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                                  TILSKIPUN EVRÓPU INGSINS OG RÁ SINS 2004/54/EB                          2008/EES/44/07 

frá 29. apríl 2004 

um lágmarksöryggiskröfur fyrir jar göng í samevrópska vegakerfinu (*) 

EVRÓPU INGI  OG RÁ  EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
1. mgr. 71. gr., 

me  hli sjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

me  hli sjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-
bandalaganna (1), 

me  hli sjón af áliti svæ anefndarinnar (2),  

í samræmi vi  málsme fer ina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (3), 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í hvítbók sinni frá 12. september 2001, „Stefna Evrópu í 
flutningamálum fram til 2010: tími ákvar anatöku“, 
tilkynnti framkvæmdastjórnin a  hún myndi leggja til 
lágmarksöryggiskröfur fyrir jar göng í samevrópska 
vegakerfinu. 

2) Flutningakerfi , einkum samevrópska vegakerfi  eins og 
a  er skilgreint í ákvör un Evrópu ingsins og rá sins 

nr. 1692/96/EB frá 23. júlí 1996 um vi mi unarreglur 
Bandalagsins vi  uppbyggingu samevrópska flutninga-
kerfisins (4), hefur mikla ingu fyrir samrunann í 
Evrópu og vellí an evrópskra borgara. a  er á ábyrg  
Evrópubandalagsins a  tryggja a  öryggi, jónusta og 

ægindi samevrópska vegakerfisins séu á háu stigi, 
samræmd og stö ug. 

3) Löng jar göng sem eru yfir 500 m a  lengd eru 
mikilvæg mannvirki sem au velda samskipti milli stórra 
svæ a í Evrópu og gegna lykilhlutverki í starfsemi og 
fram róun svæ isbundinna hagkerfa. 

_______________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 201, 7.6.2004, bls. 56. Hennar var geti  
í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 8/2006 frá 27. janúar 2006 
um breytingu á II. vi auka (Tæknilegar regluger ir, sta lar, prófanir og 
vottun)) vi  EES-samninginn, sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi 
Evrópusambandsins nr. 17, 30.3.2006, bls. 9. 

(1) Stjtí . ESB C 220, 16.9.2003, bls. 26. 
(2) Stjtí . ESB C 256, 24.10.2003, bls. 64. 
(3) Álit Evrópu ingsins frá 9. október 2003 (hefur enn ekki veri  birt í 

Stjórnartí indum ESB), sameiginleg afsta a rá sins frá 26. febrúar 2004 
(Stjtí . ESB C 95 E, 20.4.2004, bls. 31) og afsta a Evrópu ingsins frá 
20. apríl 2004 (hefur enn ekki veri  birt í Stjórnartí indum ESB). 

(4) Stjtí . EB L 228, 9.9.1996, bls. 1. Ákvör uninni var sí ast breytt me  
a ildarlögunum frá 2003. 

4) Evrópurá i  hefur, einkum á fundi sínum 14. og 15. 
desember 2001 í Laeken, ítreka  lagt áherslu á mikilvægi 

ess a  ger ar ver i rá stafanir til a  auka öryggi í 
jar göngum. 

5) Samgöngurá herrar Austurríkis, Frakklands, skalands, 
Ítalíu og Sviss hittust 30. nóvember 2001 í Zürich og 
sam ykktu sameiginlega yfirl singu ar sem mælt var 
me  a  innlend löggjöf yr i lögu  a  n justu samræmdu 
kröfum sem ætla  er a  auka öryggi í löngum 
jar göngum. 

6) ar sem a ildarríkin geta ekki fyllilega ná  markmi i 
fyrirhuga ra a ger a, .e. a  tryggja a  vernd evrópskra 
borgara í veggöngum sé samræmd, stö ug og á háu stigi, 
og ví ver ur betur ná  á vettvangi Bandalagsins vegna 

ess hve mikillar samræmingar er krafist, er Bandalaginu 
heimilt a  sam ykkja rá stafanir í samræmi vi  
dreifræ isregluna eins og fram kemur í 5. gr. sáttmálans. 
Í samræmi vi  me alhófsregluna, sem sett er fram í 

eirri grein, er ekki gengi  lengra en nau syn krefur í 
essari tilskipun til a  ná megi ví markmi i. 

7) N leg slys í jar göngum hafa beint athygli manna a  
mikilvægi eirra í mannlegu, efnahagslegu og 
menningarlegu tilliti. 

8) Sum jar göng í Evrópu, sem tekin voru í notkun fyrir 
löngu sí an, voru hönnu  egar tæknilegir möguleikar 
og samgönguskilyr i voru afar ólík ví sem au eru í 
dag. ví er öryggisstig misjafnt og úr ví skal bætt. 

9) Öryggi í jar göngum veltur á allmörgum rá stöfunum 
sem tengjast m.a. lögun jar ganganna og hönnun, 
öryggisbúna i, .m.t. umfer arskilti, umfer arstjórnun, 

jálfun ney ar jónustu, atvikastjórnun, uppl singa-
mi lun til vegfarenda um hvernig best sé a  haga sér í 
jar göngum, og bættum samskiptum milli yfirvalda og 
ney ar jónustua ila eins og lögreglu, slökkvili s og 
björgunarsveita. 
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10) Eins og egar hefur veri  s nt fram á í starfi efnahags-
nefndar Sameinu u jó anna fyrir Evrópu (UNECE) er 
heg un vegfarenda afgerandi áttur a  ví er var ar 
öryggi í jar göngum. 

11) Öryggisrá stafanir ættu a  gera fólki sem lendir í slysum 
kleift a  bjarga sjálfu sér, gera vegfarendum kleift a  
breg ast strax vi  til a  koma í veg fyrir alvarlegri 
aflei ingar, tryggja a  ney ar jónusta geti brug ist vi  
me  skilvirkum hætti og vernda umhverfi  auk ess a  
takmarka eignatjón. 

12) Umbæturnar sem af essari tilskipun lei a munu bæta 
öryggi allra vegfarenda, .m.t. fatla ra. ó skal taka 
sérstakt tillit til öryggis fatla ra ar sem eir eiga 
erfi ara me  undankomu á ney arstundum. 

13) Til a  koma á yfirvegu um úrræ um og vegna hins 
mikla kostna ar vi  rá stafanirnar skal skilgreina 
lágmarksöryggisbúna  me  tilliti til ger ar jar ganga og 
áætla s umfer ar unga um au. 

14) Al jó astofnanir eins og Al jó lega vegasambandi  
(World Road Association) og efnahagsnefnd Sameinu u 

jó anna fyrir Evrópu hafa um langt skei  sett fram 
ómetanleg tilmæli um hvernig megi bæta og samræma 
öryggisbúna  og umfer arreglur í veggöngum. En ar 
sem essi tilmæli eru ekki bindandi ver a möguleikarnir 
sem au bjó a upp á ekki n ttir til fulls nema til komi 
lagasetning sem lögbjó i kröfurnar sem au tilgreina. 

15) Öryggisa stö u í jar göngum ver ur a  vi halda vel til 
a  tryggja a  háu öryggisstigi sé vi haldi . Skipti á 
uppl singum um nútímaöryggisa fer ir og gögnum um 
slys/atvik milli a ildarríkjanna skulu skipulög  me  
kerfisbundnum hætti. 

16) Svo tryggja megi a  stjórnendur jar ganga beiti kröfum 
essarar tilskipunar rétt skulu a ildarríkin tilnefna eitt 

e a fleiri yfirvöld á lands-, svæ is- e a sta arvísu sem 
bera ábyrg  á ví a  sjá um a  fari  sé a  öllum 
öryggis áttum í jar göngum. 

17) örf er á sveigjanlegri tímaáætlun til a  koma essari 
tilskipun í framkvæmd smám saman. annig ver ur hægt 
a  ljúka br nustu verkefnum án ess a  valda stórvægi-
legum truflunum í flutningakerfinu e a skapa flösku-
hálsa í opinberum framkvæmdum í a ildarríkjunum. 

18) Mikill munur er á kostna i frá einu a ildarríki til annars 
vi  a  endurn ja jar göng sem fyrir eru, einkum af 
landfræ ilegum ástæ um, og skal a ildarríkjunum vera 
heimilt a  dreifa endurn junarverkefnum, sem 
nau synleg eru til a  uppfylla kröfur essarar 
tilskipunar, á lengri tíma ef fjöldi jar ganga á 
yfirrá asvæ i eirra er töluvert umfram evrópskt 
me altal. 

19) A ildarríkjunum skal heimilt a  gera rá stafanir til a  
draga úr áhættu í sta  ess a  beita kröfum essarar 
tilskipunar a  ví er var ar jar göng sem egar eru í 
rekstri e a jar göng sem hafa veri  hönnu  og sam ykkt 
en hafa ekki veri  opnu  almenningi innan 24 mána a 
frá gildistöku essarar tilskipunar ef kostna ur vi  a  
beita lausnum sem fela í sér byggingarstarfsemi í 
jar göngunum er óhóflegur. 

20) Enn er örf á frekari tækniframförum til a  auka öryggi í 
jar göngum. Mæla skal fyrir um a fer  til a  a sto a 
framkvæmdastjórnina vi  a  laga kröfur essarar 
tilskipunar a  tækniframförum. A fer ina skal líka nota 
til a  koma á samræmdri áhættugreiningara fer . 

21) Nau synlegar rá stafanir til framkvæmdar essari 
tilskipun skulu sam ykktar í samræmi vi  ákvör un 
rá sins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um 
me fer  framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni 
er fali  (1). 

22) A ildarríkin skulu leggja sk rslu fyrir framkvæmda-
stjórnina um rá stafanirnar sem au hyggjast gera til a  
uppfylla kröfur essarar tilskipunar me  a  fyrir augum 
a  samstilla vinnu á vettvangi Bandalagsins til a  draga 
úr umfer artruflunum. 

