa eða flokka 

til einföldunar, sem gæti haft áhrif á samanburð slysanna og verið misvísandi að einhverju 

leiti. Einnig eru þær upplýsingar um framanákeyrslur sem notaðar eru hér ekki endilega 

tæmandi listi yfir allar framanákeyrslur sem urðu á tímabilinu, þar sem að ekki eru öll 

óhöpp tilkynnt. Má þó telja að flestar framanákeyrslur með alvarlegum meiðslum séu í 

gögnunum, þar sem að aðstoðar er þá þörf og skylda er að tilkynna slík slys, en vantað gæti 

sérstaklega upp á skráningu óhappa með engum meiðslum.  

 

Hvað varðar útreikninga á marktækum mun milli mismunandi hópa framanákeyrslna, þá 

verður að hafa í huga að einhver skekkja fylgir aðferðinni og því verður taka 

niðurstöðunum með fyrirvara. Þar sem að aðferðin sem hér var notuð ber aðeins saman tvo 

hópa í einu var gerður mikill samruni á gögnum sem innifela margvísleg atriði sem ekki er 

þá beint tekið tillit til. Þegar tegundir framanákeyrslna eru til að mynda teknar fyrir var 

einungis skoðað hvort árekstrarnir hefður orðið við framúrakstur eða af öðrum ástæðum, 

og því þættir eins og hraði ökutækja ekki teknir inn í reikninginn, heldur er einungis horft á 

einn þátt í einu, útilokaðan frá öðrum breytum. Þetta gefur því ekki alveg raunverulega 

mynd af aðstæðum eða orsökum slysanna og getur skekkt marktækni prófsins. Einnig er 

líklegt að prófið mæli ekki marktækan mun í sumum tilfellana þar sem slys af þeirri tegund 

voru fá og öryggisbilið sem fékkst var því stórt. Þetta gerist annars vegar vegna þess að 

gagnasafnið er fremur lítið (innan við 500 slys og óhöpp) og því stundum fáar mælingar 

fyrir sumar breytur og hins vegar vegna þess að mismunandi áhrifaþáttum er blandað 

saman til að mynda stærri hópa og dreifnin verður þá meiri. Því er mikilvægt að 

niðurstöðum marktækni prófsins sé tekið með gát því munurinn á milli hópanna gæti verið 

meiri en hann sýnist vera í þessari rannsókn. 

 

Sömu sögu má segja um niðurstöður fjölkosta logit líkansins og útreikninga á 

líkindanæmni ákveðinna breyta. Þeim niðurstöðum verður einnig að taka með ákveðinni 

aðgætni þar sem að formúlur STATA módelsins fela í sér forsendur sem halda ekki 

fullkomlega sem leiðir til óvissu, sem og samruni gagnanna og þær skorður sem settar voru 

á breyturnar. 
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5.1 Rannsóknarspurningum svarað 

Hvernig hefur þróun í framanákeyrslum verið með tilliti til tíðni og meiðsla? 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar hefur framanákeyrslum farið fjölgandi á 

tímabilinu, þó varð ákveðin stöðnun í fjölda slysa á milli áranna 2017 – 2018, en miðað við 

árið 2014 hefur verið fjölgun. Ef horft er á þær upplýsingar sem Tafla 14 setti fram sést að 

svipuð þróun hefur verið í umferðarslysum almennt. Hlutfall banaslysa og alvarlegra 

meiðsla af völdum framanákeyrsla fór þó hlutfallslega minnkandi miðað við heildarfjölda 

umferðarslysa sem ollu slíkum meiðslum. Sem dæmi má nefna þá voru tvö af fjórum 

banaslysum árið 2014 af völdum framanákeyrsla, en þessar litlu tölur þýða að smávægileg 

breyting í fjölda leiðir til stórrar breytingar í hlutfalli sem hér er 50%, en árið 2018 voru 

fimm af átján banaslysum af völdum framanákeyrsla, eða um 28%. Svipuð hlutföll á milli 

banaslysa eru á hinum árum tímabilsins og fyrir árið 2018. Hlutfall alvarlegra meiðsla af 

völdum framanákeyrsla miðað við alvarleg meiðsl almennt af völdum umferðarslysa er 

minna en fyrir banaslys. Á tímabilinu eru framanákeyrslur aðeins ábyrgar fyrir mest 7% af 

heildarfjölda alvarlegra umferðarslysa. 

 

Samtímis hefur landsmönnum einnig fjölgað, sem og ökutækjum, og þar með heildarfjölda 

ekinna kílómetra á ári. Einnig hefur erlendum ferðamönnum á Íslandi fjölgað á seinustu 

árum og hefur fjöldi bílaleigubíla í umferð aldrei verið meiri en nú. Aukning í tíðni 

umferðarslysa, og þar með talið framanákeyrsla, er því ekki á skjön við aðra þróun í 

samfélaginu, ef litið er til fjölda einstaklinga og ökutækja í umferðinni hverju sinni. Þegar 

litið er á niðurstöðurnar sem birtar eru á Mynd 6 sést að hlutfallsleg skipting 

framanákeyrsla eftir alvarleika meiðsla er fremur stöðug milli ára. Þó svo að 

framanákeyrslum hafi farið fjölgandi á tímabilinu haldast hlutföll meiðsla nokkuð svipuð 

milli ára. Hlutfall banaslysa milli ára er um 2 – 6% af heildarfjölda slysa. Hlutfall slysa 

