
Nd. 249. Nefndarálit [86. mál]
um frv. til I. um breyt. á lögum nr. 65 frá 13. maí 1966, um hægri handar umferð.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefur athugað frv., en ekki orðið sammála um afgreiðslu þess. Meiri
hl. nefndarinnar leggur til. að frv. verði fellt. Minni hl. nefndarinnar, sem vill
samþykkja frv., skilar séráliti um málið.

Nefndin boðaði á sinn fundi fulltrúa frá nokkrum samtökum, sem hafa
mikið látið til sín taka þessi mál, og enn fremur þá embættismenn, sem um-
ferðarmál mest varða. A þeim fundi var málið ýtarlega rætt, og nefndarmenn
lögðu fram margar fyrirspurnir um gang þessara mála.

Þeir, sem mættu á fundi nefndarinnar, voru fulltrúar frá Félagi íslenzkra
bifreiðaeigenda, Félagi sérleyfishafa, Strætisvögnum Reykjavíkur og Félagi ísl.
vegfarenda, lögreglustjórinn í Reykjavík, formaður umferðarlaganefndar, vegamála-
stjóri, framkvæmdastjóri Framkvæmdanefndar hægri umferðar og fulltrúi úr dóms-
málaráðuneytinu.

Allir þessir aðilar, að fulltrúa Félags íslenzkra vegfarenda undanskildum,
eru fylgjandi því, að tekin verði upp hægri umferð, eins og ákveðið hefur verið.

Alþingi samþykkti árið 1940 sérstök umferðarlög. Á því sama þingi voru sett
ný bifreiðalög. Hvor tveggja þessi lög höfðu að geyma ný ákvæði um umferð,
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þar sem ákveðið var að taka upp hægri handar umferð hér á landi 1. janúar
1941. Til þess kom þó aldrei, að þau ákvæði kæmu til framkvæmda, af þeirri
ástæðu, að brezkur her hafði hertekið landið, og því var ekki talið ráðlegt að láta
umferðarbreytinguna koma til framkvæmda.

A Alþingi 1962-63 kom fram tillaga til þingsályktunar um að skora á ríkis-
stjórnina að láta fara fram athugun á því, hvort ekki sé tímabært að taka upp
hægri handar akstur hér á landi, og enn fremur að láta gera áætlun um fram-
kvæmdir í því sambandi. Þessari tillögu var vísað til allsherjarnefndar, sem mælti
einróma með því, að Alþingi gerði ályktun í málinu. Tillagan fékk ekki afgreiðslu
á þvi þingi.

A Alþingi 1963-64 var málið aftur tekið upp, og var eftirfarandi tillaga til
þingsályktunar samþykkt 13. maí 1964 með 31:1 atkv.: "Alþingi ályktar að skora
á ríkisstjórnina að láta hefja hið allra fyrsta undirbúning að því, að upp verði
tekinn hægri handar akstur hér á landi."

Við meðferð málsins á Alþingi hafði verið leitað umsagnar ýmissa aðila,
m. a. vegamálastjóra, Félags íslenzkra bifreiðaeigenda, Landssambands vörubif-
reiðastjóra og umferðarnefndar Reykjavíkur, sem allir lýstu stuðningi við hægri
handar umferð.

Dómsmálaráðuneytið sendi þessa ályktun Alþingis til umferðarlaganefndar 13.
ágúst 1964 og óskaði þess, að hún léti í té greinargerð um þær aðgerðir, sem nauð-
synlegar væru, til þess að komið yrði á hægri handar umferð hér á landi, svo og
yfirlit um áætlaðan kostnað, sem væri því samfara. Umferðarlaganefndin skilaði
álitsgerð 4. febrúar 1965.

Að þessu fengnu ákvað ríkisstjórnin að beita sér fyrir því, að upp yrði tekin
hægri handar umferð hér á landi og að þVÍ stefnt, að breytingin kæmi til fram-
kvæmda vorið 1968. Dómsmálaráðuneytið fól umferðarlaganefnd með bréfi 14. april
1965 að semja frv. til laga um hægri handar umferð og ákvað, að jafnframt nefnd-
inni skyldu starfa að samningu frumvarpsins formaður Félags ísl. bifreiðaeigenda
og formaður Skipulagsnefndar fólksflutninga.