23) Ef nau synlegt er samkvæmt kröfum essarar tilskipunar 
a  leggja anna  gangarör í jar göng á hönnunar- e a 
byggingarstigi skal líta á etta gangarör sem n  
jar göng. Hi  sama gildir ef kröfur essarar tilskipunar 
gera a  nau synlegt a  koma á n rri lagalega bindandi 
málsme fer  vi  skipulagningu, .m.t. sk rslutaka vegna 
leyfisveitinga fyrir allar tengdar rá stafanir. 

24) Starfi skal haldi  áfram á vi eigandi vettvangi til a  
koma á mikilli samræmingu hva  var ar skilti og 
sk ringarmyndir sem nota ar eru á breytilegum 
merkjaskiltum í jar göngum. Hvetja skal a ildarríkin til 
a  samræma skilfleti allra jar ganga á yfirrá asvæ um 

eirra. 
________________  

(1) Stjtí . EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 
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25) Hvetja skal a ildarríkin til a  koma á sambærilegu 
öryggisstigi í veggöngum sem sta sett eru á yfirrá a-
svæ um eirra en eru ekki hluti af samevrópska 
vegakerfinu og falla ví ekki undir gildissvi  essarar 
tilskipunar. 

26) Hvetja skal a ildarríkin til a  róa innlend ákvæ i sem 
mi a a  ví a  koma á hærra öryggisstigi í jar göngum, 

SAM YKKT TILSKIPUN ESSA: 

1. gr. 

Efni og gildissvi  

1. Markmi  essarar tilskipunar er a  tryggja lágmarksöryggi 
vegfarenda í jar göngum í samevrópska vegakerfinu me  ví 
a  koma í veg fyrir hættuleg atvik sem kunna a  stefna manns-
lífum, umhverfinu og gangamannvirkjum í hættu og me  ví 
a  kve a á um vernd ef slys eiga sér sta . 

2. Tilskipunin skal gilda um öll jar göng í samevrópska 
vegakerfinu sem eru lengri en 500 metrar hvort sem au eru í 
notkun, veri  er a  grafa au e a au eru á hönnunarstigi. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í essari tilskipun gilda eftirfarandi hugtök: 

1. „samevrópska vegakerfi “: vegakerfi  sem skilgreint er í 
2. ætti I. vi auka vi  ákvör un nr. 1692/96/EB og sk rt 
me  kortum og/e a l st í II. vi auka vi  á ákvör un, 

2. „ney ar jónusta“: öll sta bundin jónusta, hvort sem hún 
tengist opinberum a ilum, einkaa ilum e a starfsfólki 
jar ganga sem er köllu  út ef slys ber a  höndum, .m.t. 
lögregla, slökkvili  og björgunarsveitir, 

3. „lengd jar ganga“: lengd lengstu akreinar mæld í eim 
hluta jar ganganna sem er a  fullu loka ur. 

3. gr. 

Öryggisrá stafanir 

1. A ildarríkin skulu sjá til ess a  jar göng á yfirrá asvæ i 
eirra sem falla undir gildissvi  essarar tilskipunar samræmist 
eim lágmarksöryggiskröfum sem kve i  er á um í I. vi auka. 

2. Ef ekki er hægt a  fullnægja tilteknum byggingarkröfum 
sem mælt er fyrir um í I. vi auka me  tæknilausnum, e a ef 
kostna ur vi  ær er óhóflegur, er stjórnvaldinu sem um getur í 
4. gr. heimilt a  sam ykkja framkvæmd rá stafana til a  draga 
úr áhættu í sta  ess a  beita eim kröfum, a  ví tilskildu a  

ær rá stafanir lei i til sambærilegrar e a aukinnar verndar. 

S na skal fram á skilvirkni essara rá stafana me  
áhættugreiningu sem samræmist ákvæ um 13. greinar. 
A ildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um rá staf-
anir til a  draga úr áhættu sem sam ykktar hafa veri  í sta inn 
og röksty ja vali . essi málsgrein skal ekki gilda um jar göng 
á hönnunarstigi eins og geti  er um í 9. grein. 

3. A ildarríkjunum er heimilt a  tilgreina strangari kröfur a  
ví tilskildu a  ær brjóti ekki í bága vi  kröfur essarar 

tilskipunar. 

4. gr. 

Stjórnvald 

1. A ildarríkin skulu tilnefna stjórnvald e a stjórnvöld, hér á 
eftir nefnt stjórnvald, sem skal bera ábyrg  á ví a  allir 
öryggis ættir jar ganga séu trygg ir og sem skulu gera 
nau synlegar rá stafanir til a  tryggja a  fari  sé a  ákvæ um 

essarar tilskipunar. 

2. Stjórnvaldinu má koma á fót á lands-, svæ is- e a 
sta arvísu. 

3. Sérhver jar göng í samevrópska vegakerfinu sem sta sett 
eru á yfirrá asvæ i eins a ildarríkis skulu vera á ábyrg  eins 
stjórnvalds. egar jar göng eru sta sett á yfirrá asvæ um 
tveggja a ildarríkja skal hvort a ildarríki tilnefna stjórnvald 
e a a ildarríkin tvö tilnefna sameiginlegt stjórnvald. Ef um er 
a  ræ a tvenn stjórnvöld skulu ákvar anir sem anna  tekur 
innan valdsvi s síns e a í krafti ábyrg ar sinnar me  tilliti til 
öryggis í jar göngum a eins sam ykktar a  fengnu sam ykki 
hins stjórnvaldsins. 

4. Stjórnvaldi  skal sjá til ess a  jar göng séu tekin í notkun 
í samræmi vi  málsme fer ina sem mælt er fyrir um í II. 
vi auka. 

5. Me  fyrirvara um frekari rá stafanir var andi etta efni á 
innlendum vettvangi skal stjórnvaldi  hafa heimild til a  
stö va tímabundi  e a takmarka starfsemi jar ganga ef 
öryggiskröfum er ekki fullnægt. Stjórnvaldi  skal tilgreina 
skilyr i fyrir ví a  e lileg umfer  geti hafist aftur. 

6. Stjórnvaldi  skal tryggja a  eftirfarandi verkefnum ver i 
sinnt: 

a) reglulegum prófunum og sko unum á jar göngum og 
samningu öryggiskrafna ar a  lútandi, 

b) a  komi  ver i á skipulags- og rekstraráætlunum ( .m.t. 
ney aráætlanir) um a  jálfa og sjá ney ar jónustu fyrir 
búna i, 
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c) a  skilgreind ver i verklagsregla um tafarlausa lokun 
jar ganga á ney arstundum, 

d) framkvæmd rá stafana til a  draga úr áhættu. 

7. Ef a ilar, sem tilnefndir eru sem stjórnvöld, voru til sta ar 
fyrir tilnefninguna sem um getur í essari grein er eim 
stjórnvöldum heimilt a  halda áfram fyrri starfsemi sinni a  ví 
tilskildu a  au uppfylli ákvæ i essarar tilskipunar. 

5. gr. 

Stjórnandi jar ganga 

1. Stjórnvaldi  skal tilnefna, fyrir sérhver jar göng sem 
sta sett eru á yfirrá asvæ i eins a ildarríkis, sem stjórnanda 
jar ganga ann opinbera a ila e a einkaa ila sem ber ábyrg  á 
stjórn jar ganganna á ví stigi sem um ræ ir, hvort sem au 
eru á hönnunarstigi, veri  er a  grafa au e a au eru í rekstri. 
Stjórnvaldi  má sjálft sinna essu hlutverki. 

2. egar jar göng eru sta sett á yfirrá asvæ um tveggja 
a ildarríkja skulu stjórnvöldin e a sameiginlega stjórnvaldi  
a eins vi urkenna einn a ila til a  stjórna rekstri jar ganganna. 

3. Stjórnandi jar ganga skal semja sk rslu um öll umtalsver  
atvik e a slys sem eiga sér sta  í jar göngunum. Sk rsluna skal 
senda öryggisfulltrúanum sem um getur í 6. grein, stjórn-
valdinu og ney ar jónustu innan mána ar. 

4. Ef rannsóknarsk rsla er samin til a  greina kringumstæ ur 
atviksins e a slyssins sem um getur í 3. málsgrein e a ær 
ni urstö ur sem af ví má draga skal stjórnandi jar ganganna 
senda á sk rslu til öryggisfulltrúans, stjórnvaldsins og 
ney ar jónustunnar eigi sí ar en mánu i eftir a  hann e a hún 
fær hana í hendur. 

6. gr. 

Öryggisfulltrúi 

1. Stjórnandi jar ganga skal, a  fengu sam ykki stjórnvalds, 
tilnefna einn öryggisfulltrúa fyrir sérhver jar göng sem skal 
samræma allar forvarnar- og öryggisrá stafanir til a  tryggja 
öryggi vegfarenda og starfsfólks. Öryggisfulltrúinn má vera 
starfsma ur í jar göngunum e a starfsma ur ney ar jónustu, 
honum ber a  vera óhá ur a ili a  ví er var ar öryggismál í 
veggöngum og hann skal ekki taka vi  fyrirmælum frá 
atvinnuveitanda var andi essi mál. Öryggisfulltrúa er heimilt 
a  sinna störfum sínum og verkefnum í nokkrum jar göngum á 
tilteknu svæ i. 

2. Öryggisfulltrúinn skal sinna eftirfarandi störfum og 
verkefnum: 

a) tryggja samstarf vi  ney ar jónustu og taka átt í undir-
búningi rekstraráætlana, 

b) taka átt í skipulagningu, framkvæmd og mati á ney ar-
a ger um, 

c) taka átt í skilgreiningu öryggisáætlana og ger  forskrifta 
fyrir byggingu, búna  og rekstur, bæ i hva  var ar n  
jar göng og breytingar á jar göngum sem fyrir eru, 

d) ganga úr skugga um a  starfsfólk og ney ar jónusta hljóti 
jálfun og hann e a hún skal taka átt í skipulagningu 

æfinga sem halda skal me  reglulegu millibili, 

e) veita rá gjöf var andi a  a  taka mannvirki  í notkun, 
búna  og rekstur jar ganga, 

f) ganga úr skugga um a  mannvirkjum og búna i í 
jar göngum sé vi haldi  og vi  au gert. 

g) taka átt í mati á öllum umtalsver um atvikum e a slysum 
eins og um getur í 3. og 4. mgr. 5. gr. 