með litlum meiðslum eru yfirleitt um 20% af heildarfjöldanum, að árinu 2015 undanskyldu 

en þá ollu aðeins 10% framanákeyrslanna litlum meiðslum. Framanákeyrslur með miklum 

meiðslum voru fremur algengar árið 2014 þar sem að 16% framanákeyrsla það árið enduðu 

með alvarlegum meiðslum. Hlutfall mikilla meiðsla fór svo lækkandi á árunum á eftir, þar 

sem að aðeins 5% af heildarfjölda framanákeyrsla árið 2016 ollu miklum meiðslum. Hins 

vegar hefur sú jákvæða þróun gengið að miklu leiti til baka seinustu tvö ár þar sem að 

alvarlegum meiðslum fór aftur fjölgandi árið 2017 og 2018. Ekki er ljóst hvað olli þessum 

breytingum á hlutfalli meiðsla, en hugsanlega hefur aukinn straumur ferðamanna, og þar af 

leiðandi nýrra ökumanna á þjóðvegum landsins á seinustu árum haft eitthvað að segja 

varðandi aukningu á framanákeyrslum almennt en einnig tölfræðileg dreifing slysa, þar 

sem tíðnin sveiflast í kringum eitthvert meðaltal til langs tíma og því erfitt að túlka aðeins 

fimm ára tímabil. 

 

Hverjir eiga aðild að slysum af þessu tagi? 

Þegar litið er á upplýsingar sem snúa að ökumönnum og farþegum framanákeyrslanna 

kemur margt áhugavert í ljós. Mun fleiri karlkyns ökumenn virðast lenda í 

framanákeyrslum en konur, en það þýðir samt ekki endilega að þeir séu verri ökumenn en 

konur eða það sé líklegra að karlmenn lendi í slysi, því samkvæmt þeim upplýsingum sem 

komu fram fyrr í þessari rannsókn þá eru fleiri karlmenn en konur í umferðinni almennt, 

fleiri karlar sem vinna við akstur og flutninga og karlmenn eru líklegri til þess að sitja við 

stýrið þegar bæði kynin ferðast saman. Svipað hlutfall banaslysa og slysa sem valda 

miklum meiðslum er hjá bæði karlkyns og kvenkyns ökumönnum, en mun hærra hlutfall 

lítið slasaðra ökumanna var að finna hjá kvenkyns ökumönnum, eða um 21% af heildinni á 
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meðan aðeins um 14% karlkyns ökumanna varð fyrir litlum meiðslum. Hins vegar voru 

hlutföll meiðsla hjá farþegum framanákeyrsla mjög svipuð milli karla og kvenna. Um 2% 

kvenkyns farþega létu þó lífið á meðan engin dauðsföll urðu á karlkyns farþegum. Einnig 

var ögn stærra hlutfall kvenkyns farþega sem slasaðist illa, en karlar voru hins vegar 

líklegri til þess að hljóta lítil meiðsl sem farþegar. Þess má þó geta að hlutfall karla og 

kvenna sem farþegar var öfugt við ökumenn, þar sem að fleiri konur voru skráðar sem 

farþegar bifreiðanna heldur en karlar.  

 

Þessi mismunur á hlutföllum meiðslaflokkanna eftir kynjum gæti stutt þá tilgátu sem sett 

var fram í byrjun þessarar rannsóknar um það að ökutæki og öryggisbúnaður er oft 

hannaður miðað við hinn „meðal mann“ sem gæti verið að valda því að konur koma oft 

verr út úr bílslysum en karlar og eru líklegri til þess að hljóta alvarlegri meiðsl. Einnig gæti 

verið munur á því hvers konar ökutæki konur og karlar sem lentu í slysunum í þessari 

rannsókn keyrðu, sem gæti skýrt þennan mun að einhverju leiti, en ekki var farið í þá 

athugun að þessu sinni. Þegar skoðað var hvort marktækur munur væri á meiðslum 

karlkyns og kvenkyns ökumanna kom í ljós að svo væri ekki en nákvæmari samanburður 

með fjölkosta líkaninu sýndi fram á að konur væru 71% líklegri til þess að hljóta mikil 

meiðsl við framanákeyrslu heldur en karlar sem kemur heim og saman við eldri rannsóknir. 

 

Hvað varðar aldur ökumanna og farþega sem lenda í framanákeyrslu þá eru flest banaslys á 

ökumönnum á aldrinum 18 til 24 ára og þeir sem hljóta mikil meiðsl eru flestir á aldrinum 

25 til 34 ára, bæði ökumenn og farþegar. Á sama tíma voru flestir aðilar slysanna á 

aldrinum 25 til 34 ára og því verður að horfa á hlutfall slysa miðað við aldur og alvarleika. 

Þegar hlutföll meiðsla flokka eru skoðuð með tilliti til alvarleika meiðsla sést að 15% 

ökumanna eldri en 75 ára hlutu alvarleg meiðsl við framanákeyrslu á meðan aðeins 6% 

yngri ökumanna varð fyrir alvarlegum meiðslum. Útreikningar sýndu fram á það að 

marktækur munur væri á þessum aldursflokkum þar sem hátt hlutfall eldri ökumanna, þó 

fáir einstaklingar, varð fyrir alvarlegum meiðslum við framanákeyrslu á tímabilinu.  

 

Nákvæmari niðurstöður fengust með fjölkosta logit líkaninu, en ökumenn eldri en 74 ára 

eru þrisvar sinnum líklegri til þess að láta lífið lendi þeir í framanáakstri en aðrir ökumenn. 