Nefnd þessi lauk samningu frv. 8. nóv. 1965, og lagði dómsmálaráðherra frv.
litlu siðar fyrir Alþingi.

Frv. var ýtarlega rætt í nefndum þeim, sem fengu það til afgreiðslu. Það var
samþykkt i neðri deild með 24:9 atkv. og í efri deild með 12:8 atkv.

Þegar tillaga til þingsályktunar um að taka upp hægri handar umferð var
til umræðu á Alþingi, heyrðist varla nokkur maður mótmæla þeirri tillögu. en
þegar frv. var til umræðu i nóv. 1965, komu fram nokkur mótmæli, bæði innan
þings og utan.

En eftir að frv. um hægri handar umferð var orðið að lögum og undirbúningur
að breytingunni hafinn, hefur mjög borið á andstöðu gegn því, að bessi breyting
verði gerð. .

Framkvæmdanefnd hægri umferðar hefur nýlega ritað dómsmálaráðherra bréf
varðandi undirbúning að umferðarbreytingunni og gefið yfirlit um kostnað við hana.
Telur undirritaður meiri hluti nefndarinnar eðlilegt, að þingmenn fái að kynna
sér þessi gögn, og eru bréf þessi prentuð sem fylgiskjöl með nefndarálitinu.

Margar þjóðir hafa á undanförnum árum breytt úr vinstri í hægri handar um-
ferð. Reynsla þessara þjóða sýnir, að ekki virðist ástæða til að gera mikið úr slysa-
hættu í sambandi við breytinguna, þó að viðurkenna beri, að hún er nokkur. Um-
ferðarbreytingin í Svíþjóð á s. I. hausti var okkur mikils virði, og hafa þeir, sem
sjá um framkvæmd hægri umferðar hjá okkur, öðlazt af henni góða reynslu og
notið mikilvægrar aðstoðar Svía í þessum efnum.

Það er álit okkar, að þegar Alþingi hefur samþykkt lög um hægri handar um-
ferð og undirbúningi að framkvæmd þessara laga er jafnlangt komið og raun ber
vitni, þá eigi þjóðin að leggja sig alla fram um, að framkvæmd þessa mikilvæga
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máls megi takast sem bezt, hvað sem líður skoðunum manna um, hvort í þessa
breytingu hefði átt að ráðast eða ekki.

Það er staðreynd, að þegar hefur verið varið miklu fé og vinnu til undirbúnings
að umferðar breytingunni, sem væri á glæ kastað, ef frá henni væri horfið.

Það kom flestum á óvart, þegar fimm alþm. lögðu fram á síðustu dögum
þingsins fyrir jól frumvarp um að fresta framkvæmd laganna um hægri handar
umferð um eitt ár og efna til þjóðaratkvæðagreiðslu um málið, og ef sú atkvæða-
greiðsla færi á þann veg, að meiri hlutinn hafnaði hægri handar umferð, skyldi frá
henni horfið.

Rökin, sem flutningsmenn þessa frv. hafa fram að færa, fá engan veginn
staðizt, eins og vikið mun verða að í framsögu fyrir áliti meiri hl. nefndarinnar.

Alþingi hefur, eins og áður er sagt, þrívegis lýst yfir stuðningi við, að hægri
handar umferð verði tekin upp hér á landi, og hefur í þeim efnum stuðzt við rök
þeirra, sem mesta þekkingu hafa á þessum málum. Nú, þegar lokastig að undir-
búningi þessara framkvæmda er að nálgast, er fráleitt að hverfa frá fyrri ákvörð-
unum. Þess vegna leggjum við til, að frumvarpið verði fellt.

Alþingi, 30. jan. 1968.

Matthías Bjarnason,
form., frsm.

Bragi Sigurjónsson,
funda skr.

Pétur Sigurðsson.

Jónas Pétursson.

Fylgiskjal I.

FRAMKVÆMDANEFNDHÆGRI UMFERÐAR
Reykjavík, 19. janúar 1968.

