
Nd. 251. Nefndarálit [86. mál]
um frv. til I. um breyt. á lögum nr. 65 frá 13. mai 1966,um hægri handar umferð.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefur haldið tvo fundi um málið, og á síðari fundinum komu til við-
tals flestir þeir menn, sem talið er að hafi unnið að undirbúningi lagasetningar
um hægri handar umferð, enn fremur formaður framkvæmdanefndar hægri um-
ferðar, formaður félags sérleyfishafa og formaður Félags íslenzkra vegfarenda.

Eins og áður var kunnugt, er afstaða þeirra, er þarna mættu, til frumvarpsins
flestra á þann veg, að þeir eru því andvígir. en meðmæltir hægri handar umferð.
Formaður Félags ísl. vegfarenda mælti hins vegar með frumvarpinu og rökstuddi
álit sitt.

Í lok síðari nefndarfundarins, 26. jan., var frumvarpið tekið til afgreiðslu í
nefndinni. Niðurstaðan var sú, að meiri hluti nefndarinnar leggur til, að frum-
varpið verði fellt, en undirritaður minni hluti leggur til, að það verði samþykkt.

Vegna framkvæmdar hægri umferðar laganna vill minni hluti nefndarinnar
vekja athygli á eftirfarandi atriðum, sem fram komu á fundi allsherjarnefndar,
þegar rætt var við þá, sem nefndin kvaddi á sinn fund.
1. Upplýst er, að blindhæðir og blindbeygjur á þjóðvegum verði yfirleitt ekki

lagfærðar fyrir H-dag, en við því munu margir hafa búizt, að unnið yrði að um-
bótum á þessum hættustöðum, áður en umferðinni yrði breytt.

2. Vegræsi á landinu skipta þúsundum og mörg eru, eins og kunnugt er, með
þeim hætti, að valdið geta slysum, þegar ekið er utarlega á vegi. Endurbætur
á vegræsum munu ekki verða framkvæmdar í sambandi við umferðarbreyt-
inguna. Þessar umbætur á blindhæðum og blindbeygjum og vegræsum munu
kosta mikið fé.

3. Áformað er, að inngöngudyr á eldri strætisvögnum verði færðar fyrir H-dag,
þannig að þær verði hægra megin á vagninum, og að nýir strætisvagnar verði
með slíkri dyrasetningu, - en varðandi sérleyfisvagna hafa slíkar ráðstafanir
ekki verið gerðar á vegum H-nefndar. Gert mun vera ráð fyrir þvi, að sérleyf-
isvagnar fái undanþágu frá þeirri öryggisráðstöfun, sem dyra setning hægra
megin á almenningsvögnum er talin vera. - Vera má, að slík undanþága sé
heimil, en ekki verður hún talin æskileg.

4. Það er athyglisvert, að þegar lögin um hægri handar umferð voru samþykkt,
fylgdi þeim kostnaðaráætlun að upphæð 50 milljónir króna, en í þessari áætl-
un var ekki gert ráð fyrír kostnaði vegna löggæzlu eða eftirlits með framkvæmd
umferðarbreytingarinnar á H-degi og mánuðina á eftir. Það er augljóst, að
jafnveigamikil umferðarbreyting verður ekki framkvæmd með góðu móti, nema
löggæslan verði aukin til stórra muna. Óvíst er, hvað þessi aukna löggæzla
kostar ríkissjóð, en fullvíst má telja, að kostnaðurinn verði mikill, ef um við-
unandi löggæzlu verður að ræða.
Enn stendur málið þannig, að ástæða er til þess nú, eins og þegar lögin voru

samþykkt, að gera sér grein fyrir því fyrst og fremst, hvort breyting frá vinstri i
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hægri handar umferð sé æskileg eða nauðsynleg, eða þvert á móti, eins og margir
telja, óæskileg eða að minnsta kosti ónauðsynleg. Jafnframt þarf að gera sér
grein fyrir því, hvorri umferðarreglunni almenningur og þá sérstaklega vegfar-
endur hér á landi muni una betur.

Minni hluti nefndarinnar er andvígur því, að hægri handar umferð verði tekin
upp hér á landi, og mun í umræðum gera grein fyrir ástæðum til þess, en telur
hins vegar eðlilegt, eins og nú standa sakir, að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram.

Jafnframt lítur minni hlutinn svo á, að ekki sé rétt að láta áfallinn kostnað
vegna fyrirhugaðrar breytingar hafa áhrif á úrslit þessa máls, því að þau útgjöld,
sem eftir eru vegna áformaðrar breytingar, munu reynast mun meiri en það, sem
þegar hefur verið til kostað, og dýrara að halda áfram með breytinguna en hætta
við hana og taka á sig þegar áfallinn kostnað.

