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Samstarfssamningur undirritaður 17.08.2010 
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Helstu áfangar 

• Undirritun samnings við Umferðarstofu 2010 
• Gagnaöflun og undirbúningur 2011 
• Tímabundinn starfsmaður ráðinn til verkefnisins 2012 
• Skýrslan gefin út í september 2013 
• Ákveðið að ráðast í endurskoðun áætlunar 2015 
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Umferðaröryggisáætlun gefin út í sept. 2013 
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Samstarfsaðilar 

• Umferðarstofa 
• Vegagerðin 
• Lögregla 
• Strætó bs. 
• Íbúasamtök 
• Skólastjórnendur 
• Efla 
• Mannvit 
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Greining slysa 
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Staðsetning slysa – úr skýrslu 
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Tölfræði um umferðaróhöpp 
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Umferðaróhöpp 
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Almennt 

• Flest slysin eru í og við hringtorg 
• Það er hins vegar mest megnis minni háttar 

pústrar en ekki alvarlegir árekstrar 
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Í Mosfellsbæ 

• Íbúðahverfi öll 30 km svæði 
• Tengivegir með 50 km hámarkshraða 
• Höfum í gegnum tíðina lagt áherslu á hefðbundnar 

gönguþveranir, merktar í samræmi við 
umferðarlög 

• Þrengingar eða undirgöng við skóla 
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Hönnunarforsendur nýrra mannvirkja  

• Taka nú meira mið af öryggisþáttum en áður 
• Vegsýn og öryggi aukið  
• Nú gert ráð fyrir bæði hjólandi og gangandi 

vegfarendum, mikil uppbygging stíga síðustu ár 
• Hægari umferð aðgreind frá hraðari í meira mæli 
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Ný samgöngumannvirki  
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Hjólreiðar í öndvegi – tískubóla ?  
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Hjólreiðar sem samgöngumáti 

Samgöngustígur í gegnum Mosfellsbæ mikil samgöngubót 
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Áskorun næstu ára 

• Felst í að gera samgönguleiðir öruggari 
• Sérstaklega þarf þó að auka öryggi hjólandi og 

aðgreina frá gangandi og vélknúnum ökutækjum 
• Hestar viðkvæmir og fælnir 
• Mikilvægt að umferðarsérfræðingar séu hafðir 

með í ráðum við gerð nýrra deiliskipulaga 
• Síðast en ekki síst eru framkvæmdir við götur og 

stíga dýrar og því erfitt að tryggja nauðsynlega 
fjármuni. 
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Eftir á að hyggja... 

• Umferðaröryggisáætlun gott plagg en hefur ekki 
formlega stöðu 

• Úrbótaverkefnin mörg hver of stór og dýr og hafa 
því ekki komist í framkvæmd. 

• Áætlunin ekki nægilega sýnileg  
• Þrátt fyrir breitt samráð þá er áætlunin ekki 

nægilega vel þekkt meðal íbúa í bænum 
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Staðan 2015 
• Endurskoðun umferðaröryggisáætlunar 

– Samráðshópur skipaður 
– Farið yfir áætlunina með samráðshópi á 

kynningarfundi og óskað eftir frekari ábendingum 
– Auglýst eftir ábendingum er varða umferðaröryggi í 

bæjarblaði 
– Núverandi umferðaröryggisáætlun yfirfarin  

• Slysaskráning uppfærð 
• Bætt við minni verkefnum á framkvæmda- og 

aðgerðaáætlun 
• Inngangi og markmiðakafla breytt lítillega.  
• Fundin mælanleg markmið. 

– Kynningarfundir 
– Endurskoðuð umferðaröryggisáætlun samþykkt 
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Til umhugsunar 

• Þarf ekki að setja ítarlegri löggjöf um umferð 
hjólreiða og annarra léttra ökutækja ? 

• Umferðarlög eru barn síns tíma og taka ekki mið 
af nútíma aðstæðum með fjölbreytilegri flóru 
ökutækja og umferðarmannvirkja. 

• Þarf að setja hámarkshraða á stíga ? 
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   VIRÐING – JÁKVÆÐNI - FRAMSÆKNI - UMHYGGJA 
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