Hr. dómsmálaráðherra Jóhann Hafstein,
Dómsmálaráðuneytinu, Reykjavík.

Framkvæmdanefnd hægri umferðar hefur þegar haldið 126 fundi. Hún hefur
ráðið starfsfólk og komið sér upp starfsaðstöðu miðað við þau verkefni, sem henni
ber að vinna.

Samvinna er komin á milli hinna ýmsu aðila, sem breytingin varðar, umferðar-
öryggisnefndir verið stofnaðar um byggðir landsins til aðstoðar við breytinguna og
verðmæt reynsla verið fengin frá Svíþjóð og verið hagnýtt hér, eftir því sem að-
stæður henta til. Dagurinn til breytingarinnar hefur verið valinn og kynntur, stór-
aukin umferðarfræðsla tekin upp eða undirbúin í skólum, í félögum, á vinnustöð-
um, í blöðum, sjónvarpi og útvarpi.

Tíminn styttist óðum til 26. maí, og sérhvert hik á undirbúningi nú getur
dregið úr árangri þeirrar upplýsinga- og fræðslustarfsemi, sem unnið er að, og
spillt fyrir árangri hennar.

Umferðarfræðsla og áróður fyrir bættri umferðarmenningu.
Til að annast þetta verkefni hefur F. H. komið á stofn sérstakri fræðslu-

og upplýsingamiðstöð.
Í aðalatriðum byggist starfið á áætlunum, sem 4 sænskir sérfræðingar hafa

samið, en sérfræðingar þessir undirbjuggu fræðslu starfið fyrir sænsku H-nefnd-
ina og búa yfir gagnlegri reynslu á þessu sviði.

Er hér fyrst um að ræða eina heildaráætlun, sem skiptist í 5 uðalþætti eftir
tímabilum, og gera þeir síðan séráætlun fyrir hvern aðalþátt.
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Þáttur 1 náði yfir tímabilið 15/11-10/12
Þáttur 2 náði yfir tímabilið 10/1 -15/3
Þáttur 3 náði yfir tímabilið 15/3 -15/4
Þáttur 4 náði yfir tímabilið 10/5 -20/6 og
Þáttur 5 náði yfir tímabilið 21/6 og út sumarið.
Til þess að koma fræðslunni á framfæri hafa m. a. verið gerðar eftirfarandi

ráðstafanir:
1. Samstarfsnefnd hefur verið skipuð til að annast alla umferðarfræðslu í skól-

um. Er hún skipuð fulltrúum fræðslumálasljórnar, lögreglu og H-nefndar.
Nefndin hefur komið á nýbreytni, sem er upphaf skóla-útvarps á Íslandi. Hún
hefur skipulagt fræðslufundi með skólastjórum um land am, undirbúið kerfi sam-
bandskennara í hinum ýmsu skólum, en hlutverk þeirra á að vera að fræða aðra
kennara um umferðarmál og kenna þeim umferðarfræðslu, en hún verður mjög
bætt og aukin fram á H-dag.

2. Með samvinnu við Slysavarnafélag Íslands hafa umferðaröryggisnefndir verið
stofnaðar víða í dreifbýlinu og verða stofnaðar um land am.

Verkefni þessara nefnda er að bæta umferðarkunnáttu og hegðun manna,
hver á sínum stað, miðla upplýsingum um umferðarbreytinguna til almennings
og aðstoða opinbera aðila, svo sem lögregluyfirvöld, í sambandi við umferðar-
mál, m. a. um og eftir H-dag.

3. Samið hefur verið við umferðaryfirvöld Reykjavíkurborgar um, að þau auki um-
ferðarfræðslustarfsemi sína verulega með tilliti til breytingarinnar og taki að sér
ákveðna þætti fræðslustarfseminnar, svo sem fræðslu í félögum og hvers konar
samtökum. Hefur umferðarnefnd Reykjavíkur í þessu skyni stofnsett sérstaka
fræðslu- og upplýsingadeild. sem vinnur í samvinnu við lögregluna og upplýs-
ingamiðstöð H-nefndarinnar.