Jafnframt benti logit líkanið á að þeir ökumenn sem eru yngri en 25 ára væru 30% líklegri 

til þess að hljóta lítil meiðsl en aðrir ökumenn við framanákeyrslu. Það sem gæti skýrt 

þennan mun á alvarleika meiðsla eftir aldri ökumanna gæti verið að eldra fólk er oftar 

veikburðara en þeir sem yngri eru, með slakari stoðkerfi eða undirliggjandi sjúkdóma sem 

veldur því að þau eru verr í stakk búin þegar þau lenda í framanákeyrslu. Yngri ökumenn 

eru oft mikið á ferðinni, í tímaþröng og líklegri til þess að hunsa öryggisbúnað ökutækisins 

og keyra ógætilega, sem gerir það að verkum að tíðni slysa hækkar hjá þeim aldurshóp. 

Einnig er yngra fólk líklegra til þess að keyra minni og eldri bíla en aðrir ökumenn, þar 

sem að yngra fólk er oft efnaminna en þeir sem eldri eru, sem veldur því að þeir koma oft 

verr út úr slysum en aðrir, líkt og bent var á í byrjun þessarar rannsóknar.  

 

Að lokum er ljósi varpað á niðurstöður rannsóknarinnar sem snúa að þjóðerni ökumanna 

og farþega framanákeyrslanna. Flestir ökumenn og farþegar í framanákeyrslum voru 

Íslendingar þó svo að hlutfall erlendra ferðamanna og erlendra ríkisborgara búsettum á 

íslandi hafi verið nokkuð hátt. Mjög svipuð skipting þjóðerna ökumanna var á milli 

meiðslaflokkana, þar sem að um ¾ voru Íslendingar, 1/5 erlendir ferðamenn og restin 

erlendir ríkisborgarar búsettir á Íslandi.  
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Þegar litið er á hlutfall erlendra ferðamanna sem farþega í ökutækjum framanákeyrsla sést 

að sú tala er hærri eða 16 til 39% af heildar farþegum. Skýringin á þessu háa hlutfalli gæti 

verið að erlendir ferðamenn ferðast oft um í hópferðabílum eða rútum þegar þeir skoða 

landið okkar, sem er ekki algengur ferðamáti meðal Íslendinga, og því þarf aðeins að gerast 

eitt alvarlegt slys þar sem slíkt ökutæki á í hlut til þess að fjöldi slasaðra erlendra farþega 

margfaldist. Hins vegar mældist ekki marktækur munur á milli hópanna, það er milli 

Íslendinga og erlendra ferðamanna í umferðinni, en það gæti stafað af því að flokkar 

meiðsla voru sameinaðir fyrir þá útreikninga sem hugsanlega hafði áhrif á niðurstöðuna til 

að draga úr mun.  

 

Fjölkosta logit líkanið sýndi einnig að ekki væri marktækur munur á milli íslenskra og 

erlendra ökumanna þar sem ekki náðist 95% marktækni fyrir þá breytu og var hún því 

fjarlægð úr líkaninu. Hins vegar taka hvorugir útreikningarnir það með að erlendir 

ferðamenn stoppa aðeins í fáeina daga á Íslandi að jafnaði á meðan íslensku ökumennirnir 

keyra daglega. Því verður hlutfall erlendra ökumanna í framanákeyrslum tímabilsins að 

teljast fremur hátt og bendir til þess að erlendir ökumenn séu líklegri til þess að lenda í 

slysi. Samkvæmt þeim fræðum sem sett voru fram í byrjun ritgerðarinnar þá geta nýjar og 

framandi akstursaðstæður valdið þvi að erlendir ferðamenn keyri ógætilega, séu annars 

hugar við aksturinn og óvanir aðstæðum sem veldur því að umferðaróhöpp hjá þeim hóp 

geta verið tíðari. 

 

Bróðurpartur þeirra ökutækja sem áttu aðild að framanákeyrslum tímabilsins voru 

fólksbifreiðar í almennri notkun, en þó nokkur tilfelli voru þar sem að bílaleigubílar áttu í 

hlut. Í tilfellum þar sem um banaslys var að ræða, mikil meiðsl eða lítil meiðsl voru 

fólksbifreiðar nánast allsráðandi, þar sem að 15 - 24% voru bílaleigubílar á meðan aðrir 

voru í almennri notkun. Mældist hlutfall alvarlegra meiðsla marktækt hærra hjá 

fólksbifreiðum en öðrum tegundum ökutækja. Þessar niðurstöður koma ekki á óvart þar 

sem stór hluti bílaflota landsins eru í eigu almennings og notaður til almennra daglegra 

nota. Einnig ber háu hlutfalli bílaleigubíla saman við hátt hlutfall erlendra ferðamanna í 

framanákeyrslum tímabilsins.  

 

Líkt og fram kom í upphafi ritgerðarinnar þá eru meiri líkur á alvarlegum meiðslum í 

minni ökutækjum, sem gæti skýrt hvers vegna nær öll alvarleg meiðsl og banaslys tengjast 

aðilum fólksbifreiða. Einnig gæti verið að slæm færð og veður hafi meiri áhrif á minni 

ökutæki, og ökumenn minni ökutækja í almennri notkun eru flestir ekki atvinnubílstjórar 

og því hugsanlega ekki eins vanir aðstæðum og akstri yfir höfuð líkt og ökumenn 

sendibifreiða, áætlunarbifreiða og flutningabíla. Ferðamenn eru einnig oft óvanir 

íslenskum akstursaðstæðum, líkt og áður hefur verið tekið fram, og margt í umhverfinu 

sem grípur athygli þeirra við aksturinn, sem veldur því að slys ferðamanna eru tíðari en 

ella.  