Steingrímur Pálsson,
frsm.

Alþingi, 31. jan. 1968.

Gísli Guðmundsson. Jón Kjartansson.

Fylgiskjal I.

FÉLAG ÍSLENZKRA VEGFARENDA

Hinn 26. þ. m. var formaður félags vors kvaddur á fund allsherjarnefndar
neðri deildar Alþingis, þar sem m. a. voru staddir lögreglustjórinn í Reykjavík
og vegamálastjóri ásamt fleirum.

Á fundi þessum upplýsti lögreglustjóri, að ekki væri enn þá gert ráð fyrir neinni
aukagæzlu á vegum utan Reykjavíkur í sambandi við umferðarbreytinguna. Einnig
upplýsti vegamálastjóri, að engar akreínaskiptingar yrðu gerðar á blindbeygjum
eða blindhæðum né breíkkuð ræsi fyrir H-dag.

Við teljum framanskráðar yfirlýsingar staðfesta, svo að ekki verði um villzt,
að undirbúningi fyrirhugaðrar umferðarbreytingar er svo áfátt, að fullkomið ábyrgð-
arleysi væri að láta hana koma til framkvæmda.

því til rökstuðnings viljum við benda á eftirtalin þrjú atriði, sem við teljum
algera lágmarkskröfu til öryggis, ef breytinguna ætti að framkvæma:

1. Nægilegu starfsliði til eftirlits og aðstoðar verði á að skipa á öllum vegum
landsins, ekki aðeins nokkra daga eftir breytinguna, heldur um verulegan tíma,
í það minnsta 1 ár.

2. Allar blindbeygjur og blindhæðir verði gerðar með akreinaskiptíngu og veg-
ræsi breikkuð, þar sem þau eru mjórri en vegurinn.

3. Engri langferðabifreið verði leyft að hleypa farþegum út í umferðina, heldur
aðeins með útgöngudyr hægra megin.

Framantalin þrjú atriði hljóta :ið vera alger forsenda þess, að bifreiðastjórar
almennt treysti sér til þess að hreyfa bifreiðir sínar eftir breytinguna. Teljum vér
eðlilegt og sjálfsagt, að nefndin kynni sér viðhorf atvinnubifreiðastjóra og sam-
taka þeirra til fullvissu um, að við túlkum hér viðhorf þeirra og sjónarmið í
málinu.

því hefur verið haldið fram, að kostnaði þeim, sem kominn er í undirbúning
umferðarbreylingarinnar, sé að öllu leyti á glæ kastað, ef við hana yrði hætt. Svo
er þó ekki. Nokkur hluti kostnaðarins er vegna umferðarfræðslu, umferðarljósa og
kaupa á vagn grind um, sem að fullu gagni kæmu, þó að hætt verði við breytinguna.
Auk þess er það bjargföst vissa vor, að þjóðin mun ekki telja eftir sér að taka á
sig þann kostnað, sem þegar er búið að greiða, verði við breytinguna hætt og þjóð-
inni þar með forðað frá óþarfa hættum og sársauka.
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Við leggjum áherzlu á, að alþingismenn leggi sig fram um að kynna sér allar
hliðar máls þessa sem ýtarlegast. því samfara eru engar tafir varðandi breyting-
una, þó að fram færi, en glögg athugun málsins undir meðferð þessa frumvarps
gæti hins vegar orðið til þess að forða margs konar vandræðum, sem allir ættu að
geta sameinazt um að koma í veg fyrir.

Vér viljum enn undirstrika, að markmið félags vors er að vinna að því, að
fyllsta öryggis sé gætt í umferðarmálum.

Öll viðleitni til að koma Í veg fyrir umferðarbreytinguna byggist á þeirri ör-
uggu vissu, að aðstæður allar til breytingar yfir Í hægri umferð eru slíkar í landi
voru, bæði hvað vegakerfi og fyrirhugaðan útbúnað langferðabifreiða og undirbún-
ing allan snertir, að algerlega má ógerlegt teljast, að hún geti komið til framkvæmda
á ákvörðuðum degi.

því fagnar stjórn ·Félags íslenzkra vegfarenda framkomnu frumvarpi og telur
það bæði lýðræðislegt og sjálfsagt að leyfa þjóðinni að ákveða, hvort hún vill
umrædda umferðarbreytingu.

Virðingarfyllst,

Reykjavík, 30. janúar 1968.

