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Af hverju hef ég áhuga á þessu? 
• Hlutverk okkar sem sinna 

endurhæfingu 
• Forvarnir 

 
• Víða pottur brotinn  

 
 

• VANTAR BÍLBELTI og 
TILSKILINN ÚTBÚNAÐ í mjög 
marga bíla sem hafa það 
EINA hlutverk að flytja 
fatlað fólk á milli staða.  

 



Hvernig á að tryggja öryggi einstaklings 
í hjólastól í bíl? 

• Einstaklingurinn 
• Hjólastóllinn 
• Koma einstaklingnum inn í bílinn 
• Festingar fyrir hjólastólinn  
• Bílbelti 
 



Einstaklingur 

• Aldur, hæð, þyngd...... 
• Lamaður, aflimanir 
• Jafnvægi í stól 
• Viðbrögð 
• Varnar þættir 



Hjólastólar 



Koma stólnum inn í bílinn 



Festingar fyrir hjólastólinn 



Bílbelti/bak- og höfuðstuðningur 



Bílbelti 

• Innbyggð belti í 
hjólastólum eru EKKI 
bílbelti 

 



Bílbelti fyrir hjólastóla 



Hver ber ábyrgð á að öryggi sé 
framfylgt? 

• Einstaklingurinn 
• Bílstjórinn 
• Leyfisveitendur 

– Löggjafavald 
– Samgöngustofa 
– Skoðunarstöðvar 

• Lögregla 



Lög og reglur 

• Ekkert afmarkað regluverk er til um hvernig 
útbúa eigi bíla til að flytja hjólastóla 
– Lög um fólksfluttning og farmaflutninga nr. 

73/2007 
– Reglugerð um notkun öryggis- og verndarbúnaðar 

í ökutækjum, nr. 348/2007 
– Reglugerð um fólksflutninga á landi, nr. 528/2002 
– Reglugerð um leigubifreiðar, nr. 397/2003 

 
 

http://www.samgongustofa.is/media/log-og-reglur-i-umferdarmalum/348_2007-Reglugerd-um-notkun-oryggis-og-verndarbunadar-i-okutaekjum,-nr_348_2007-20140123.pdf
http://stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=5419e43e-7c47-424d-99bd-6f91617ad72c
http://www.samgongustofa.is/media/log-og-reglur-i-umferdarmalum/397__2003-Reglugerd-um-leigubifreidar-208_2009--20121022.pdf


Skoðunarhandbók 
• 24.208 Bifreið til að flytja hreyfihamlaða.  
• (1) Bifreið sem búin er til flutnings á hreyfihömluðum skal 

búin a.m.k. þriggja festu öryggisbeltum eða öðrum 
öryggisbúnaði sem hæfir flutningi hins hreyfihamlaða.  

• (2) Bifreið sem búin er til flutnings á hreyfihömluðum í 
hjólastólum skal búin a.m.k. þriggja festu öryggisbeltum 
eða öðrum öryggisbúnaði sem hæfir flutningi hins 
hreyfihamlaða. Öryggisbeltin skulu fest við yfirbyggingu 
bifreiðarinnar eða með festingum tengdum yfirbyggingu. 
Neðri festing öryggisbeltanna skal vera eins og skástrikaða 
svæðið sem sýnt er á mynd 24.1.  

• (3) Ef bifreið er útbúin fyrir sérstakan hjólastól skulu 
festingar vera samkvæmt lið (2) eftir því sem við á.  



Skoðunarstöðvar 

• Vinnureglur 
– Tryggja að gólf festingar séu til staðar 
– HA bílbelti???? 

• Árni Stefánsson þjónustustjóri Aðalskoðunar 



Afleiðingar 

• Fullt af bílum sem uppfylla ekki öryggisreglur í 
umferð 



Lögreglan 

• Geta lítið gert 
• 15 ára og eldri bera ábyrgð á að þeir séu settir 

eða spenni sig sjálfir í bílbelti!!! 
• Ef sekta á einhvern þá er það einstaklingurinn 

sem er ekki spenntur 
 

• HAAAA!!! 



Morgunblaðið 4. nóvember 2006 



Réttindamál að fá að nota beltin 
•  Fatlaðir líta á aðgang að bílbeltum sem öryggis- 

og réttindamál og Öryrkjabandalag Íslands hefur 
látið málið sig varða en þangað hafa borist 
tilkynningar um nokkur slys á óspenntum 
fötluðum farþegum.  