7. gr. 

Eftirlitsa ilar 

A ildarríki skulu tryggja a  sko unara ilar láti fara fram 
eftirlit, mat og prófanir. Stjórnvaldinu er heimilt a  sinna essu 
hlutverki. A ili sem sinnir eftirliti, mati og prófunum ver ur a  
vera afar hæfur, vi hafa verklagsreglur sem tryggja mikil gæ i 
og starfa óhá  stjórnanda jar ganganna. 

8. gr. 

Tilkynning um stjórnvald 

A ildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um nafn og 
heimilisfang stjórnvaldsins fyrir 1. maí 2006.  Breytist essar 
uppl singar skal tilkynna framkvæmdastjórninni um a  innan 

riggja mána a. 

9. gr. 

Jar göng sem hönnun hefur ekki veri  sam ykkt fyrir 

1. Ákvæ i essarar tilskipunar skulu gilda fyrir öll jar göng 
sem yfirvaldi , sem ber ábyrg , hefur ekki sam ykkt hönnun 
fyrir ann 1. maí 2006. 

2. Jar göngin skulu tekin í notkun í samræmi vi  
málsme fer ina sem mælt er fyrir um í II. vi auka. 

10. gr. 

Jar göng sem hönnun hefur veri  sam ykkt fyrir en hafa 
ekki veri  opnu  

1. egar um er a  ræ a jar göng sem hönnun hefur veri  
sam ykkt fyrir en sem hafa ekki veri  opnu  almenningi fyrir 
1. maí 2006 skal stjórnvaldi  meta samræmi eirra vi  kröfur 

essarar tilskipunar me  sérstöku tilliti til gagnanna um öryggi 
sem kve i  er á um í II. vi auka. 
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2. Ef stjórnvald kemst a  ví a  jar göng samræmast ekki 
ákvæ um essarar tilskipunar skal a  tilkynna stjórnanda 
jar ganganna a  gera ver i vi eigandi rá stafanir til a  auka 
öryggi og tilkynna öryggisfulltrúanum a . 

3. Sí an skal taka jar göngin í notkun í samræmi vi  
málsme fer ina sem mælt er fyrir um í II. vi auka. 

11. gr. 

Jar göng sem egar eru í rekstri 

1. egar um er a  ræ a jar göng sem hafa veri  opnu  
almenningi fyrir 30. apríl 2006 skal stjórnvaldi  hafa frest til 
30. október 2006 til a  meta samræmi eirra vi  kröfur 

essarar tilskipunar me  sérstöku tilliti til gagnanna um öryggi 
sem kve i  er á um í II. vi auka og á grundvelli sko unar. 

2. Stjórnandi jar ganganna skal, ef nau syn krefur, leggja til 
vi  stjórnvaldi  áætlun um hvernig a laga megi jar göngin a  
ákvæ um essarar tilskipunar og ær rá stafanir til úrbóta sem 
hann hyggst gera. 

3. Stjórnvaldi  skal sam ykkja rá stafanir til úrbóta e a óska 
eftir a  eim ver i breytt. 

4. Ef rá stafanir til úrbóta fela í sér verulegar breytingar á 
byggingu e a rekstri skal beita málsme fer inni sem mælt er 
fyrir um í II. vi auka egar essar rá stafanir hafa veri  ger ar. 

5. A ildarríkin skulu leggja sk rslu fyrir framkvæmdastjórn-
ina fyrir 30. apríl 2007 um a  hvernig au hyggjast uppfylla 
kröfur essarar tilskipunar, skipulag ar rá stafanir, og ar sem 
vi  á, um aflei ingar ess a  opna e a loka a komulei um a  
jar göngunum. Til a  truflanir á umfer  ver i sem minnstar á 
Evrópuvettvangi getur framkvæmdastjórnin gert athugasemdir 
vi  tímaáætlun eirra verka sem ætla  er a  tryggja a  
jar göng uppfylli kröfur essarar tilskipunar. 

6. Endurn jun jar ganga skal fara fram samkvæmt áætlun og 
skal loki  fyrir 30. apríl 2014. 

7. A ildarríkjum er heimilt a  framlengja tímabili , sem um 
getur í 6. mgr., um fimm ár ef heildarlengd jar ganga sem ar 
eru fyrir, deilt me  heildarlengd ess hluta samevrópska 
vegakerfisins sem liggur á yfirrá asvæ i eirra er yfir evrópsku 
me altali. 

12. gr. 

Reglubundin sko un 

1. Stjórnvaldi  skal ganga úr skugga um a  sko unara ili láti 
fara fram reglubundnar sko anir til a  tryggja a  öll jar göng 
sem falla undir gildissvi  essarar tilskipunar uppfylli ákvæ i 
hennar. 

2. Aldrei skulu lí a meira en sex ár milli sko ana í hverjum 
jar göngum. 

3. Ef stjórnvald kemst a  ví á grundvelli sk rslu sko unar-
a ila a  jar göng samræmist ekki ákvæ um essarar tilskip-
unar skal a  tilkynna stjórnanda jar ganganna og öryggis-
fulltrúanum a  gera ver i vi eigandi rá stafanir til a  auka 
öryggi í jar göngunum. Stjórnvaldi  skal setja skilyr i fyrir 
áframhaldandi rekstri jar ganganna e a fyrir ví a  au ver i 
opnu  á n  sem skulu gilda anga  til rá stöfunum til úrbóta 
e a ö rum vi eigandi takmörkunum e a skilyr um hefur veri  
beitt. 

4. Ef rá stafanir til úrbóta fela í sér verulegar breytingar á 
byggingu e a rekstri jar ganga skal afla n s starfsleyfis fyrir 
jar göngin í samræmi vi  málsme fer ina sem mælt er fyrir 
um í II. vi auka egar essar rá stafanir hafa veri  ger ar. 

13. gr. 

Áhættugreining 

1. Áhættugreiningar skulu, ef nau syn krefur, framkvæmdar 
af a ila sem starfar óhá  stjórnanda jar ganga. Innihald og 
ni urstö ur áhættugreiningar skulu vera hluti af gögnunum um 
öryggi sem lög  eru fyrir stjórnvaldi . Áhættugreining er 
greining áhættu í tilteknum jar göngum ar sem teki  er tillit 
til allra hönnunar átta og umfer ara stæ na sem hafa áhrif á 
öryggi, einkum einkenna og ger ar umfer ar, lengdar og 
lögunar jar ganga auk ess fjölda ungaflutningabifrei a sem 
spá  er a  fari um au á dag. 

2. A ildarríkin skulu sjá til ess a  á innlendum vettvangi sé 
beitt ítarlegri og vel skilgreindri a fer afræ i í samræmi vi  
bestu mögulegu starfshætti og skulu tilkynna framkvæmda-
stjórninni hva a a fer afræ i beitt er. Framkvæmdastjórnin 
skal veita hinum a ildarríkjunum a gang a  essum upp-
l singum á rafrænu formi. 

3. Framkvæmdastjórnin skal birta sk rslu um á starfshætti 
sem fylgt er í a ildarríkjunum eigi sí ar en 30. apríl 2009. 
Framkvæmdastjórninni skal vera heimilt a  leggja fram tillögur 
um a  tekin ver i upp sameiginleg, samræmd a fer afræ i vi  
áhættugreiningu í samræmi vi  málsme fer ina, sem um getur 
í 2. mgr. 17. gr., ef nau syn krefur. 

14. gr. 

Undan águr fyrir a fer ir sem byggja á n sköpun 

1. Til a  gera kleift a  setja upp e a nota öryggisbúna  sem 
byggir á n sköpun e a beita öryggisreglum sem byggja á 
n sköpun og veita sambærilega e a betri vernd en 
fyrirliggjandi tækni, eins og mælt er fyrir um í essari 
tilskipun, er stjórnvaldi heimilt a  veita undan águ frá kröfum 

essarar tilskipunar á grundvelli tilhl ilega skjalfestrar bei ni 
frá stjórnanda jar ganganna. 
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2. Ef stjórnvaldi  hyggst veita slíka undan águ skal 
a ildarríki  fyrst leggja fram umsókn um undan águ til 
framkvæmdastjórnarinnar sem inniheldur upphaflegu bei nina 
og álit sko unara ilans. 

3. Framkvæmdastjórnin skal tilkynna a ildarríkjunum um 
umsóknina innan mána ar frá ví a  hún berst. 

4. Ef hvorki framkvæmdastjórnin né a ildarríki mótmæla 
innan riggja mána a skal líta svo á a  undan ágan hafi veri  
veitt og framkvæmdastjórnin tilkynna öllum a ildarríkjunum 
um a . 

5. Ef mótmæli berast skal framkvæmdastjórnin leggja fram 
tillögu í samræmi vi  málsme fer ina sem mælt er fyrir um í 
2. mgr. 17. gr. Ef ákvör unin er neikvæ  skal stjórnvaldi  ekki 
veita undan águna. 

6. Eftir a  sko un hefur fari  fram í samræmi vi  
málsme fer ina sem um getur í 2. mgr. 17. gr. og undan ága 
veitt er heimilt a  beita eirri undan águ á önnur jar göng. 

7. Framkvæmdastjórnin skal birta sk rslu um starfshættina 
sem fylgt er í a ildarríkjunum ef tali  er a  bei nir um 
undan águr sem lag ar eru fyrir hana réttlæti a  og leggja 
fram tillögur a  breytingum á essari tilskipun ef nau syn 
krefur. 

15. gr. 

