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l.Liðurinn Reiðhjólorðastsvo:

C -  liður : “ Lítil vél- eða rafknúin farartæki, sem eigi er hannaður til hraðari aksturs en 15 km á klst.

Undir þessari skilgreiningu fellur m.a. vélknúið hlaupahjól, sem búið er stigbretti, sem er á tveimur 

hjólum og með stöng að framan sem á er stýri. Slíkum farartækjum má ekki aka á akbraut.”

Tilaga á breytingum:

1-gr

1 .Liðurinn Reiðhjól orðastsvo:

C -  liður “ Lítil vél- eða rafknúin farartæki, sem eigi er hannaður til hraðari aksturs en 20 km á klst. 

Undir þessari skilgreiningu fellur m.a. vélknúið hlaupahjól, sem búið er stigbretti, sem er á tveimur 

hjólum og með stöng að framan sem á er stýri. Slíkum farartækjum má ekki aka á akbraut.”

Greinargerð:

Rafknúin farartæki sem hafa verið hönnuð með 15 -  20 km á klst. og falla rétt yfir mörkin, tillaga mín felst í því 

að bjóða upp á að hægt sé að vera með vistvænan samgöngumáta, þar sem rafmagn spillir ekki lofti með CO2- 

losun.

Þessi farartæki hafa verið hönnuð með það í huga að fá sem lengsta vegalengd miðað við orkunotkun, þau eru um 20 

kg og sé miðað við 350W rafmótor kemst það 20 km á einni hleðslu sem tekur 3-5klst að fullhlaða og er það þá 

orðið raunveruleg samgöngubót

Einnig vil ég taka fram að farartæki þessi eru búin framljósi, stefnuljósum að framan og aftan,bremsuljósi, 

speglum, flautu, handhemli og sæti fyrir ökumann.

Hafa þessi farartæki verið flokkuð sem reiðhjól í Evrópu.



Langar mig að vitna í

130. löggjafarþing 2003-2004.
Þskj. 321 — 283. mál.

Tillaga til þingsályktima
um stofhbrautakerfi fyrir hjólreiðar.

Flm.: Kolbrún Halldórsdóttir, Dagný Jónsdóttir, Gunnar Birgisson,

Rannveig Guðmundsdóttir, Sigurjón Þórðarson.

Þar sem segir meðal annars:

“Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa nefnd með fulltrúum samgönguráðuneytis, umhverfisráðuneytis, 
Vegagerðarinnar, Umferðarstofu, samtaka sveitarfélaga og samtaka hjólreiðafólks. Hlutverk nefndarinnar verði 
að undirbúa áœtlun og lagabreytingar sem geri ráð fyrir hjólreiðum sem viðurkenndum ogfullgildum kosti í 
samgöngumálum. ”

“í  kaflanum um umhverfismál eru talin upp markmið sem leiða eiga til sjálfbœrra samgangna og segir þar að til 
að takmarka megi C 02-losun frá  samgöngum þurfi að beina umferð inn á umhverfisvænni svið og eru þar 
nefndar almenningssamgöngur og hjólreiðar. ”

“ Sjálfbœrar samgöngur eru til umrœðu í öllum nágrannalöndum okkar / tengslum við skuldbindingar landanna 
vegna Kyoto-bókunarinnar. Bókunin hefur að geyma bindandi töluleg markmið til að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda og þótt íslensk stjórnvöld hafi fengið gífurlegar ívilnanir i Kyoto, þá er útlit fyrir að búið 
sé að ráðstafa þeim öllum / þágu stóriðju. Eins og málum er háttað um þessar mundir má gera ráð fyrir að‘/3 
C02-losunar okkar komifrá samgöngum. Ur þeirri losun verður ekki dregið nema að til komi sérstakt átak til að 
auka hlut þeirra samgöngutœkja sem ekki losa C 02. Það er því augljóst að / hjólreiðum er fólgið eitt öflugasta 
sóknarfœrió á leið til sjálfbœrra samgangna, en til þess að nýta megi það sóknarfœri er nauðsynlegt aðfara að 
lita á reiðhjól sem samgöngutceki. ”

“Nauðsynlegt er að taka þessa þœtti til rækilegrar skoðunar og gera raunhœfa áætlun um úrbætur. Þegar slík 
áætlun liggur jyrir verður hœgt að segja að hjólreiðar séu viðurkenndur ogfullgildur kostur / samgöngumálum 
ogfyrst þá verður stefnan á sjálfbærar samgöngur trúverðug. ”

Einnig langar mig að bjóða háttvirtum alþingismanni að hafa samband við mig til að kynna sér farartækið betur.

Með von um jákvæðar viðtökur.
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