 

Ökukennsla er lykilþáttur í því að æfa almenna ökumenn í akstri og undirbúa þá fyrir 

komandi ferðalög á þjóðvegum landsins, sem og fræðsla um vegakerfið sjálft, 

umferðarmerki og virkni ökutækja. Því er lykilatriði að ekki sé dregið úr ökukennslu hér á 

landi og námið sé bæði fjölbreytt og krefjandi til þess að undirbúa tilvonandi ökumenn 

fyrir þær fjölbreyttu aðstæður sem kynnu að skapast við akstur í framtíðinni. Eins er 

hugsanlega þörf á strangari reglum varðandi leigu á bílaleigubílum hérlendis. T.d. með því 

að krafa sé sett á að leigjendur hafi haft ökuréttindi í ákveðinn tíma, hafi náð ákveðnum 

aldri eða hafi reynslu af því að keyra við ákveðnar aðstæður. Upplýsingar varðandi 
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merkingar, vegakerfið og almennt aksturslag þurfa að vera skýrt settar fram og brýndar 

fyrir erlendum ferðamönnum sem hyggjast ferðast um landið á eigin vegum í von um að 

reyna að draga úr umferðaróhöppum almennt, þar með töldum framanákeyrslum, í 

framtíðinni. 

 

Hvaða hlutverk spila aðstæður og orsök varðandi framanákeyrslur?  

Svo virðist sem flestar framanákeyrslur í dreifbýli eigi sér stað við dagsbirtu, enga 

götulýsingu, á malbikuðum vegi, þegar ský eru á lofti og færð er þurr. Við útreikninga á 

marktækum mun þessara þátt þá mældist aðeins að marktækt fleiri alvarleg meiðsl hljótast 

á vegum með malbikað yfirborð. Samkvæmt niðurstöðum fjölkosta logit líkansins þá eru 

sjö sinnum meiri líkur á miklum meiðslum við framanákeyrslu þegar um slæma 

götulýsingu er að ræða og 39% meiri líkur á litlum meiðslum þegar framanákeyrsla verður 

við blauta færð og 48% meiri líkur ef snjór er á slysstað.  

 

Það verður að hafa í huga að þar sem að þessi rannsókn er takmörkuð við framanákeyrslur 

í dreifbýli þá er ekki óvenjulegt að flest slysanna gerist þar sem engin götulýsing er til 

staðar, þar sem þjóðvegir landsins eru almennt ekki upplýstir. Þegar skráð hefur verið að 

slys hafi gerst við slæma götulýsingu, hefur það hugsanlega átt sér stað nálægt þéttbýli, 

mannvirki eða annað því um líkt þar sem að götulýsingar er þörf og er til staðar. Ef að 

götulýsing hefur hins vegar verið léleg á slíkum stöðum er ekki erfitt að gera sér í 

hugarlund að slíkar aðstæður hafi ákveðin áhrif á atburðarás slyssins.  

 

Þar sem flest slysanna, bæði þau sem valda alvarlegum meiðslum sem og litlum meiðslum, 

virðast atvikast við góðar aðstæður styður sú niðurstaða þær tilgátur sem settar voru fram 

hér að ofan að fleiri eru á ferðinni þegar það er góð færð og að ökumenn hætti frekar til að 

keyra ógætilega við góðar aðstæður, sem leiðir til þess að slys geta orðið tíðari. Einnig 

urðu fleiri alvarleg slys á blautum vegum en ísilögðum vegum, sem styrkir þær hugmyndir 

að ökumenn flokki ísingu og hálku sem eitthvað hættulegt og aki því gætilegra við slíkar 

aðstæður en þegar bleyta er á vegi, þó svo að hún geti haft slæm áhrif á stöðugleika 

ökutækis og valdið því að ökutæki renni til. 

 

Flest slysanna voru flokkuð sem tegund framanákeyrsla þar sem um árekstur tveggja bíla 

sem mætast á beinum vegi eða í beygju er að ræða. Ekki mældist marktækur munur á milli 

tegunda framanákeyrsla. Það er áhugavert að sjá hve fá slys atvikuðust vegna 

framúraksturs á þessu tímabili. Nokkrir fjölfarnir vegarkaflar á Íslandi hafa nú þegar verið 

tvöfaldaðir, tvær akreinar í hvora átt, eða gerðir að 2+1 vegum líkt og lýst var hér í 

upphafi. Þessar breytingar á þjóðvegum landsins á undanförnum árum gætu verið ástæður 

þess hve fáar framanákeyrslur tímabilsins eru tengdar við framúrakstur. Skoða þarf nánar 

orsök framanákeyrslanna til þess að fá skýrari mynd af því hvernig slysin atvikuðust.  

 

Hlutfall alvarlegra meiðsla mældist marktækt hærra fyrir orsökina „veikindi ökumanns“ en 

fyrir aðrar orsakir framanákeyrsla. Eru ökumenn slíkra slysa allt að sex sinnum líklegri til 

þess að deyja og meira en þrisvar sinnum líklegri til þess að hljóta mikil meiðsl. Einnig eru 

þeir sem lenda í framanákeyrslu sem orsakast vegna ólags eða bilunar ökutækis meira en 

fimm sinnum líklegri til þess að láta lífið og líkurnar á miklum meiðslum rúmlega fjórum 

sinnum meiri en þegar um aðra orsök er að ræða.  