Sk rslugjöf 

1. Á tveggja ára fresti skulu a ildarríkin taka saman sk rslur 
um eldsvo a í jar göngum og um slys sem hafa greinileg áhrif 
á öryggi vegfarenda í jar göngum og um orsakir og tí ni slíkra 
atvika, meta au og veita uppl singar um raunverulegt hlutverk 
og skilvirkni öryggisa stö u og -rá stafana A ildarríkin skulu 
senda framkvæmdastjórninni sk rslurnar fyrir lok september 
næsta árs á eftir tímabilinu sem sk rslurnar taka til. 
Framkvæmdastjórnin skal veita a ildarríkjunum a gang a  

essum sk rslum. 

2. A ildarríkin skulu gera áætlun sem inniheldur tímaáætlun 
um hvernig skuli beita ákvæ um essarar tilskipunar smám 
saman a  ví er var ar jar göng sem egar eru í rekstri eins og 
l st er í 11. gr. og tilkynna a  framkvæmdastjórninni eigi 
sí ar en 30. október 2006. Eftir a  skulu a ildarríkin tilkynna 
framkvæmdastjórninni á tveggja ára fresti um stö una á 
framkvæmd áætlunarinnar og um breytingar sem hafa veri  
ger ar á henni til loka tímabilsins sem um getur í 6. og 7. mgr. 
11. gr.  

16. gr. 

A lögun a  tækniframförum 

Framkvæmdastjórnin skal a laga vi aukana vi  essa tilskipun 
a  tækniframförum í samræmi vi  málsme fer ina sem um 
getur í 2. mgr. 17. gr. 

17. gr. 

Nefndarme fer  

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta a sto ar nefndar. 

2. egar vísa  er til essarar málsgreinar gilda ákvæ i 5. og 
7. gr. ákvör unar 1999/468/EB me  hli sjón af ákvæ um 8. gr. 
hennar. 

Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. tilskipunar 
1999/468/EB, skal vera rír mánu ir. 

3. Nefndin setur sér starfsreglur. 

18. gr. 

Löglei ing 

1. A ildarríkin skulu sam ykkja nau synleg lög og stjórn-
s slufyrirmæli til a  fara a  tilskipun essari eigi sí ar en 
30. apríl 2006. au skulu egar í sta  senda framkvæmda-
stjórninni texta essara ákvæ a og samsvörunartöflu milli 
vi komandi ákvæ a og essarar tilskipunar. 

2. Í ákvæ unum sem sam ykkt eru af a ildarríkjunum skal 
vera tilvísun í essa tilskipun e a eim fylgja slík tilvísun 

egar au eru birt opinberlega. A ildarríkin skulu setja nánari 
reglur um slíka tilvísun. 

19. gr. 

Gildistaka 

Tilskipun essi ö last gildi á eim degi sem hún birtist í 
Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

20. gr. 

Tilskipun essari er beint til a ildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 29. apríl 2004. 

Fyrir hönd Evrópu ingsins, Fyrir hönd rá sins, 

P. COX M. McDOWELL 

forseti. forseti. 

 

 
 



18.7.2008  Nr. 44/55 
  

EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 
  

I. VI AUKI 

Öryggisrá stafanir sem um getur í 3. gr. 

1. Grundvöllur til ákvör unar öryggisrá stafana 

1.1. Öryggisfæribreytur 

1.1.1. Öryggisrá stafanir sem gera skal í jar göngum skulu bygg ar á kerfisbundnum athugunum á öllum áttum kerfisins 
sem samanstendur af grunnvirki, rekstri, vegfarendum og ökutækjum. 

1.1.2. Taka skal tillit til eftirfarandi færibreyta: 

— lengdar jar ganga, 

— fjölda gangaröra, 

— fjölda akreina, 

— versni slögunar, 

— láréttrar og ló réttrar legu; 

— byggingarger ar, 

— hvort umfer  liggur í a ra áttina e a í bá ar áttir, 

— umfer ar unga í hverju gangaröri ( .m.t. tímadreifing), 

— hættu á umfer ar röng (dagleg e a árstí abundin), 

— tímans sem a  tekur ney ar jónustu a  komast á sta inn, 

— hvort ungaflutningabifrei ar keyri um jar göngin og hvert hlutfall eirra er af umfer , 

— hvort fari  sé me  hættulegan farm um jar göngin, hvert hlutfall hans er af umfer  og hvers e lis hann er, 

— einkenna a komulei a, 

— breiddar akreina, 

— atri a er var a hra a, 

— landfræ ilegs og ve urfræ ilegs umhverfis. 

1.1.3. Ef jar göng hafa sérstök einkenni hva  var ar á urnefndar færibreytur skal áhættugreining fara fram í samræmi vi  
13. gr. til a  ákvar a hvort örf er á vi bótaröryggisrá stöfunum og/e a vi bótarbúna i til a  fyllsta öryggis sé gætt. 

essi áhættugreining skal taka tillit til hugsanlegra slysa, sem hafa greinileg áhrif á öryggi vegfarenda í jar göngum 
og kynnu a  eiga sér sta  egar jar göngin hafa veri  tekin í notkun, og e lis og umfangs hugsanlegra aflei inga 

eirra. 

1.2. Lágmarkskröfur 

1.2.1. Gera skal a.m.k. öryggisrá stafanirnar sem krafist er í eftirfarandi málsgreinum til a  tryggja lágmarksöryggi í öllum 
jar göngum sem falla undir tilskipunina. Veita má takmarka ar undan águr frá essum kröfum a  ví tilskildu a  
eftirfarandi málsme fer  sé loki . A ildarríkin e a stjórnvald skulu senda til framkvæmdastjórnarinnar uppl singar 
um eftirfarandi: 

— takmarka a undan águ e a undan águr sem fyrirhuga ar eru, 

— br nar ástæ ur sem liggja a  baki takmörku u undan águnum sem fyrirhuga ar eru, 

— hva a a rar rá stafanir á a  nota e a efla til a  tryggja a.m.k. sambærilegt öryggi, .m.t. sönnun í formi 
vi eigandi áhættugreiningar. 

Framkvæmdastjórnin skal senda bei ni um takmarka a undan águ til a ildarríkjanna eins fljótt og unnt er og í 
öllum tilvikum innan mána ar frá ví a  hún berst. 

Ef hvorki framkvæmdastjórnin né a ildarríki mótmæla innan riggja mána a frá ví a  bei ni berst skal líta svo á 
a  takmarka a undan ágan hafi veri  veitt og framkvæmdastjórnin tilkynna öllum a ildarríkjunum um a . Ef 
mótmæli berast skal framkvæmdastjórnin leggja fram tillögu í samræmi vi  málsme fer ina sem mælt er fyrir um í 
2. mgr. 17. gr. Ef ákvör unin er neikvæ  skal stjórnvaldi  ekki veita takmörku u undan águna. 
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1.2.2. Til a  tryggja samræmt vi mót í öllum jar göngum sem falla undir essa tilskipun má ekki veita undan águ frá 
kröfum eftirfarandi málsgreina var andi hönnun eirrar öryggisa stö u sem tiltæk er vegfarendum um jar göngin 
(ney arstö va, skilta, útskota, ney arútganga, endurvarps útvarpssendinga ar sem ess er krafist). 

1.3. Umfer ar ungi 

1.3.1. egar minnst er á „umfer ar unga“ í essum vi auka er átt vi  ársdagsumfer  á hverri akrein í jar göngum. Til a  
ákvar a umfer ar unga skal hvert vélknúi  ökutæki tali  sem ein eining. 

1.3.2. ar sem fjöldi ungaflutningabíla sem vega meira en 3,5 tonn er meiri en 15% af ársdagsumfer  e a árstí abundin 
dagleg umfer  er umtalsvert meiri en ársdagsumfer  skal meta vi bótaráhættuna og taka tillit til hennar me  ví a  
reikna me  meiri umfer ar unga í jar göngunum vi  beitingu eftirfarandi málsgreina. 

2. Rá stafanir var andi grunnvirki 

2.1. Fjöldi gangaröra og akreina 

2.1.1. Helstu vi mi  ess hvort leggja eigi jar göng me  einu e a tveimur gangarörum skulu vera áætla ur umfer ar ungi 
og öryggi ar sem teki  skal tillit til átta eins og hlutfalls ungaflutningabifrei a, halla og lengdar. 

2.1.2. ar sem spá til 15 ára fyrir jar göng á hönnunarstigi s nir a  umfer ar ungi muni ver a meiri en 10 000 ökutæki á 
dag á akrein skulu í öllum tilvikum vera til sta ar jar göng me  tveimur gangarörum og umfer  í a ra áttina egar 
umfer in ver ur meiri en a . 

2.1.3. A  undanskilinni ney arakrein skal vera sami fjöldi akreina í jar göngunum og er utan eirra. Breytingar á 
akreinafjölda skulu eiga sér sta  í nægilegri fjarlæg  frá opi jar ganganna. essi vegalengd skal a.m.k. vera sú 
vegalengd sem ökutæki  ekur á 10 sekúndum á leyf um hámarkshra a. egar landfræ ilegar a stæ ur hindra etta 
skulu ger ar vi bótarrá stafanir e a rá stafanir styrktar til a  auka öryggi. 

2.2. versni slögun jar ganga 

2.2.1. Sérstakt tillit skal teki  til öryggis egar versni slögun og lárétt og ló rétt lega jar ganga og a komulei a a  eim 
er hönnu  ar sem essar færibreytur hafa töluver  áhrif á líkur á slysum og a  hversu alvarleg au eru. 

2.2.2. Lengdarhalli í n jum jar göngum skal ekki vera meiri en 5% nema landfræ ilegir ættir útiloki a rar lausnir. 

2.2.3. Í jar göngum ar sem halli er meiri en 3% skulu ger ar vi bótarrá stafanir e a rá stafanir efldar til a  auka öryggi 
á grundvelli áhættugreiningar. 

2.2.4. ar sem breidd akreinar sem ætlu  er til hægari aksturs er minni en 3,5 metrar skulu ger ar vi bótarrá stafanir e a 
rá stafanir efldar til a  auka öryggi á grundvelli áhættugreiningar. 