Stjórn félags íslenzkra vegfarenda,

Ingi Guðmundsson, bifreiðarstj., B.S.R. Adolf .L E. Petersen, vegaverkstj., Rvik.
Daníel Pálsson, bifreiðarstj., Bæjarleiðum. Albert Jónasson, bifreiðarstj., Hreyfli.
Jón V. Guðmundsson, bifr.stj., Þrótti. Ólafur Halldórsson, bifr.stj., Sendibíla st. h/f.

Séra Árelíus Níelsson, sóknarprestur, Rvík.

Til allsherjarnefndar neðri deildar Alþingis.

Fylgiskjal II.

FÉLAG ÍSLENZKRA VEGFARENDA

Greinargerð um kostnað við löggæzlu.

Þar sem fyrirhugað er, að lög um hægri umferð hér á landi komi til fram-
kvæmda þann 26. maí 1968, sjáum við ástæðu til að láta frá okkur fara eftirfarandi
greinargerð, sem við höfum gert og látið gera. Tilgangurinn er sá að vekja athygli
ráðamanna og annarra borgara á, hve miklu fé verður að verja, til að breytingin
fái fram að ganga; er þá hægt að taka frekari ákvörðun um, hvort ráðizt skuli Í svo
fjárfreka framkvæmd á lögunum, þegar þess er gætt, að engin nauðsyn liggur þeim
til grundvallar, þegar tekið er tillit til hnaUstöðu landsins sem eylands.

Gert hefur verið ráð fyrir, að auka verði löggæzlulið i landinu, og þó að tölur um
þá aukningu liggi ekki fyrir frá löggæzlustjórum í hverju lögsagnarumdæmi fyrir
sig, þá er hægt að áætla þá aukningu með hliðsjón af reynslu Svía, að hér þurfi að
bæta við allt að eitt þúsund manna liði að meðtöldu hjálparliði til slysavörzlu. Auk
þessa þarf allfjölmennt aðstoðar lið við að leiðbeina fólki yfir götu.

Kostnaðurinn af þessari aukningu verður aUhár eða sem næst tólf hundruð krón-
um til jafnaðar á hvern mann hvern dag, þar í talin laun, bifreiða- og annar kostn-
aður, sem af mannahaldi leiðir. Gera má ráð fyrir, að halda verði þessu liði að minnsta
kosti fyrstu fjóra mánuðina eftir breytinguna, en auk þess þarf nokkurn þjálfunar-
tíma fyrir breytinguna; hvort þörf verður fyrir aukið löggæzlulið lengur en hér er
nefnt, verður tíminn og reynslan að leiða í ljós, en ætla má, að eftir fyrstu fjóra
mánuðina megi fækka nokkuð löggæzluliði til jafnlengdar næsta ár á eftir. Kostnað-
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urinn yrði þá fyrstu fjóra mánuðina 144milljónir króna, á næstu fjórum mánuðum
þar á eftir mundi þessi kostnaður að líkindum geta lækkað um helming eða i 72
milljónir króna og í síðasta áfanga, þ. e. fjórum mánuðum, yrði vonandi hægt að
fækka enn í liðinu um helming, svo að kostnaðurinn yrði þá um 36 milljónir króna,
eða samtals á einu ári yrði Iöggæzlukostnaðurinn um 252 milljónir króna. Enginn
möguleiki er á að hugsa sér, að hægt verði að komast af með minna löggæzlulið
en hér hefur verið nefnt, miðað við þær aðstæður, sem hér eru.

Á landinu öllu eru 22 sýslur og 14 kaupstaðir eða alls 36 löggæzlusvæði. Ætla
má, að til jafnaðar þurfi tvær bifreiðir til Iöggæzlustarfsíns á hverju svæði eða
alls 72 bifreiðir. Að likindum má ætla, að á fámennari svæðum verði hægt að kom-
ast af með eina bifreið, en þá þarf aftur á móti fleiri en tvær bifreiðir á fjöl-
mennari svæðin. Bifreiðir þessar verða að gegna löggæzlu- og slysavörzlu. Kostn-
aður af hverri bifreið er varlega áætlaður eitt þúsund krónur á dag eða daglegur
kostnaður af bifreiðum til löggæzlustarfa yrði þá sjötíu og tvö þúsund krónur,
eða sem næst átta og hálf milljón króna fyrstu fjóra mánuðina eftir breytinguna.
8.5+4.250+2.125 = 14875.00.

Að þessu viðbættu verður að gera ráð fyrir auknu húsnæði og skrifstofu-
kostnaði fyrir löggæzlu- og slysavarðlið. Allur kostnaður við Iöggæzlu yrði þá:
266875.00.
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