4. Skipulagt hefur verið kerfi, sem gerir ráð fyrir, að sjálfboðaliðar aðstoði við
umferðarvörzlu fyrstu vikuna eftir H-dag. Er hér stuðzt við sænska fyrirmynd
og gert ráð fyrir, að í Reykjavík einni starfi 1200--1300 sjálfboðaliðar að þessu
verkefni og sjálfboðaliðar starfi einnig í nokkrum stærri kaupstöðum og kaup-
túnum.

5. Landssamband ísl. hestamanna og fjölmennustu félög hestamanna í landinu hafa
stofnað sérstaka samstarfsnefnd, sem vinna á með H-nefndinni að auknu um-
ferðar öryggi, að því er lýtur að ríðandi mönnum í umferðinni og umferð hesta.

6. Samstarf er á döfinni við þau vátryggingafélög, sem reka bifreiðatryggingar, um
sameiginlegar aðgerðir til aukins umferðaröryggis. Er í athugun, á hvaða sviði
sú samvinna mundi verða hagkvæmust, og þá hafðar í huga hliðstæðar aðgerðir
í Svíþjóð, þar sem stofnað var til slíkrar samvinnu.

7. H-nefndin hefur falið Varúð á vegum að annast sérstaklega umferðarfræðslu á
vinnustöðum. Er það verk þegar hafið og verður í vaxandi mæli fr~m á n. k;
sumar.

8. A vegum upplýsingamiðstöðvar H-nefndar er sérstök samstarfsnefnd starfandi
skipuð fulltrúum ökukennara og F. í. B. Nefnd þessi undirbýr m. a. aðgerðir
þessara aðila og þátttöku í framkvæmd H-umferðar.

9. A skrifstofu upplýsingamiðstöðvar H-nefndar er starfandi sérstakur blaðafull-
trúi, sem annast samband við dagblöð o. fl., útgáfu fréttablað a, auglýsingastarf-
semi o. fl., og annar, sem annast samband við hljóðvarp og sjónvarp, og
skipuleggja þeir samstarf þessara aðila allra vegna breytingarinnar á grund-
velli áætlana sænsku sérfræðinganna. Af hálfu útvarpsins hefur sérstakur
maður verið tilnefndur til samstarfs við nefndina, og undirbúa þessir menn
saman allt efni til fjölmiðlunartækja og skipuleggja, hvernig og hvenær það
skuli birt.

10. Af hálfu dómsmálaráðuneytisins hefur sérstökum manni verið falið samstarf
við H-nefndina, m. a. um útgáfu þeirra reglugerða, sem þörf er á vegna breyt-
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ingarinnar, svo sem um gerð og búnað ökutækja, að því er lýtur að hurðum,
ljósum o. fl., staðsetningu umferðarmerkja, breytingu á hámarkshraða, tak-
mörkun umferðar o. fl. Auk þess annast hann af hálfu ráðuneytisins yfirstjórn
löggæzlumála vegna breytingarinnar og samband við lögreglustjóra landsins
um framkvæmd breytingarinnar. Hefur það atriði m. a. verið rætt á aðalfundi
Dómaraf élagsins.

11. Samvinna er milli H-nefndar og Vegamálastjóraembættisins, m. a. um uppsetn-
ingu sérstakra H-merkja meðfram þjóðvegum til að minna á H-umferð, auk
þess sem ráðgert er vegna breytingarinnar að hraða skiptingu akbrauta á hættu-
legum hæðum og blindbeygjum.

12. Meðal annarra öryggismála, sem H-nefndin beitir sér fyrir, er lækkun tolls á
endurskinsmerkjum til aðvörunar á fjölförnum vegnum, ef bifreið hefur bilað.
Hefur sá tollur verið lækkaður úr 120% í 2(}%.

Nefndin beiti~ sér fyrir því, að sérstakt gjald af viðtækjum í bifreiðum
verði afnumið. Er talið mikilsvert, að sem flestir bilar hafi útvarp, svo að unnt
sé að koma umferðarfræðslu til ökumanna, sérstaklega í akstri í dreifbýlinu.

Frestun frá sjónarmiði kostnaðar.
Allmiklu fé hefur þegar verið varið vegna hægri breytingarinnar. í stór mn drátt-

um er það sem hér segir:
1. Almenningsbifreiðar.