2.3. Undankomulei ir og ney arútgangar 

2.3.1. Í n jum jar göngum ar sem ekki er ney arakrein skulu vera ney argangvegir, mist upphækka ir e a ekki, sem 
vegfarendur í jar göngunum geta nota  ef bilun e a slys ver ur. etta ákvæ i gildir ekki ef byggingareiginleikar 
jar ganganna leyfa a  ekki e a kostna ur er óhóflegur og umfer  um jar göngin liggur a eins í eina átt og au eru 
búin sívirku eftirlitskerfi og kerfi til a  loka akreinum. 

2.3.2. Í jar göngum, sem fyrir eru, ar sem hvorki er ney arakrein né ney argangvegur skulu ger ar vi bótarrá stafanir 
e a rá stafanir efldar til a  tryggja öryggi. 

2.3.3. Ney arútgangar gera vegfarendum í jar göngum kleift a  yfirgefa jar göngin án ökutækja sinna og komast á 
öruggan sta  ef slys e a eldsvo i ver ur og gera einnig starfsfólki ney ar jónustu kleift a  komast fótgangandi í 

au. Dæmi um slíka ney arútganga eru: 

— útgangar sem liggja beint út úr jar göngum, 

— tengirör milli gangaröra í jar göngum, 

— útgangar sem liggja a  ney arr mi 

— sk li ar sem eru undankomulei ir sem eru a skildar frá gangarörunum í jar göngunum. 
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2.3.4. Ekki skal byggja sk li sem ekki hafa útgang sem liggur a  undankomulei um sem liggja út. 

2.3.5. Ney arútgangar skulu útbúnir ef greining á vi eigandi áhættu, .m.t. hversu langt og hratt reykur berst vi  
sta arskilyr i, s nir fram á a  loftræsting og önnur öryggisúrræ i séu ófullnægjandi til a  tryggja öryggi 
vegfarenda. 

2.3.6. Í n jum jar göngum ar sem umfer ar ungi er meiri en 2 000 ökutæki á akrein skulu vera ney arútgangar. 

2.3.7. Í jar göngum sem fyrir eru og eru lengri en 1 000 metrar og ar sem umfer ar ungi er meiri en 2 000 ökutæki á 
akrein skal meta hagkvæmni og skilvirkni ess a  koma fyrir n jum ney arútgöngum. 

2.3.8. ar sem ney arútgangar eru til sta ar skal fjarlæg in milli tveggja ney arútganga ekki vera meiri en 500 metrar. 

2.3.9. Vi eigandi úrræ um, eins og t.d. dyrum, skal beitt til a  koma í veg fyrir a  reykur og hiti komist í undankomulei ir 
bak vi  ney arútganga svo a  vegfarendur í jar göngum geti komist örugglega út og ney ar jónusta hafi a gang a  
jar göngunum. 

2.4. A gangur ney ar jónustu 

2.4.1. Í jar göngum me  tveimur gangarörum ar sem gangarörin eru í sömu hæ  e a ví sem næst skal koma fyrir 
tengirörum ætlu um ney ar jónustu og má ekki vera lengra á milli eirra en 1 500 metrar. 

2.4.2. ar sem a  er landfræ ilega mögulegt skal vera hægt a  fara yfir mi deilinn (umfer areyjuna) fyrir utan opin á 
jar göngum me  tveimur e a fleiri gangarörum. essi rá stöfun mun gera ney ar jónustu kleift a  komast a  öllum 
gangarörum strax. 

2.5. Útskot 

2.5.1. Í n jum jar göngum me  umfer  í bá ar áttir sem eru lengri en 1 500 metrar og umfer ar ungi er meiri en 2 000 
ökutæki á akrein skulu vera útskot sem ekki er lengra á milli en 1 000 metrar ef ney arakreinar eru ekki til sta ar. 

2.5.2. Í jar göngum, sem fyrir eru, sem hafa umfer  í bá ar áttir og eru lengri en 1 500 metrar og ar sem umfer ar ungi 
er meiri en 2 000 ökutæki á akrein en hafa ekki ney arakrein skal meta hagkvæmni og skilvirkni ess a  koma fyrir 
útskotum. 

2.5.3. Ef byggingareiginleikar jar ganga leyfa a  ekki e a kostna ur er óhóflegur arf ekki a  koma fyrir útskotum ef 
heildarbreidd jar ganganna sem ökutæki hafa a gang a , a  undanskildum upphækku um hlutum og akreinum fyrir 
venjulega umfer , jafngildir a.m.k. breidd einnar akreinar fyrir venjulega umfer . 

2.5.4. Í útskotum skal vera ney arstö . 

2.6. Framræsla 

2.6.1. ar sem heimila  er a  flytja hættulegan farm skal vera hægt a  ræsa fram eldfima og eitra a vökva eftir vel 
hönnu um ni urfallsrennum me  raufum e a me  ö rum rá stöfunum í versni seiningum jar ganganna. A  auki 
skal framræslukerfi  vera annig hanna  og vi haldi  a  eldur og eldfimir og eitra ir vökvar brei ist ekki út í 
gangarörum og milli gangaröra. 

2.6.2. Ef ekki er hægt a  uppfylla essa kröfu í jar göngum sem fyrir eru, e a kostna ur vi  a  er óhóflegur, skal taka 
tillit til essa egar ákve i  er hvort leyfa skuli flutning hættulegs farms á grundvelli greiningar á vi eigandi áhættu. 

2.7. Bruna ol bur arvirkja 

Tryggja skal nægilegt bruna ol a albur arvirkis allra jar ganga ar sem sta bundi  hrun bur arvirkisins gæti haft 
hörmulegar aflei ingar, t.d. jar ganga sem liggja undir vatn e a jar ganga sem geta valdi  hruni nærliggjandi 
mannvirkja. 

2.8. L sing 

2.8.1. Hef bundin l sing skal vera til sta ar til a  tryggja nægilegt skyggni a  degi og nóttu fyrir ökumenn vi  opi  a  
jar göngunum og inni í eim. 

2.8.2. Öryggisl sing skal vera til sta ar til a  tryggja lágmarksskyggni fyrir vegfarendur í jar göngum svo eir komist út 
úr jar göngunum í ökutækjum sínum ef bilun ver ur í aflgjafa. 

2.8.3. Ney arl sing, eins og t.d. ljós sem marka lei  a  ney arútgöngum, skal vera til sta ar og ekki vera í meira en 1,5 
metra hæ  til a  lei beina fótgangandi vegfarendum út úr jar göngunum í ney artilvikum. 
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2.9. Loftræsting 

2.9.1. Hönnun, smí i og starfræksla loftræstikerfisins skal taka tillit til: 

— ess a  halda arf útblæstri mengunarefna frá ökutækjum í skefjum, bæ i vi  venjulegt umfer arflæ i og 
hámarksumfer arflæ i, 

— ess a  halda arf útblæstri mengunarefna frá ökutækjum í skefjum egar umfer  stö vast vegna atviks e a 
slyss, 

— ess a  halda arf útbrei slu hita og reyks í skefjum í eldsvo a. 

2.9.2. Vélrænu loftræstikerfi skal komi  fyrir í öllum jar göngum sem eru lengri en 1 000 metrar og ar sem 
umfer ar ungi er meiri en 2 000 ökutæki á akrein. 

2.9.3. Í jar göngum ar sem umfer  er í bá ar áttir og/e a ung umfer  í a ra áttina skal a eins heimila loftræstingu sem 
liggur langsum ef áhættugreining skv. 13. gr. s nir a  hún er ásættanleg og/e a sérstakar rá stafanir eru ger ar eins 
og t.d. vi eigandi umfer arstjórnun, fjarlæg  a  ney arútgöngum stytt, útblástursrörum fyrir reyk komi  fyrir me  
reglulegu millibili. 

2.9.4. verstæ  e a hálf verstæ  loftræstikerfi skulu notu  í jar göngum ar sem örf er á vélrænu loftræstikerfi og 
loftræsting sem liggur langsum er ekki heimil skv. li  2.9.3. essi kerfi ver a a  geta losa  reyk í eldsvo a. 

2.9.5. Í jar göngum ar sem umfer  liggur í bá ar áttir, umfer ar ungi er meiri en 2 000 ökutæki á akrein, jar göngin eru 
lengri en 3 000 metrar og eru me  stjórnstö  og verstæ u og/e a hálf verstæ u loftræstikerfi, skulu eftirfarandi 
lágmarksrá stafanir ger ar var andi loftræstingu: 

— koma skal fyrir útdráttarlokum fyrir loft og reyk sem hægt er a  st ra hverri fyrir sig e a mörgum saman, 

— stö ugt eftirlit skal haft me  lofthra a langsum og st riferli loftræstikerfisins (lokar, viftur, o.s.frv.) stillt í 
samræmi vi  a . 

2.10. Ney arstö var 

2.10.1. Ney arstö vum er ætla  a  geyma msan öryggisbúna , einkum ney arsíma og slökkvitæki, en er ekki ætla  a  
vernda vegfarendur gegn eldi. 

2.10.2. Ney arstö var mega vera í kassa á vegg en ákjósanlegra er a  ær séu í útskoti í vegg. Í eim skal a.m.k. vera 
ney arsími og tvö slökkvitæki. 

2.10.3. Ney arstö var skulu vera nálægt opum og inni í n jum jar göngum me  ekki meira en 150 metra millibili en í 
jar göngum sem fyrir eru me  ekki meira en 250 metra millibili. 

2.11. Vatnsveita 

Vatnsveita skal vera í öllum jar göngum. Brunahanar skulu vera nálægt opum og inni í jar göngum me  ekki meira 
en 250 metra millibili. Ef vatnsveita er ekki tiltæk er skylt a  tryggja a  nægilegt vatn fáist eftir ö rum lei um. 

