
sþ. 32. Tillaga til þingsályktunar [32. mál]
um notkun síma í bifreiðum.

Flm.: Guðrún Helgadóttir, Margrét Frímannsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon,
Guðrún Agnarsdóttir , Málmfríður Sigurðardóttir.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að beita sér fyrir því að settar verði almennar
reglur um notkun farsíma í ökutækjum hér á landi og þær kynntar ökumönnum og við
ökukennslu. Skipuð verði átta manna nefnd sem í eiga sæti fulltrúar frá Ökukennarafélagi
Íslands, Félagi íslenskra bifreiðaeigenda, Bandalagi íslenskra leigubílstjóra, Landssambandi
vörubí1stjóra, umferðardeild lögreglu, Umferðarráði, Pósti og síma og dómsmálaráðuneyti
og skal fulltrúi þess jafnframt veita nefndinni forstöðu.

Nefndin skal hafa lokið störfum fyrir 1. maí 1988. Kostnaður við störf nefndarinnar
greiðist úr ríkissjóði.



Greinargerð.

Í svo harðbýlu landi sem Ísland er, er farsími mikið öryggistæki fyrir þá sem um landið
fara og þá sem stunda sjóinn í kringum það. Og vissulega hefur aukin notkun farsíma í
bifreiðum einnig létt fjölmörgum starfsstéttum störf og sparað mönnum tíma og peninga.

Á síðustu mánuðum hefur notkun síma í bifreiðum farið ört vaxandi. Sú sjón er orðin
algeng í umferðinni á Stór-Reykjavíkursvæðinu að ökumenn séu að tala í síma við akstur og
hafa menn af því nokkrar áhyggjur að af því kunni að stafa slysahætta. Ekki síst mætti ætla
að símanotkun við akstur kynni að trufla unga ökumenn og dreifa athygli þeirra meðan þeir
hafa enn ekki náð þeirri þjálfun við akstur sem vanir bifreiðastjórar hafa öðlast.
Í umferðarlögum, sem sett voru 19. mars 1987, eru engin ákvæði um notkun þessara

tækja við akstur og engar reglur munu vera til um hana annars staðar. Engin trygging er fyrir
því að ökukennarar bendi nemendum sínum á mikilvægi þess að sími sé einungis notaður í
akstri ef nauðsyn ber til. Sívaxandi umferðarþungi á vegum landsins og þá ekki síst á
þéttbýlissvæðunum krefst þess að ökumenn beiti varúð og árvekni við aksturinn. Víst er að
símasamtöl geta dregið athygli ökumanns frá akstrinum auk þess sem önnur hönd hans er
teppt meðan á samtalinu stendur sem kynni að draga úr viðbragðsflýti ef hætta steðjaði að.

Slysatíðni í umferðinni er óhugnanlega há hér á landi og hafa fæstir komist hjá því að
kynnast þeim hörmungum sem af þeim slysum hefur leitt. Ökumönnum er meiri vandi á
höndum hér á landi en víða annars staðar og kemur þar til ófullkomið vegakerfi og erfið
veðurskilyrði. því sýnist full þörf á að gera allt sem í mannlegu valdi stendur til að auka
öryggi manna í umferðinni. Börn eru meira úti í umferðinni hér á landi en víða annars staðar
vegna skorts á skóladagheimilum og frístundaþjónustu og því er stærri áhættuhópur hér en í
nágrannalöndum okkar. Samkvæmt skýrslu um umferðarslys á Íslandi árið 1984 sem
Umferðarráð gaf út létust 24 manneskjur í umferðarslysum það ár, þar af 3 börn undir 14 ára
aldri. Það ár slösuðust 44 börn undir 6 ára aldri í umferðaróhöppum, 90 á aldrinum 7-14 ára
og 71 á aldrinum 15-16 ára. Má geta sér til hverjar þjáningar þessi börn hafa þolað og vitað
er að mörg þeirra búa við varanlegt heilsutjón.

Sívaxandi fjöldi bifreiða á vegum landsins og þá fyrst og fremst á þéttbýlissvæðunum
dregur tæpast úr mikilvægi þess að ekið sé með óskertri athygli. Það getur engum blandast
hugur um að símasamtöl draga athygli ökumanns frá akstrinum og teppa aðra hönd hans
meðan á símtali stendur og því ættu ökumenn aðeins að nota þessa tækni ef brýn þörf krefur.

Með flutningi þessarar tillögu til þingsályktunar vilja flutningsmenn vekja athygli á
þessu máli og fara þess á leit við yfirvöld að því verði gaumur gefinn. Nefnd þeirri, sem hér
er lagt til að skipuð verði, yrði falið að finna leiðir til þess að auka fræðslu um áhrif notkunar
síma á ökumenn við akstur og kanna hver áhrif aksturshraði kann að hafa í því sambandi, um
leið og nefndin athugaði sérstaklega áhrif sívaxandi notkunar bifreiðasíma á þéttbýlissvæð-
unum.

Mikill tími hins háa Alþingis undanfarin tvö ár hefur farið í að setja ítarleg umferðarlög,
enda er það án alls vafa áhugamál allra alþingismanna að tryggja örugga og góða umferð og
koma í veg fyrir þær skelfilegu mannfórnir sem samfélagið færir ár hvert. Flutningsmenn
þeirrar tillögu til þingsályktunar sem hér er kynnt treysta því þess vegna að henni verði tekið
af skilningi og henni veitt brautargengi á hinu háa Alþingi.


