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Upplýsingar um úttektaraðila og bifreið 

Skoðunarstofa 
(nr) 

Skoðunarstofa (Nafn) Skráningarnúmer Fastanúmer 

Tegund bifreiðar Undirtegund Dagsetning 

Upplýsingar um hjólbarðastærð 

Skrá skal skráða hjólbarðastærð skv. ökutækjaskrá, lesa hjólbarðastærð af hjólbarðanum (reikna með að allir hjólbarðar 
séu af sömu stærð) og mæla síðan lárétt í gegnum hjólmiðju. 

Hjólbarðastærð skv. skírteini Hjólbarðastærð skv. merkingu (lesin) Mælt þvermál [mm] 

Hraðamæling 

Miða skal við hraða skv. hraðamæli. Mismunandi er hvaða merkingar eru á hraðamælaskífu, en mæla skal hraða sem 
merktur er á skífuna. Helst á að mæla við 30 km/klst og 50 km/klst, en ef þeir hraðar eru ekki merktir á skífuna ber að 
mæla við 40 km/klst og 60 km/klst. Farið skal í akstur og þegar viðkomandi hraða er náð er honum haldið í um 3-5 sek og 
þá lesið af GPS-tæki. Hraðamælir má ekki sýna meira en 4% minni hraða og 10% meiri hraða en raunverulegt er skv. GPS-
tæki að viðbættum 4 km/klst. Til viðbótar er reiknað með 0,5 km/klst í mælióvissu GPS-tækis. 

Úttektaraðili situr í bíl með ökumanni þannig að hann geti lesið tryggilega af hraðamæli eða sér sjálfur um aksturinn og 
lætur GPS-tækið halda inni hæsta mælda hraðagildi. Vegur skal vera beinn, því sem næst láréttur, helst fjarri háum húsum, 
og sé það langur að hægt sé að halda umbeðnum hraða í 5-10 sekúndur. 

 

Mælt á striki Neðri mörk 
[km/klst] 

Mældur hraði 
[km/klst] 

Efri mörk 
[km/klst] 

Niðurstaða 

30 km/klst 23,14  31,75 
___ Í lagi 

___ UTAN MARKA 

50 km/klst 41,32  52,58 
___ Í lagi 

___ UTAN MARKA 

40 km/klst 32,23  42,17 
___ Í lagi 

___ UTAN MARKA 

60 km/klst 50,41  63,00 
___ Í lagi 

___ UTAN MARKA 

Niðurstaða 

_____ Hraðamælir er innan marka _____ Hraðamælir er EKKI innan marka 

Staðfesting skoðunarmanns 

Skoðunarmaður (nr) Skoðunarmaður (nafn) 

 

Staðfestingin gildir í 7 daga frá útgáfu (til sérskoðunar). 
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