2.12. Umfer arskilti 

Sérstök skilti skulu notu  fyrir alla öryggisa stö u sem vegfarendur í jar göngum geta nota . Skiltum og plötum 
sem nota skal í jar göngum er l st í III. vi auka. 

2.13. Stjórnstö  

2.13.1. Stjórnstö  skal komi  fyrir í öllum jar göngum sem eru lengri en 3 000 metrar og ar sem umfer ar ungi er meiri 
en 2 000 ökutæki á akrein. 

2.13.2. Eftirlit í nokkrum jar göngum má samræma í einni stjórnstö . 

2.14. Vöktunarkerfi 

2.14.1. Eftirlitsmyndavélakerfi og kerfi, sem geta sjálfkrafa greint umfer aratvik (eins og t.d. stö vun ökutækja) og/e a eld, 
skal setja upp í öllum jar göngum me  stjórnstö . 

2.14.2. Sjálfvirkum eldskynjunarkerfum skal komi  fyrir í öllum jar göngum sem ekki hafa stjórnstö  ar sem starfræksla 
vélræns loftræstikerfis til a  halda reyk í skefjum er ólík sjálfvirkri starfrækslu loftræstingar til a  halda 
mengunarefnum í skefjum. 
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2.15. Búna ur til lokunar jar ganga 

2.15.1. Í öllum jar göngum sem eru lengri en 1 000 metrar skal koma fyrir umfer arljósum fyrir framan opin svo hægt sé a  
loka jar göngunum í ney artilvikum. Heimilt er a  beita vi bótarúrræ um eins og t.d. breytilegum merkjaskiltum 
og hindrunum til a  tryggja a  fyrirmælum sé fylgt. 

2.15.2. Í öllum jar göngum sem eru lengri en 3 000 metrar, hafa stjórnstö  og ar sem umfer ar ungi er meiri en 2 000 
ökutæki á akrein er æskilegt a  búna ur sé til sta ar til a  stö va ökutæki í ney artilvikum me  ekki meira en 1 000 
metra millibili. essi búna ur skal samanstanda af umfer arljósum og hugsanlega vi bótarúrræ um eins og t.d. 
hátölurum, breytilegum merkjaskiltum og hindrunum. 

2.16. Fjarskiptakerfi 

2.16.1. Búna i til endurvarps útvarpssendinga ney ar jónustu skal komi  fyrir í öllum jar göngum sem eru lengri en 1 000 
metrar og ar sem umfer ar ungi er meiri en 2 000 ökutæki á akrein. 

2.16.2. ar sem stjórnstö var eru ver ur a  vera mögulegt a  rjúfa endurvarp útvarpssendinga á rásum sem ætla ar eru 
vegfarendum, ef ær eru til sta ar, til a  útvarpa ney artilkynningum. 

2.16.3. Sk li og önnur a sta a ar sem vegfarendur, sem eru a  yfirgefa jar göng, ver a a  bí a á ur en eir komast út skal 
útbúin me  hátölurum til a  mi la uppl singum til vegfarenda. 

2.17. Aflgjafi og rafrásir 

2.17.1. Í öllum jar göngum skal vera ney araflgjafi sem tryggir starfrækslu öryggisbúna ar sem nau synlegur er til 
r mingar anga  til allir vegfarendur hafa yfirgefi  jar göngin. 

2.17.2. Raf-, mæli- og stjórnrásir skulu hanna ar annig a  sta bundin bilun, eins og t.d. vegna elds, hafi ekki áhrif á rásir 
sem ekki ver a beint fyrir skemmdum. 

2.18. Bruna ol búna ar 

Bruna ol alls búna ar í jar göngum skal taka mi  af tæknilegum möguleikum og mi a a  ví a  vi halda 
nau synlegri öryggisvirkni í eldsvo a. 

2.19. Tafla sem s nir samantekt uppl singa um lágmarkskröfur 

Í töflunni hér á eftir eru teknar saman ær lágmarkskröfur sem mælt er fyrir um í málsgreinunum hér a  framan. 
Lágmarkskröfurnar sem er a  finna í texta essa vi auka gilda. 



   
  

 
  

 
Umfer   2 000 
ökutæki á akrein 

Umfer   2 000 
ökutæki á akrein 

SAMANTEKT LÁGMARKSKRAFNA 

500 – 1 000 m > 1 000 m 500 – 1 000 m 1 000 – 3 000 m > 3 000 m 
Vi bótarskilyr i, sem gera beitingu lögbo na, e a athugasemdir 

Tvö gangarör e a fleiri Li ur 2.1      Skylda ar sem spá til 15 ára s nir a  umfer  ver ur > 10 000 
ökutæki/akrein. 

Halli  5% Li ur 2.2 * * * * * Skylda nema a  landfræ ilegir ættir útiloki a .  

Ney argangvegir Li ur 2.3.1 
Li ur 2.3.2 * * * * * 

Skylda ar sem ekki er ney arakrein nema a  skilyr i  í li  2.3.1 sé 
virt.  
 
Í jar göngum sem fyrir eru ar sem hvorki er ney arakrein né 
ney argangvegur skulu ger ar vi bótarrá stafanir e a rá stafanir 
styrktar. 

Ney arútgangar me  a.m.k. 500 m 
millibili 

Li ur 2.3.3 – 
li ur 2.3.9   * * * Meta skal í hverju tilfelli fyrir sig hvort koma skuli fyrir 

ney arútgöngum í jar göngum sem fyrir eru. 
Tengigöng ætlu  ney ar jónustu 
me  a.m.k. 1 500 m millibili Li ur 2.4.1   /    /   Skylda í jar göngum me  tveimur gangarörum sem eru lengri en 1 

500 m. 
Mögulegt a  fara yfir mi deilinn 
fyrir utan hvert op Li ur 2.4.2.      Skylda fyrir utan jar göng me  tveimur e a fleiri gangarörum ar 

sem a  er landfræ ilega mögulegt. 

Útskot me  a.m.k. 1 000 m millibili Li ur 2.5     /   /  

Skylda í n jum jar göngum me  umfer  í bá ar áttir og sem eru > 1 
500 m án ney arakreina. Í jar göngum, sem fyrir eru, me  umfer  í 
bá ar áttir og sem eru > 1 500 m: veltur á greiningu. Í bæ i n jum 
jar göngum og jar göngum sem fyrir eru veltur a  á nothæfri 
vi bótarbreidd ganganna. 

Framræsla fyrir eldfima og eitra a 
vökva Li ur 2.6 * * * * * Skylda ar sem flutningur hættulegs farms er leyf ur.  

Byggingar-
rá stafanir 

Bruna ol bur arvirkja Li ur 2.7      Skylda ar sem sta bundi  hrun gæti haft hörmulegar aflei ingar. 
 
 

 Skylda í öllum jar göngum  Ekki skylda 
* Skylt me  undantekningum � Mælst til ess 
 
 
 
 
 

 N
r. 44/60 

 
 

E
ES-vi

bæ
tir vi

 Stjórnartí
indi Evrópusam

bandsins 
 

18.7.2008 



   
  

 
  

 
 

Umfer   2 000 
ökutæki á akrein 

Umfer   2 000 
ökutæki á akrein 

SAMANTEKT LÁGMARKSKRAFNA 

500 – 1 000 m > 1 000 m 500 – 1 000 m 1 000 – 3 000 m > 3 000 m 
Vi bótarskilyr i, sem gera beitingu lögbo na, e a athugasemdir 

L sing Venjuleg l sing Li ur 2.8.1       
 Öryggisl sing Li ur 2.8.2       
 R mingarl sing Li ur 2.8.3       

Vélræn loftræsting Li ur 2.9       
Loftræsting Sérákvæ i um (hálf) verstæ a 

loftræstingu Li ur 2.9.5      Skylda í jar göngum ar sem umfer  er í bá ar áttir og ar sem er 
stjórnstö .  

Ney arstö var Me  a.m.k. 150 m millibili Li ur 2.10 * * * * * Í eim skal vera sími og 2 slökkvitæki. Hámarksmillibil skal vera 
250 m í jar göngum sem fyrir eru.  

Vatnsveita Me  a.m.k. 250 m millibili Li ur 2.11      Ef vatnsveita er ekki til sta ar er skylda a  útvega vatn eftir ö rum 
lei um.  

Umfer arskilti  Li ur 2.12      Fyrir alla öryggisa stö u sem vegfarendur í jar göngum geta nota  
(sjá III. vi auka).  

Stjórnstö   Li ur 2.13      Eftirlit í nokkrum jar göngum má samræma í einni stjórnstö .  
Eftirlitsmyndavél Li ur 2.14      Skylda ar sem er stjórnstö .  

Vöktunarkerfi 
Sjálfvirk atvika- og/e a eldskynjun Li ur 2.14      Skylda er a  hafa a.m.k. anna  kerfi  í jar göngum ar sem er 

stjórnstö .  

Umfer arljós fyrir framan op Li ur 2.15.1       Búna ur til a  
loka 
jar göngum 

Umfer arljós inni í jar göngum me  
a.m.k. 1 000 m millibili li ur 2.15.2     � Mælt er me  ví ef stjórnstö  er til sta ar og lengdin er meiri en 3 

000 m. 
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Umfer   2 000 
ökutæki á akrein 

Umfer   2 000 
ökutæki á akrein 

SAMANTEKT LÁGMARKSKRAFNA 

500 – 1 000 m > 1 000 m 500 – 1 000 m 1 000 – 3 000 m > 3 000 m 
Vi bótarskilyr i sem gera beitingu lögbo na e a athugasemdir 

Endurvarp útvarpssendinga 
ney ar jónustu Li ur 2.16.1       

Ney arútvarpstilkynningar til 
vegfarenda í jar göngum li ur 2.16.2      Skylda ar sem útvarpssendingum er endurvarpa  fyrir vegfarendur 

í jar göngum og ar sem er stjórnstö  
Fjarskiptakerfi 

Hátalarar í sk lum og 
ney arútgöngum Li ur 2.16.3      Skylda ar sem vegfarendur, sem eru a  yfirgefa jar göng, ver a a  

bí a á ur en eir komast út.  