 

Ekki er mikið sem hægt er að gera til þess að tryggja að ökutæki sem fara af stað út í 

umferðina séu í góðu ástandi annað en að skylda öll ökutæki til reglulegrar skoðunar líkt 
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og gert er. Eins brýna fyrir ökumönnum að yfirfara ökutæki sín reglulega og leggja ekki af 

stað út í umferðina ef ökutæki er ekki í góðu ástandi. Mögulega væri hægt að draga úr 

áhrifum veikinda ökumanna á framanákeyrslur með því að fjölga vegköflum með rifflum í 

miðlínu eða kantlínu sem vekja athygli ökumanna þegar þeir fara yfir á öfugan 

vegahelming. Einnig gæti meiri eftirfylgni varðandi heilbrigði og ökufærni við endurnýjun 

á ökuskírteini og strangari kröfur verið möguleiki. Snjallari ökutæki framtíðarinnar,  

jafnvel sjálfkeyrandi, gætu hugsanlega komið í veg fyrir framanákeyrslur sem orsakast 

vegna veikinda ökumanns, eða að minnsta kosti dregið úr þeim. Vegna þess hve mikil 

persónuvernd er yfir sjúkra- og heilsufarsgögnum einstaklinga hér á landi er erfitt að gera 

frekari rannsókn á samspili veikinda og umferðarslysa þó það sé mögulegt með viðeigandi 

leyfum, en slíkt var utan ramma þessa verkefnis.  

 

Hugsanlega getur verið að eitthvað sé um vanskráningu þegar kemur að því að skrá 

veikindi ökumanns og bilun ökutækis sem orsök framanákeyrslna. Þegar um minniháttar 

meiðsl er að ræða eru ökutæki framanákeyrsla ekki skoðuð ítarlega og því er ekki vitað 

með vísu hvort ástand ökutækisins hafi spilað inn í sem áhrifavaldur. Sama má segja um 

veikindi ökumanna, en það getur verið að andleg eða líkamleg veikindi séu ábyrg fyrir 

hegðun eða viðbrögðum ökumanns við framanákeyrslu og því talist sem óbein orsök 

slyssins, en orsökin ekki skoðuð nánar þar sem að meiðsl voru lítil sem engin. Þetta gæti 

valdið því að orsökin veikindi ökumanns eru fremur fátíð, sérstaklega í lítilvægari 

árekstrum. 

 

Hvað varðar framanákeyrslur sem orsakast af völdum umhverfisins, eru úrræði við þeim 

takmörkuð þar sem við getum haft lítil áhrif á flestar af ytri aðstæðum slysa, svo sem 

veðurskilyrði og færð. Hins vegar er mikilvægt að þau atriði sem við getum haft áhrif á og 

bætt séu höfð í góðu ástandi. Er þar með átt við yfirborð og legu vega og götulýsingu. Líkt 

og fram kom í upphafi þessarar rannsóknar þá fær vegakerfi landsins ekki góða einkunn og 

því margt sem mætti útfæra betur og laga. Með góðu vegyfirborði, sem er hannað þannig 

að sem minnst vatn og snjór safnast á, er vel við haldið, rutt og hálkuvarið þegar þess er 

þörf má áorka miklu hvað varðar bætt umferðaröryggi. Með því að breikka vegi og 

uppsetningu vegriða er einnig hugsanlega hægt að koma í veg fyrir slys, þar sem að 

ökumenn hafa meira svigrúm fyrir flöktandi aksturslag eða ef ökutæki fýkur til á veginum 

án þess að fara yfir á öfugan vegarhelming. Áframhaldandi áhersla á fækkun einbreiðra 

brúa er einnig þarft. Takmarkanir á akstri þegar veður er vont er einnig skilvirk leið sem og 

áhersla á gott upplýsingaflæði til ökumanna um hættur og ástand vega.  

 

Hafa dagar og tími eitthvað að segja varðandi alvarleika meiðsla framanákeyrslna? 

Hvað varðar tíma framanákeyrslanna þá sést að flest slysin áttu sér stað í janúar og júlí. Í 

janúar geta oft skapast verstu akstursskilyrðin hér á landi og í júlí er mesta umferðin, 

einnig margir óvanir ferðamenn á ferli, svo þessar niðurstöður koma ekki á óvart. 

Marktækur munur mældist á milli hlutfalls alvarlegra slysa um sumar og vetur, þar sem að 

16% slysa um vetur voru talin alvarleg á móti aðeins 8% slysa um sumar. Þétt 

sumarumferð gerir það ef til vill að verkum að ökumenn eru betur vakandi við aksturinn og 

slæmt veður og færð er mjög takmörkuð á þeim árstíma sem skilar sér í færri alvarlegum 

framanákeyrslum. Einnig, ef margir eru á ferðinni að sumarlagi og skilyrði góð er hjálp 

fyrr að berast á slysstað, sem gæti skipt sköpum þegar um alvarlegar framanákeyrslur er að 

ræða.  
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Hvað varðar dreifingu framanákeyrsla eftir dögum, þá var þeim fremur jafnt skipt niður á 

daga vikunnar. Við frekari athugun kom í ljós að örlítið fleiri slys með miklum meiðslum 

eiga sér stað á virkum dögum frekar en um helgar, og slys með litlum meiðslum eiga sér 

frekar stað um helgar. Banaslysum var frekar jafnt dreift niður á daga vikunnar svo ekki 

virðist sem einhver vikudagur sér líklegri en annar í þeim efnum út frá þeim upplýsingum 

sem hér er unnið með. Enginn marktækur munur mældist á hlutfalli slysa eftir alvarleika 

meiðsla á milli vikudaga og helgidaga, svo erfitt er að sjá einhvern mun að svo stöddu á 

milli daga vikunnar og tíðni og alvarleika framanákeyrsla.  

