
Nd. 278. Frumvarp til laga
um afgreiðslustöðvar fyrir áætlunarbifreiðar.

Frá samgöngumálanefnd.

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að byggja og reka afgreiðslustöðvar í Reykjavík og

þar annars staðar, sem þörf er, fyrir þær bifreiðar, sem annast áætlunarferðir á
sérleyfisleiðum.

2. gr.
Hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarfélög skulu, án endurgjalds, láta í té nægilega

stórar og góðar lóðir undir stöðvarnar á þeim stöðum, er bezt hentar með tilliti
til umferðar.

3. gr.
Til niðurgreiðslu byggingarkostnaðar skal árlega verja % hlutum sérleyfis-

gjaldsins, svo skal og heimilt að leita eftir þátttöku hlutaðeigandi bæjar- eða sveitar-
félags um framlag til byggingar stöðvar.

4. gr.
Stöðvarnar skulu reknar af ríkissjóði, og skulu þær taka að sér, gegn ákveðnu

gjaldi, alla afgreiðslu áætlunarbifreiða fyrir sérleyfishafa, samkvæmt reglugerð
og gjaldskrá, er samgöngumálaráðherra setur um starfrækslu stöðvanna.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

•
Greinargerð.

Samgöngumálanefnd flytur þetta fn'. eftir ósk samgöngumálaráðherra, en
nefndarmenn hafa að öðru leyti óbundnar hendur í málinu. Frá ráðuneytinu
fylgdi því svo hljóðandi greinargerð:

Þótt í frumvarpi þessu sé gert ráð fyrir fleiri en einni afgreiðslustöð og það
því ekki staðbundið aðeins við Reykjavik, er þörfin þar brýnust, svo að gera má
ráð fyrir, að í Reykjavík verði hafizt handa um byggingu, og er greinargerðin því
miðuð við þann stað.

Eins og kunnugt er, hefur ástand það, sem ríkt hefur og ríkir enn um aí-
greiðslu áætlunarbifreiða, verið lítt viðunandi, og er sannarlega þörf úrbóta í
því efni.

Sérleyfisbifreiðar þær, sem aka héðan frá Reykjavík, eru nú afgreiddar frá
eftirtöldum stöðum í bænum:
1. Torginu við gamla Jes Ziemsen-húsið,
2. Lækjartorgi,
3. Bifreiðastöðinni Heklu, Hafnarstr.21,
4. Bifreiðastöð íslands, Kalkofnsvegi,



5. Bifreiðastöðinni Bifröst, Hverfisgötu 6,
6. Bifreiðastöð Steindórs, Hafnarstræti 2,
7. Bifreiðastöð Reykjavíkur við Lækjargötu,
8. Frímanni Frímannssyni, Hafnarhúsinu,
9. Guðjóni Jónssyni, Hverfisgötu 50,

10. Verzluninni Von, Laugavegi 55,
11. K. R. O. N., Hverfisgötu 52,
12. Hróbjarti Bjarnasyni, Grettisgötu 2.

Enginn þessara afgreiðslustaða hefur upp á góð afgreiðsluskilyrði að bjóða,
og nær allir mjög léleg, þar sem þrengsli eru mikil bæði á götum, sem bílarnir
standa á í mörgum tilfellum við afgreiðslu fólks og farangurs, svo og einnig í því
húsnæði, sem afgreiðslunum fylgja. Þá er og, að margir þessara afgreiðslustaða
eru illfinnanlegir nema fyrir kunnugt fólk, enda margir orðið að fara stöð af stöð
til þess loks að finna þá réttu, sem afgreiðslu hafði á þeirri leið, sem ætlunin var
að fara. Dæmi eru til þess, að þegar farþegi var loks kominn á rétta afgreiðslustöð,
"var áætlunarbifreiðin farin".

Milli afgreiðslnanna er lítil eða engin samvinna um að gefa upplýsingar um
ferðir, og veita flestar stöðvarnar aðeins upplýsingar -- og þær stundum takmark-
aðar - um þær ferðir, sem frá þeirri stöð eru farnar, og getur það oft gefið fólki
rangar hugmyndir um ferðir, jafnvel á einni sérstakri leið, sem það ætlar að ferðast
á í það og það skipti, þar sem bifreiðar á þó nokkrum sérleyfisleiðum eru afgreiddar
á fleiri en einni stöð. Á sumum afgreiðslustöðunum fer afgreiðslan fram á þröng-
um götum, þar sem umferð er mikil, og má þar til nefna afgreiðslurnar við Hverfis-
götu. Stafar af þessu mjög mikil slysahætta, auk þess sem það tefur umferð.