Ney araflgjafi Li ur 2.17      Til a  tryggja virkni nau synlegs öryggisbúna ar a.m.k. me an á 
r mingu vegfarenda í jar göngum stendur. 

Bruna ol búna ar Li ur 2.18      Skal mi a a  ví a  vi halda nau synlegri öryggisvirkni.  
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3. Ákvæ i var andi rekstur 

3.1. Rekstrar ættir 

Rekstur jar ganga skal skipulag ur annig og slík úrræ i vera til sta ar a  tryggt sé a  umfer  í gegnum jar göngin 
sé samfelld og örugg. Starfsfólk sem tekur átt í rekstrinum og ney ar jónusta skal hljóta vi eigandi grunn jálfun 
og símenntun.. 

3.2. Ney aráætlun 

Áætlanir um vi búna  í ney artilvikum skulu vera til fyrir öll jar göng. Í jar göngum sem byrja í einu a ildarríki og 
enda í ö ru skal vera ein áætlun um vi búna  í ney artilvikum sem tekur til beggja landanna. 

3.3. Vinna í jar göngum 

Lokun akreina a  hluta e a í heild vegna byggingar- e a vi haldsvinnu sem skipulög  er fyrir fram skal alltaf byrja 
fyrir utan jar göngin. Í eim tilgangi má nota breytileg merkjaskilti, umfer arskilti og vélrænar hindranir. 

3.4. Atvika- og slysastjórnun 

Ef alvarlegt slys e a atvik á sér sta  skal strax loka öllum vi eigandi gangarörum fyrir umfer . 

etta skal gert me  ví a  kveikja samtímis bæ i á framangreindum búna i fyrir utan gangaop og á breytilegum 
merkjaskiltum, umfer arskiltum og vélrænum hindrunum inni í jar göngunum ef slíkt er til sta ar svo stö va megi 
alla umfer  eins fljótt og mögulegt er fyrir utan og í jar göngunum. Jar göngum sem eru styttri en 1 000 metrar má 
loka me  ö rum a fer um. Umfer  skal stjórna  annig a  ökutæki sem ekki hafa or i  fyrir áhrifum geti yfirgefi  
jar göngin skjótt. 

Ef atvik á sér sta  í jar göngum skal sá tími sem a  tekur ney ar jónustu a  komast á sta inn vera eins og stuttur 
og mögulegt er og skal mældur me an á reglubundnum æfingum stendur. A  auki má mæla tímann me an atvik 
standa yfir. Í löngum jar göngum me  umfer  í bá ar áttir ar sem umfer ar ungi er mikill skal ákvar a  me  
áhættugreiningu, í samræmi vi  13. gr., hvort ney ar jónusta skuli hafa a stö u vi  bá a enda jar ganganna. 

3.5. Starfsemi stjórnstö var 

Í öllum jar göngum ar sem krafist er a  stjórnstö  sé til sta ar, .m.t. au sem byrja í einu a ildarríki og enda í 
ö ru, skal ein stjórnstö  fara me  alla stjórn á hverjum tíma. 

3.6. Lokun jar ganga 

Ef kemur til lokunar jar ganga (til lengri e a skemmri tíma) skal vegfarendum tilkynnt um hjálei ir um 
uppl singakerfi sem grei ur a gangur er a .  

Slíkar hjálei ir skulu vera hluti af kerfisbundnum vi brag sáætlunum. ær skulu mi a a  ví a  vi halda 
umfer arflæ i eins og kostur er og halda aflei ingum á öryggi á a liggjandi svæ um í lágmarki.  

A ildarríki skulu kosta kapps um a  koma í veg fyrir a  ær a stæ ur myndist a  ekki sé hægt a  nota jar göng 
sem sta sett eru á yfirrá asvæ i tveggja a ildarríkja vegna slæmra ve urskilyr a. 

3.7. Flutningur hættulegs farms 

Eftirfarandi rá stöfunum skal beitt var andi a gang ökutækja, sem flytja hættulegan farm, a  jar göngum eins og 
hann er skilgreindur í vi eigandi löggjöf Bandalagsins var andi flutning hættulegs farms á vegum: 

— áhættugreining skal framkvæmd í samræmi vi  13. gr. á ur en reglur og kröfur var andi flutning hættulegs 
farms í gegnum jar göng eru skilgreindar e a eim breytt, 

— komi  skal fyrir vi eigandi skiltum til a  framfylgja regluger inni á undan sí ustu frárein á ur en a  
jar göngunum kemur og vi  op  jar ganganna og einnig me  nægum fyrirvara til a  ökumenn geti vali  a ra 
lei , 

— sko a skal nánar sérstaka rekstrar ætti sem mi a a  ví a  draga úr áhættu sem fylgir sumum e a öllum 
ökutækjum sem flytja hættulegan farm í jar göngum í hverju tilfelli fyrir sig til vi bótar vi  á urnefnda 
áhættugreiningu, eins og t.d. hvort tilkynningar eru nau synlegar á ur en fari  er inn í jar göng, e a a  fari  sé 
um jar göng í bílalestum í fylgd annarra ökutækja. 
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3.8. Framúrakstur í jar göngum 

Áhættugreining skal fara fram til a  ákve a hvort ungaflutningabílar megi aka fram úr í jar göngum sem eru me  
fleiri en eina akrein í hvora átt. 

3.9. Fjarlæg  milli ökutækja og hra i 

Miklu skiptir a  hra i ökutækja og fjarlæg  milli eirra sé vi eigandi í jar göngum og skal veita hvoru tveggja 
sérstaka athygli. Í essu skal felast a  tilkynna vegfarendum í jar göngum um vi eigandi hra a og fjarlæg ir. 
Fullnusturá stafanir skulu ger ar eftir ví sem vi  á.  

Vegfarendur sem aka fólksbifrei um skulu vi  venjulega a stæ ur a  lágmarki halda eirri fjarlæg  frá ökutækinu 
fyrir framan sem jafngildir eirri vegalengd sem ökutæki fer ast á tveimur sekúndum. egar um er a  ræ a 

ungaflutningabíla skal essi fjarlæg  tvöföldu .  

egar umfer  stö vast í jar göngum skulu vegfarendur a.m.k. halda fimm metra fjarlæg  frá ökutækinu fyrir framan 
nema a  sé ekki mögulegt vegna ney arstö vunar. 

4. Uppl singaherfer ir 

Uppl singaherfer ir var andi öryggi í jar göngum skulu skipulag ar og framkvæmdar reglulega í samrá i vi  
hagsmunaa ila á grundvelli samhæf s starfs al jó asamtaka. essar uppl singaherfer ir skulu fjalla um rétta 
heg un vegfarenda egar eki  er a  jar göngum e a í gegnum au, einkum a  ví er var ar bilanir ökutækja, 
umfer ar röng, slys og eldsvo a.  

Uppl singum um öryggisbúna  sem er til sta ar og rétta heg un vegfarenda í jar göngum skal komi  fyrir á 
hentugum stö um fyrir vegfarendur um jar göng (t.d. á hvíldarsvæ um á ur en a  jar göngum kemur, vi  op a  
jar göngum ar sem umfer  stö vast e a á Netinu). 
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II. VI AUKI 

Sam ykki fyrir hönnun, gögn um öryggi, a  taka jar göng í notkun, breytingar og reglubundnar æfingar 

1. Sam ykki fyrir hönnun 

1.1. Ákvæ um essarar tilskipunar skal beita frá frumhönnunarstigi og áfram. 

1.2. Stjórnandi jar ganga skal, á ur en byggingarframkvæmdir hefjast, safna saman gögnunum um öryggi sem l st er í 
li um 2.2 og 2.3 og var a jar göng á hönnunarstigi og rá færa sig vi  öryggisfulltrúann. Stjórnandi jar ganganna 
skal leggja gögnin um öryggi fyrir stjórnvaldi  og láta álit öryggisfulltrúans og/e a sko unara ilans fylgja egar a  
liggur fyrir. 

1.3. Hönnunin skal sam ykkt, eftir ví sem vi  á, af yfirvaldinu sem ber ábyrg  og skal a  tilkynna stjórnanda 
jar ganganna og stjórnvaldinu um ákvör un sína. 

2. Gögn um öryggi 

2.1. Stjórnandi jar ganga skal taka saman gögn um öryggi sem var a sérhver jar göng og sjá til ess a  au séu uppfær  
reglulega. Hann/hún skal leggja fram afrit af gögnunum um öryggi til öryggisfulltrúans. 

2.2. Í gögnunum um öryggi skal l st fyrirbyggjandi rá stöfunum og öryggisrá stöfunum sem nau synlegar eru til a  
tryggja öryggi vegfarenda og taka tillit til hreyfihamla s fólks og fatla ra, e lis lei arinnar, útfærslu mannvirkisins, 
umhverfis, e lis umfer arinnar og ví svigrúmi til a ger a sem ney ar jónustan, sem skilgreind er í 2. gr. 
tilskipunarinnar, hefur. 

2.3. Í gögnum um öryggi sem var a jar göng á hönnunarstigi skal einkum koma fram: 

— l sing á fyrirhuga a mannvirkinu og a gangi a  ví, ásamt skipulagsáætlunum sem nau synlegar eru til a  
skilja hönnunina og áætla  rekstrarfyrirkomulag, 

— umfer arspá ar sem tilgreind eru og rökstudd au skilyr i sem gert er rá  fyrir vi  flutning hættulegra efna 
ásamt áhættugreiningunni sem ger  er krafa um í li  3.7 í I. vi auka, 

— sérstök hætturannsókn ar sem l st er hugsanlegum slysum sem hafa greinileg áhrif á öryggi vegfarenda í 
jar göngum og kynnu a  eiga sér sta  á rekstrarstigi og e li og umfangi hugsanlegra aflei inga eirra. essi 
rannsókn ver ur a  tilgreina og röksty ja rá stafanir til a  draga úr líkum á slysum og aflei ingum eirra, 

— álit um öryggi frá sérfræ ingi e a stofnun sem sérhæfir sig á ví svi i og má vera sko unara ilinn. 