 

Nær engar alvarlegar framanákeyrslur áttu sér stað á milli 21:00 og 5:59, en á þeim tíma er 

umferðin á þjóðvegum landsins lang minnst og því koma þær niðurstöður ekki ýkja mikið 

á óvart. Á þeim tíma sólahringsins er þó mest myrkur úti og líkurnar á ölvuðum 

ökumönnum mestar. Lang flestar framanákeyrslur tímabilsins áttu sér stað á milli klukkan 

9:00 og 17:59 á daginn, en þá ná þær hámarki, og flest banaslys og slys með miklum 

meiðslum urðu á milli 12:00 og 14:59. Á ákveðnum tíma dags, oftast á vinnutíma flestra 

landsmanna, er umferð að jafnaði mest og dreifðust og því ekki skrítið að flest slys verði á 

þeim tíma dags þegar flest ökutæki eru í umferð. Hins vegar gæti verið að megnið af 

umferðinni á hluta af þessum tíma sé í sömu áttina og því skapast færri tækifæri fyrir 

framanákeyrslur, sem gæti þar með dregið úr fjölda framanákeyrslna. Sömu aðstæður gætu 

átt sér stað seint á kvöldin eða á nóttinni ef umferð er mest í aðra áttina, t.d. fólk á leiðinni 

út á flugvöll eða heim eftir tónleika eða skemmtun, og því framanákeyrslur fátíðar. 

 

Sjálfkeyrandi eða snjallari ökutæki gætu hugsanlega bætt umferðaröryggi í framtíðinni, 

sem og sveigjanlegri vinnutími og vinsældaraukning netverslana gæti haft áhrif á 

slysamynstur framanákeyrslna hvað varðar tíma. Eins gæti aukin áhugi á 

almenningssamgöngum haft áhrif á jákvæða þróun í umferðaröryggi og dregið úr umferð á 

háannatímum.  

 

Eru þættir varðandi slysaskráningu framanákeyrslna sem betur mættu fara? 

Eftir að hafa unnið með gögn slysaskrár framanákeyrsla vakna spurningar um hvort 

eitthvað mætti betur fara við skráningu slysanna sem gæti gefið enn skýrari mynd af 

slysunum sjálfum, og þar með gefið nákvæmari niðurstöður við greiningu á gögnunum. 

Bættar niðurstöður gætu nýst vel við skipulag mótvægisaðgerða og aðrar ákvörðunatökur 

tengdar umferð og öryggi. Bæði Gunnar Geir Gunnarsson, deildarstjóri öryggis- og 

fræðslunefndar hjá Samgöngustofu, og Sævar Helgi Lárusson, rannsóknarstjóri á 

umferðarsviði Rannsóknarnefndar umferðarslysa (RNSA), bentu á atriði sem þeim fannst 

hefta gæði skráningar framanákeyrsla og atriði sem hægt væri að laga eða bæta við 

skráninguna. 

 

Sævar Helgi benti á gott samstarf milli RNSA og Samgöngustofu gegnum árin og að alltaf 

hafi athugasemdir RNSA, varðandi umferðaröryggi og skáningu slysa, verið teknar til 

greina hjá starfsfólki Samgöngustofu. Sama starfsfólkið hefur einnig verið að vinna að 

umferðaröryggismálum þessara tveggja stofnana í mörg ár, sem hann telur að sé mikilvægt 

atriði þegar á að draga ályktanir af gögnum skráðum í gagnagrunninn. Sævar telur að það 

sem helst hafi verið vandamál varðandi skráningu framanákeyrsla sé skráning upplýsinga 

um áverka, en eins og Gunnar Geir benti á þá er öll skráning sem fram fer á sjúkrahúsum 

og heilsugæslustöðvum fyrst og fremst í læknisfræðilegum tilgangi og því ríkir 

persónuvernd yfir þeim upplýsingum og þær eru ekki tengdar við slysaskrá Samgöngustofu 
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(Sævar Helgi Lárusson, rannsóknarstjóri á umferðarsviði Rannsóknarnefndar 

umferðarslysa (RNSA), munnleg heimild, tölvupóstur, 2. maí 2019).  

 

Sævar bendir á að mikilvægt sé að vinna út frá staðreyndum þegar ákvarðanir varðandi 

forvarnir og umbætur í öryggismálum eru teknar, og telur hann því að rannsóknir á 

gögnum slysaskráningar Samgöngustofu séu mikilvægur þáttur til þess að afla 

tölfræðilegra upplýsinga. Aðspurður út í þá hættu sem einbreiðar brýr á vegum landsins 

gætu skapað svarar hann með því að benda á þá staðreynd að mjög hefur dregið úr slysum 

tengdum einbreiðum brúm á undanförnum áratugum og því megi ekki slaka stöku við í að 

fækka sllíkum brúm eða bæta aðkomu og aðstæður við þær. Hann bendir á að öll 

umferðarslys séu GPS hnituð í gagnagrunni Samgöngustofu og því mögulegt að leita uppi 

þau slys sem gerast á einbreiðum brúm eða gætu mögulega hafa orsakast vegna slíkra brúa.  