Samið er um breytingarkostnað og bætur vegna 85 bifreiða.
Heildarupphæð samninga þessara eru kr. 23 125 550.00.
Búið er að greiða af upphæð þessari .
Keyptir 6 staðgönguvagnar frá Svíþjóð til að lána aðilum,
meðan bifreiðum er breytt. Heildarkostnaður 6 vagna

Alls gr. pr. 15. janúar 1968 vegna almenningsbifreiða
Að auki skuldbindingar kr. 9660.250.00.

2. Vega- og gatnakerfi.
Lokið er flutningi umferðarmerkja með þjóðvegum utan þétt-
býlis. Vegagerð ríkisins hefur verið greiddur þessi kostnaður
að upphæð .
Bovaarverkfræðíngurtnn í Reykjavík hefur sett niður 640 undir-
stöður fyrir umferðarmerki í Reykjavík og breytt götuvitum
fyrir 7 gatnamót. Þessi kostnaður er greiddur og er að upphæð
I Ísafjarðarkaupstað hafa verið settar niður undirstöður
fyrir umferðarmerki. Þessi kostnaður er ógreiddur, en er
að upphæð , .
A Akureyri hafa verið settar niður undirstöður fyrir um-
ferðarmerki. Þessi kostnaður er ógreiddur, en er að upphæð ..

-------~
Alls kostnaður pr. 15. janúar 1968 vegna vega- og gatna-
kerfis .

3. Öryggismál og stj6rnun.
Settar niður stíkur fyrir sérstök áminningarskilti með þjóð-
vegum. Kostnaður pr. 15. janúar 1968 .
Kostnaður vegna upplýsinga- og fræðslustarfsemi, útgáfu,
vinnukostnaðar o. fl. pr. 15. janúar 1968 .
Stjórnunarkostnaður pr. 15. janúar 1968 .

kr. 12220 300.00

1245000.00

kr. 13465300.00

kr. 1005550.00

2441950.00

28850.00

182500.00

kr. 3 655 850.00

kr. 535 100.00

2050000.00
2 569.050.00

Kr. 5 154.150.00
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4. Alls kostnaður pr. 15. janúar 1968.
Almenningsbifreiðar .
Vega- og gatnakerfi .
Öryggismál og stjórnun .-----------------

kr. 13465300.00
3655850.00
5154150.00

Kr. 22275300.00

Samkvæmt framansögðu hefur nefndin alls greitt eða er gjaldfallið 15. janúar
1968 kr. 22275300.00, en auk þess gert margvíslegar ráðstafanir, sem hafa fjár-
skuldbindingar í för með sér, svo sem ráðning nauðsynlegs starfsliðs, leiga hús-
næðis, prentun o. fl., auk þess sem nefndin er skuldbundin vegna breytinga á bif-
reiðum, sem byrjað er á, um kr. 9660250.00.

Af tveim ástæðum sérstaklega mátti ekki frá sjónarmiði kostnaðar draga breyt-
inguna.

Í fyrsta lagi var að verulegri endurnýjun komið í bifreiðakosti ýmissa aðila, er
reka strætisvagna og áætlunarbifreiðar. Þannig hafði t. d. eðlilegri endurnýjun
bifreiða S.V.R. verið frestað, sem m. a. kemur fram í því, að einungis 12 af 50
vögnum fyrirtækisins voru taldir svo verðmætir, að breyting þeirra borgaði sig, enda
hafði fyrirtækið enga nýja vagna keypt síðan árið 1963.

Óhjákvæmilegt hefði verið fyrir þessa aðila að endurnýja vagnakost sinn veru-
lega á þessu og næsta ári og "þá að sjálfsögðu með bifreiðum fyrir vinstri umferð, ef
umferðarbreytingin væri ekki ákveðin. Frestun framkvæmdar hægri umferðar mundi
þannig leiða til verulega aukins kostnaðar við breytingu nýrra bíla umfram það,
sem nú verður.