2.4. Í gögnum um öryggi sem var a jar göng sem komin eru á a  stig a  taka eigi au í notkun skal, auk gagnanna sem 
krafist er á hönnunarstiginu, koma fram: 

— l sing á skipulagi, mannafla, a búna i og lei beiningar sem stjórnandi jar ganganna tilgreinir til a  tryggja 
rekstur og vi hald jar ganganna, 

— áætlun um vi búna  í ney artilvikum sem ger  er í samrá i vi  ney ar jónustu og tekur einnig tillit til 
hreyfihamla s fólks og fatla ra, 

— l sing á kerfinu sem stö ugt n tir uppl singar og hægt er a  nota til a  skrá og greina umtalsver  atvik og slys. 

2.5. Í gögnum um öryggi sem var a jar göng í rekstri skal, auk gagnanna sem krafist er á ví stigi a  taka eigi au í 
notkun, koma fram: 

— sk rsla og greining á umtalsver um atvikum og slysum sem hafa átt sér sta  sí an essi tilskipun tók gildi. 

— skrá yfir öryggisæfingar sem fari  hafa fram og greining á ví sem af eim má læra. 

3. Jar göng tekin í notkun 

3.1. Opnun jar ganga fyrir almenningi skal há  leyfi stjórnvalds (fyrir ví a  taka au í notkun) í samræmi vi  
eftirfarandi málsme fer . 

3.2. essi málsme fer  gildir líka um opnun jar ganga fyrir almenningi eftir verulegar breytingar á byggingu e a rekstri 
e a breytingar á jar göngunum sem gætu breytt umtalsvert áttum í gögnunum um öryggi. 
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3.3. Stjórnandi jar ganganna skal senda gögnin um öryggi sem um getur í li  2.4 til öryggisfulltrúans sem skal veita álit 
sitt á opnun jar ganganna fyrir almenningi. 

3.4. Stjórnandi jar ganganna skal leggja gögnin um öryggi fyrir stjórnvaldi  og láta álit öryggisfulltrúans fylgja. 
Stjórnvaldi  skal ákve a hvort veita skuli leyfi fyrir opnun jar ganganna fyrir almenningi e a hvort a  skuli gert 
me  takmarkandi skilyr um og tilkynna stjórnanda jar ganganna um a . Afrit af essari ákvör un skal sent 
ney ar jónustu. 

4. Breytingar 

4.1. Stjórnandi jar ganganna skal sækja um n tt rekstrarleyfi í samræmi vi  málsme fer ina sem l st er í 3. li  eftir allar 
verulegar breytingar á byggingu, búna i e a rekstri sem gætu breytt umtalsvert áttum í gögnunum um öryggi. 

4.2. Stjórnandi jar ganga skal tilkynna öryggisfulltrúanum um allar a rar breytingar á byggingu og rekstri. A  auki skal 
stjórnandi jar ganga afhenda öryggisfulltrúanum gögn sem gera grein fyrir tillögunum á ur en breytingar eru ger ar 
á jar göngunum. 

4.3. Öryggisfulltrúinn skal kanna hva a aflei ingar breytingarnar hafa og veita stjórnanda jar ganganna álit sitt sem skal 
senda stjórnvaldi og ney ar jónustu afrit af álitinu. 

5. Reglubundnar æfingar 

Stjórnandi jar ganga og ney ar jónusta skulu í samvinnu vi  öryggisfulltrúann skipuleggja sameiginlegar 
reglubundnar æfingar fyrir starfsfólk jar ganga og ney ar jónustu.  

Æfingar: 

— skulu vera eins raunverulegar og mögulegt er og samsvara skilgreindri svi smynd atvika, 

— skulu gefa sk rar matsni urstö ur, 

— skulu koma í veg fyrir skemmdir á jar göngunum, 

— mega líka a  hluta fara fram sem bor - e a tölvuhermiæfingar til a  fá vi bótarni urstö ur. 

a) Allsherjaræfingar skulu fara fram í öllum jar göngum á a.m.k. fjögurra ára fresti vi  skilyr i sem eru eins 
raunveruleg og hugsast getur. A eins skal bi ja um a  jar göngunum ver i loka  ef hægt er a  gera vi unandi 
rá stafanir um a  beina umfer  anna . Takmarka ar æfingar og/e a hermiæfingar skulu fara fram á hverju ári 

ar á milli. Á svæ um ar sem nokkur jar göng eru sta sett nálægt hvert ö ru ver ur allsherjaræfing a  fara 
fram í a.m.k. einum jar göngum. 

b) Öryggisfulltrúi og ney ar jónusta skulu í sameiningu leggja mat á essar æfingar, skrifa um ær sk rslu og 
leggja fram vi eigandi tillögur. 
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III. VI AUKI 

Skilti fyrir jar göng 

1. Almennar kröfur 

Hér á eftir fylgja umfer arskilti og tákn sem nota skal í jar göngum. Umfer arskiltunum sem geti  er í essum ætti 
er l st í Vínarsáttmálanum um umfer arskilti og -merki frá 1968 nema anna  sé teki  fram. 

Til a  au velda skilning á skiltum á al jó legum vettvangi skal skilta- og merkjakerfi , sem mælt er fyrir um í 
essum vi auka, byggt á notkun lögunar og lita sem einkenna hvern flokk skilta og me  notkun myndrænna tákna 

frekar en or a, ar sem ess er nokkur kostur. Telji a ildarríkin nau synlegt a  breyta skiltunum og táknunum sem 
mælt er fyrir um skulu ær breytingar ekki breyta grundvallareinkennum eirra. Beiti a ildarríkin ekki 
Vínarsáttmálanum er heimilt a  breyta skiltunum og táknunum sem mælt er fyrir um a  ví tilskildu a  
grundvallartilgangi eirra sé ekki breytt. 

1.1. Umfer arskilti skulu notu  til a  au kenna eftirfarandi öryggisa stö u í jar göngum: 

— útskot, 

— ney arútganga: sama skilti skal nota  fyrir allar ger ir ney arútganga, 

— undankomulei ir: fjarlæg  til tveggja næstu ney arútganga skal s nd á veggjum me  skiltum sem ekki er lengra 
en 25 metrar á milli og eru í 1,0 til 1,5 metra hæ  yfir undankomulei inni 

— ney arstö var: skilti skulu s na a  ney arsími og slökkvitæki séu til sta ar. 

1.2. Útvarpssendingar: 

Í jar göngum ar sem vegfarendur geta fengi  uppl singar um útvarp skal vi eigandi skiltum komi  fyrir vi  op ar 
sem vegfarendum er sagt hvernig eir geti teki  á móti essum uppl singum. 

1.3. Skilti og merkingar skulu hönnu  og eim komi  fyrir annig a  au sjáist greinilega. 

2. L sing á skiltum og plötum 

A ildarríkin skulu nota vi eigandi skilti, ef nau syn krefur, á svæ inu á ur en a  jar göngum kemur, inni í 
jar göngum og eftir a  út úr jar göngum er komi . egar skilti eru hönnu  fyrir jar göng skal tillit teki  til 
umfer ar- og byggingarástands á sta num auk annarra sta hátta. Nota skal skilti sem samræmast ákvæ um 
Vínarsáttmálans nema í a ildarríkjum ar sem Vínarsáttmálinn er ekki í gildi. 

2.1. Jar gangaskilti 

Eftirfarandi skilti skal komi  fyrir vi  hvert op a  jar göngum: 

 
 

Skilti E11A fyrir veggöng úr Vínarsáttmálanum, 

Lengd jar ganganna skal koma fram anna  hvort á ne ri hluta plötunnar e a á vi bótarplötu H2. 

Í jar göngum sem eru lengri en 3 000 metrar skal sú vegalengd sem eftir er af jar göngunum gefin til kynna me  1 
000 metra millibili. 

Nafn jar ganganna má einnig koma fram. 
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2.2. Akbrautarmerkingar 

Akbrautarmerkingar skulu nota ar til a  afmarka akbraut frá vegkanti. 

Ef um er a  ræ a jar göng me  umfer  í bá ar áttir skulu greinilegar merkingar nota ar á mi línunni (einfaldar e a 
tvöfaldar) til a  a greina áttirnar. 

2.3. Skilti og plötur til a  merkja a stö u 

Ney arstö var 

Ney arstö var skulu bera uppl singaskilti sem skulu vera F-skilti í samræmi vi  Vínarsáttmálann og s na ann 
búna  sem vegfarendur hafa a gang a , eins og t.d.: 

Ney arsími 

 

Slökkvitæki 

 
Í ney arstö vum sem eru a skildar frá jar göngunum me  dyrum skal au læsilegur texti tilgreina á vi eigandi 
tungumálum a  ney arstö in verndi ekki gegn eldi. Dæmi fylgir hér á eftir: 

„ ETTA SVÆ I VEITIR EKKI VERND GEGN ELDI 

Fylgi  skiltum a  ney arútgöngum“ 

 

Útskot 

Skiltin sem s na útskot skulu vera E-skilti samkvæmt Vínarsáttmálanum. Símar og slökkvitæki skulu gefin til kynna 
me  vi bótarplötu e a á skiltinu sjálfu.  

 
 

 

Ney arútgangar 

Skilti sem s na „ney arútganga“ skulu vera G-skilti samkvæmt Vínarsáttmálanum. Dæmi fylgja hér á eftir: 

 
 

Einnig er nau synlegt a  gefa til kynna á veggjum hvar næstu útganga er a  finna. Dæmi fylgja hér á eftir. 
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Akreinaljós 

essi ljós mega vera hringlaga e a rétthyrnd 

 
 

Breytileg merkjaskilti 

Breytilegt merkjaskilti skal gefa vegfarendum sk rar uppl singar um umfer ar röng, bilanir, slys, eldsvo a e a a rar hættur. 

 
 