• Guðríður Ólafsdóttir, félagsmálafulltrúi ÖBÍ, segir 
að 
– "Við vissum ekki betur en að í öllum bílum væru 

bílbelti fyrir beltalausa hjólastóla,"  
– í nokkrum tilvikum hafa orðið slys þegar fólk hefur 

hrokkið úr stólunum við skyndilega hemlun bílsins.  



Morgunblaðið 4. nóvember 2006 



Fréttablaðið 4. október 2010 



2013 könnun á ferliþjónustu á Akureyri 

• “Til að bæta þjónustuna enn frekar þarf að 
– auka notkun bílbelta í bílunum og  
– fræða bílstjórna um öryggisbúnað í tengslum við 

hjólastóla og flutning í bíl,  
– það er að segja að belti í hjólastólum koma aldrei í 

stað öryggisbelta í bíl.” 



RÚV 11.janúar 2015 
• “Ekki eru komin öryggisbelti í alla bíla hjá 

ferðaþjónustu fatlaðra. Svanborg Björnsdóttir, 
sem býr í Reykjavík og er í hjólastól, fór ferð með 
slíkum bíl í gær án bílbeltis. „Ég var bara að fara 
héðan að heiman í jólaboð og það var ekki 
öryggisbelti í bílnum. Hann sagði bara, þegar ég 
spurði, að það væri ekki búið að græja bílinn. 
Hjólastóllinn sjálfur er festur niður en ég var laus í 
stólnum.“ Svanborg segir ferðina hafa gengið vel 
og bílstjórann farið hægt yfir. „Og ég er með mátt 
í höndunum ennþá, gat aðeins haldið mér bara 
í.“” 



Vísir, 22. febrúar 2015 
• Gripaflutningar á fötluðum 
• “Já, maður upplifir bílana sem hálgerða gripaflutningabíla 

vegan þess að þegar ekki er hugsað um öryggi heldur bara 
að koma sem flestum inn í bílana og taka sem flesta í hverri 
ferð þá hugsar maður það verandi úr sveit.” 

• “Þessi gagnrýni snýst um það, ekki bara hér í Reykjavík, 
heldur út um allt land að ekki sé farið eftir 10 ára reglum og 
segja til um að það eigi t.d. að nota þriggja punkta belti og 
höfuðpúða þegar það er verið að koma fólki, sem situr í 
hjólastól í ferðaþjónustubílum. Ég skil ekki af hverju er ekki 
farið eftir þessum reglum fyrst þær eru þegar til staðar”, 
segir Bergur Þorri. 



Hvar stendur knífurinn í kúnni??? 

• Löggjöf 
• Eftirlit 
• Ábyrgð bílstjóra 
• Fræða einstaklingana 

– Fagfólk 
– Upplýsingar á heimasíðum 

• Samgöngustofu 
• Sjálfsbjörgu 

• Auka fræðslu í samfélaginu 
 



• Allir eiga að nota bílbelti sama hvernig þeir eru 
á litinn eða í laginu, sitjandi í stól með eða án 
dekkja.  

• Bílar með ófullnægjandi öryggisútbúnaði eiga 
að vera teknir úr umferð 

• Sýnum í verki að okkur er ekki sama um fólk 
sem er tilneytt í að sitja í hjólastólum og 
breytum þessu. 

 



Tillaga að breytingum 
• Tökum hausinn upp úr 

sandinum 
• Setjum fram gott regluverk 

sem tekur á öllum 
öryggisþáttum 

• Aukum eftirlit  
• Höfum skýrar kröfur um 

kunnátu og skilning bílstjóra, 
ábyrgðin á að vera þeirra 

• Fræðum einstaklingana og 
þeirra nánustu 

• Höfum aðgengilegt fræðsluefni 
á netinu 

• Verum öðrum þjóðum til 
fyrirmyndar 
 

 



Tryggjum öryggi í óvissuferðum 



• http://www.rercwts.pitt.edu/RERC_WTS2_KT/
RERC_WTS2_KT_Edu/crashtest_videos/crasht
est3.html

• https://www.youtube.com/watch?v=_2ew911
0dvU

http://wc-transportation-safety.umtri.umich.edu/videos
http://wc-transportation-safety.umtri.umich.edu/videos
http://wc-transportation-safety.umtri.umich.edu/videos
https://www.youtube.com/watch?v=_2ew9110dvU
https://www.youtube.com/watch?v=_2ew9110dvU
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