Í öðru lagi er mí unnið að áætlun um framtíðarveg um Kópavog til Suðurnesja.
Til þess að hagnýta það mannvirki sem bezt þarf að sníða það annaðhvort við

vinstri eða hægri akstur, og er ljóst, að ef það verður byggt fyrir núverandi umferð,
verður mjög kostnaðarsamt að breyta þvi síðar. Á raunar sama við um fleiri um-
ferðarmannvirki, sem ráðgerð eru hér á landi á næstu árum, t. d. tenging Skúlagötu
og vesturbæjar á brú yfir hafnarsvæðinu o. fl.

Frumvarp þetta kemur nú fyrst til umræðu Í deildinni, þegar rúmir 4 mánuðir
eru til þess dags, er breytingin í hægri umferð tekur gildi.

Hvort sem menn eru hlynntir eða andsnúnir hægri umferð, hljóta flestir að sjá,
að svo veigamikið mál sem frumvarpið fjallar um er allt of seint fram borið.

Hugsanleg ástæða gæti verið fyrir þingið að breyta ákvörðun sinni, sem fram
kom í lögum um hægri umferð, ef reynslan, sem fékkst af breytingunni í hægri
umferð í Svíþjóð á s. l. hausti, hefði orðið óhagstæð eða veruleg breyting orðið á
skipan Alþingis við kosningarnar á s. I. sumri. Hvorugt hefur orðið. Fregnir herma,
að reynslan í Svíþjóð hafi orðið betri en við var búizt og hlutfall þeirra landsmanna,
sem séu breytingunni hlynntir, fari stöðugt vaxandi.

Engin sú breyting hefur heldur orðið í skipan Alþingis, að þar sé hægt að
vænta breyttrar afstöðu til efnis laganna frá því, sem var, þegar þau voru sett
vorið 1966.

Valgarð Briem.

Fy 19iskjal II.

FRAMKVÆMDANEFND HÆGRI UMFERÐAR
Reykjavík, 22. jan. 1968.

Hr. dómsmálaráðherra Jóhann Hafstein,
Dómsmálaráðuneytinu, Reykjavík.

Yfirlit er nú þegar fengið yfir verulegan hluta kostnaðar við breytinguna. Telur
framkvæmdanefndin, að kostnaðaráætlunin muni standast í aðalatriðum, jafnvel þótt
ýmsar hækkanir hafi orðið, síðan hún var gerð.
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Að vísu telur nefndin, að kostnaður við breytingar á bifreiðum og vegakerfi
muni hækka vegna gengisbreytingarinnar um nálægt 2 milljónir króna, og enn
fremur hefur nefndin ákveðið með heimild viðkomandi yfirvalda að verja nálega 8
milljónum króna til almennrar umferðarfræðslu og áróðurs fyrir aukinni umferðar-
menningu, sem ekki var gert ráð fyrir í kostnaðaráætluninni.

Er talið, að það, hve vel tókst í Svíþjóð, sé verulega því að þakka, hve umferðar-
fræðsla, ekki sízt í skólum, var mikil og áróður fyrir betri umferðarháttum markviss.
Er talið, að breytingin sjálf í hægri umferð valdi því, að almenningur sé sérstaklega
móttækilegur fyrir slíka fræðslu og áróður, og þvi sé rétt að notfæra sér það tæki-
færi, enda þótt það kosti töluvert fé, en ekki var gert ráð fyrir því í kostnaðaráætlun
umferðarlaganefndar á sinum tíma.

Samkvæmt lögunum ber eiganda venjulegrar fólksbifreiðar að greiða til breyt-
ingarinnar árið 1967 kr. 240.00, 1968 og 1969 kr. 360.00 hvort ár og 1970 kr. 180.00.

Til samanburðar má geta þess, að ekki mun óvenjulegt, að einkabílum sé ekið
nálægt 20 þús. km á ári. Venjulegur 5-6 manna fólksbíll mundi eyða til þeirrar
keyrslu nálægt 2400 lítrum af benzíni, sem hver kostar í dag kr. 8.20, þannig að
benzíneyðslan ein mundi kosta eiganda slíkrar bifreiðar nálægt kr. 19680.00 á ári,
og sést af því m. a., hve vægt gjaldið til hægri breytingarinnar er.

Virðingarfyllst,

V. Briem.
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