 

Að lokum bendir Sævar á að einungis hafi tvö banaslys vegna framanákeyrslu átt sér stað á 

einbreiðum brúm frá árinu 2005, og falla þau bæði innan tímabilsins sem tekið er til greina 

í þessari rannsókn. Það fyrra átti sér stað í desember árið 2015 og hitt í desember árið 

2018. Rannsóknarhöfundur telur að bæta mætti við skráningarlið í skráningarform 

framanákeyrsla varðandi einbreiðar brýr, þar sem að merkt gæti verið inn hvort slys áttu 

sér stað á, við eða vegna einbreiðra brúa. Þessar upplýsingar gætu þar með gefið 

nákvæmari mynd af því hversu mikil hætta stafar í raun og veru af einbreiðum brúm við 

greiningar, þar sem það getur reynst tímafrekt að leita uppi öll umferðarslys út frá hnitum 

þeirra til þess að komast að því hvort einbreið brú hafi haft áhrif á eða valdið slysinu. 

 

Aðrir þættir varðandi slysaskráningu framanákeyrsla sem höfundur hefur rekið sig á og 

telur að megi bæta við eru skráningaliðir varðandi aksturshraða, fatlanir eða veikindi 

ökumanns, grunur um sjálfsvíg, slys í eða við jarðgöng, tæknibúnað ökutækis, aldur 

ökuskirtenis ökumanns og akstursreynsla. Þessir þættir gætu hugsanlega auðgað vitneskju 

okkar á orsökum og aðstæðum framanákeyrslna og hjálpað til við gerð 

umferðaröryggisráðstafana og betrumbóta í samgöngum. 

 

Þó nokkuð var um vanskráningu upplýsinga í þeim gögnum sem bárust höfundi um 

framanákeyrslur tímabilsins. Mest vantaði upp á skráningu upplýsinga varðandi 

birtuskilyrði, götulýsingu, veðurfar, yfirborð vegar, færð,  kyn, öryggistækjanotkun og 

aldur aðila. Þessi vanskráning gerir það að verkum að samanburður og greining á 

slysunum, líkt og sú sem hér er framkvæmd, gefur ekki eins skýrar og réttar niðurstöður af 

heildinni og mögulegt væri.  

 

Ákveðið munstur virtist vera á vanskráningu upplýsinganna. Þar sem lítil sem engin meiðsl 

urðu á fólki og aðstæður slyssins voru frekar „venjulegar“, það er að veður var gott og færð 

í lagi, þá var vanskráning tíðari. Það virðist því sem að þegar um minni háttar slys sé að 

ræða þá sé ákveðnum skráningarliðum frekar sleppt. Þetta gerir það að verkum að vissir 

þættir skráningarinnar koma illa út við greiningu og skekkja niðurstöðurnar. Þetta lýsir sér 

hvað best þegar upplýsingar varðandi alvarleika meiðsla og notkunar á öryggisbúnaði eru 

kannaðar, t.d. hvort ökumenn og farþegar hafi verið í bílbelti eða ekki.  

 

Þegar um banaslys og slys með miklum meiðslum er að ræða er notkun öryggisbúnaðar 

oftast skráð, en þegar um minniháttar slys er að ræða sem valda litlum sem engum 

meiðslum er upplýsingum varðandi notkun öryggisbúnaða oftar ábótavant. Þar sem að 

flestir ökumenn og farþegar spenna bílbeltin hér á landi gerir þessi vanskráning það að 
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verkum að niðurstöður greininga á þessum tveimur þáttum verða þær að margir sem láta 

lífið eða slasast illa af völdum framanákeyrsla voru í bílbelti, en þeir sem ekki slasast illa 

eru ekki með skráða bílbeltanotkun. Út frá þessu myndi einföld tölfræði leiða til þeirrar 

röngu ályktunar að bílbeltin séu ekki að bjarga mannslífum. Því er mikilvægt að allar 

upplýsingar varðandi framanákeyrslur, og önnur slys og óhöpp, og aðstæður þeirra séu 

skráðar vel í skráningarformið til þess að lágmarka skekkjur við greiningar og koma í veg 

fyrir rangtúlkun og misskilning.  

 

Það er ekki síður mikilvægt að vita aðstæður og orsök vægari slysa og óhappa, þar sem 

upplýsingar um mörg minniháttar slys við ákveðnar aðstæður og orsök geta bent á þætti 

sem vert væri að skoða varðandi betrumbætur á aðstæðum og umferðaröryggi annars 

staðar. Því er mikilvægt að skráningaraðilar taki einnig tíma í að skrá betur aðstæður og 

orsök minniháttar slysa og óhappa þar sem upplýsingar slysaskrárinnar varpa hvað mestu 

ljósi á þá þætti sem mætti skoða varðandi umferðaröryggi. Upplýsingar varðandi meiðsl 

aðila í framanákeyrslum eru ekki uppfærðar ef seinna meir kemur í ljós að alvarleiki þeirra 

hafi verið meiri, eða minni, en leit út fyrir í fyrstu. Vitað er til þess að áverkar sem virðast 

smávægilegir geti ágerst með tímanum og valdið miklum óþægindum eða varanlegum 

skaða á heilsu einstaklings, líkt og höfuðáverkar eða áverkar á stoðkerfið. 