Má af þessu sjá, að ástand um afgreiðslu sérleyfisbifreiða er hvergi nærri við-
unandi, eins og það hefur verið og er enn. Er brýn nauðsyn skjótra úrbóta.

Til þess að standa straum af kostnaði slíkra bygginga, sem hér eru áætlaðar,
mætti árlega verja % hlutum sérleyfisgjaldsins, eins og gert er ráð fyrir í lögum
um skipulag fólksflutninga með bifreiðum, en sérleyfisgjaldið allt mun nema um
400 þúsund krónum á ári.

Þá væri ekki óeðlilegt, að leitað yrði til Reykjavíkurbæjar um þátttöku í bygg-
ingu stöðvarinnar og framlags, sem næmi 1,(, hluta kostnaðar.

Nauðsynlegar byggingar og önnur mannvirki í sambandi við stöðina yrðu:
1. Afgreiðsluhús, þar sem fyrir er komið eftirfarandi:

a. afgreiðslusal,
b. biðsal fyrir ferðafólk,
e. veitingasal fyrir ca. 100--150 manns,
d. eldhúsi,
e. biðherbergi fyrir bifreiðarstjóra,
f. geymsluherbergi fyrir sendingar, sem berast til afgreiðslu,
g. geymsluherbergi handa sérleyfishöfum,
h. umferðarmálaskrifstofu póstmálastjórnarinnar og skrifstofu fyrir stjórn

stöðvarinnar,
i. skrifstofu og fundarherbergi skipulagsnefndar fólksflutninga,
j. skrifstofum Ferðaskrifstofu ríkisins.

2. Yfirbyggðir afgreiðslupallar, þar sem sérleyfisbifreiðar eru afgreiddar við
burtför og komu).

3. Bifreiðastæði fyrir sérleyfisbifreiðar .
4. Í landi stöðvarinnar þarf einnig að vera:

a. bifreiðaverkstæði,
b. smurstöð fyrir sérleyfisbifreiðar.

5. Þá þyrfti að ætla pláss nálægt afgreiðslustöðinni fyrir smábifreiðastöð (leigu-
bifreiðar) .

•



Eðlilegast væri, að ríkissjóður ræki sjá lfur afgreiðslustöðina og léti fyrir
ákveðið gjald sérleyfishöfum í té alla afgreiðslu viðkomandi farþegum, pósti, far-
þegaflutningi og öðrum flutningi, sem fluttur er með sérleyfisbifreiðunum.

Skal þar í innifalið:
a. sala farseðla,
b. móttaka og afhending á pósti,
e. skrásetning og móttaka á farþegaflutningi og öðrum sendingum,
d. bið salur fyrir bifreiðarstjóra,
e. geymsluherbergi til afnota fyrir sérleyfishafa,
f. stæði fyrir þær sérleyfisbifreiðar, sem bíða.
g. afgreiðslustæði fyrir sérleyfisbifreiðar .

Veitingasal ásamt eldhúsi og einhverri geymslu væri fyrst um sinn bezt ráð-
stafað á þann hátt, að það yrði leigt þar til hæfmn veitingamanni, er hefði veitinga-
söluna fyrir eigin reikning.

Þar sem telja verður, að Ferðaskrifstofa ríkisins só í hraki með húsnæði, væri
sjálfsagt, að hún, fyrir ákveðið gjald, yrði til húsa með alla sína afgreiðslu Í hinni
nýju stöð, ekki aðeins skrifstofur, heldur og einnig afgreiðslu bifreiða, því að gera
verður ráð fyrir, að hún áfram sem it s.L sumri gangist fyrir og skipuleggi hinar
vinsælu skemmti- og kynningarferðir um landið.

Þegar byggt yrði viðgerðarverkstæði og smurstöð í sambandi við afgreiðslu-
stöðina, væri eðlilegast, að hvort tveggja yrði rekið af afgreiðslustöðinni sjálfri,
en benzínafgreiðslu annist stöðin fyrir venjulega þóknun.