5.2 Ábendingar 

Gunnar Geir tekur fram að gögnin, þ.e.a.s. upplýsingar slysaskrárinnar, mæti öllum þeim 

kröfum sem Samgöngustofa þarfnist að svo stöddu, og því hafi ekki verið talin þörf á að 

breyta núverandi skráningarformi, enda feli allar breytingar í sér að byrja þurfi upp á nýtt 

að skoða tímaraðir og því fylgi ákveðin tregða öllum breytingum. Hann bendir á að af 

sjálfsögðu hafi smávægilegar betrumbætur verið gerðar á skráningarforminu, líkt og það að 

bæta við skráningarliðum, og grunn uppsetning á upplýsingunum, þ.e. þrjár töflur, slys, 

aðilar og ökutæki, sé svipuð því sem gengur og gerist annars staðar í heiminum, og 

einfaldar þar með samvinnu og samanburð á gögnum. 

 

Gunnar Geir bendir á að Samgöngustofa sé að vissu leiti bundin lögreglunni og þurfi að 

laga sig að lögreglukerfinu, þar sem að lögreglan útvegi stofnuninni bróður partinn af 

upplýsingum um umferðarslysin. Erfitt og dýrt er að breyta lögreglukerfinu og verklagi 

lögreglunnar og því eru skráningarliðir slysaskráningarinnar takmarkaðir við þær 

upplýsingar sem lögreglan biður um. Að hans mati mætti lögreglan vera duglegri við að 

skrá beltanotkun og kalla eftir ítarlegri upplýsingum frá heilbrigðisstofnunum. Miðlægur 

gagnabanki umferðaróhappa sem innihéldi upplýsingar um öll tjón sem tryggingafélög 

og/eða tryggingastofnanir og sjúkratryggingar hafa greitt út væri óskandi. 

 

Áhugavert væri að gera víðtækari rannsókn og rannsaka aðstæður annarra tegunda bílslysa 

sem hægt væri að bera saman við niðurstöður þessarar rannsóknar og fá þar með dýpri 

skilning á aðstæðum slysa almennt. Einnig væri áhugavert að framkvæma 

landsferðavenjukönnun á Íslandi til þess að fá frekari hugmynd um hverjir séu á ferðinni í 

umferðinni, á hvaða aldri ökumenn séu og hversu mikið hver aldurshópur keyrir að jafnaði 

á ári. Með þessum upplýsingum fengist skýrari mynd af hlutfalli hvers aldurs, kyns og 

þjóðernis í umferðinni og þar með væri hægt að setja niðurstöður slysarannsókna, líkt og 

þær niðurstöður sem hér eru settar fram, í samhengi við heildar tölur umferðarinnar. 
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Að lokum bendir Sævar á að mikið sé vitað varðandi umferðaröryggi og hvernig það megi 

bæta, vandamálið sé hins vegar umfang vandans, kostnaður við aðgerðir og vilji 

almennings og stjórnmálamanna. Forgangsraðanir verkefna og mótvægisaðgerða geta 

einnig verið snúnar og lykilatriði í jöfnunni, t.d. hvaða verkefni er ráðist í, hvar á að ráðast 

í slíkar framkvæmdir og með hvaða hætti. Þess vegna er mikilvægt að hafa slysatölur og 

niðurstöður rannsókna ofarlega í huga við ákvarðanatöku um aðgerðir og hvar þeirra er 

mest þörf. 
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6 Lokaorð 

Á undanförnum árum hefur umferð á vegum landsins aukist jafnt og þétt, sem og fjöldi 

erlendra ferðamanna og þar af leiðandi ökumönnum bílaleigubíla sem eru oft óvanir 

íslenskum akstursaðstæðum. Einnig sýnir slysaskráning Samgöngustofu að aukning hefur 

verið í framanákeyrslum síðast liðin ár, en aukinni umferð fylgir iðulega aukinn slysafjöldi. 

Með rannsóknum sem þessari, þar sem upplýsingar tengdar orsökum og aðstæðum liðinni 

slysa eru skoðaðar, fæst mynd af því við hvaða aðstæður slysin gerast, hvenar, hvar og 

hvernig og hverjir eiga í hlut. Með þessar upplýsingar er hægt að taka upplýstari og 

skynsamlegri ákvarðanir tengdar umferð og umferðaröryggi landsins, hvað betur mætti 

fara og hvaða ráðstafanir þyrfti að gera til þess að ná settum markmiðum í öryggismálum. 

 

Þar sem að nokkur af megin markmiðum umferðaröryggisáætlunar til ársins 2022 snúa að 

bættu umferðaröryggi, er mikilvægt að sem bestar ákvarðanir séu teknar varðandi 

framkvæmdir, betrumbætur, eftirlit, kennslu og fræðslu tengda umferð og akstri til þess að 

sem mestum árangri sé náð í bættu umferðaröryggi. 

 

Einnig er áhugavert að sjá hvað framtíðin ber í skauti sér, þegar allir landsmenn verða 

komnir á snjallari og jafnvel sjálfkeyrandi ökutæki og hvað áhrif það mun hafa á þróun 

umferðarslysa. Verða framanákeyrslur þá úr sögunni eða munu koma upp ný og alvarlegri 

vandamál tengd umferðaröryggi? 
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