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Varðar frumvarp til breytingar á umferðarlögum, 464. mál, öryggi barna, gjöld, 
EES-reglur o.fl.

Vísað ertil bréfs samgöngunefndar, dagsetts 3. mars 2004.

Umferðarráð hefur ekki komið saman til fundar frá þvi að bréf nefndarinnar barst, 
enda umsagnarfrestur stuttur. Drög að þessu frumvarpi voru hins vegar tekin fyrir á 
fundi ráðsins þann 16. desember 2003, og var málefnið þvi fulltrúum í Umferðarráði 
vel kunnugt. Stjóm ráðsins ákvað því að senda þeim erindið til umsagnar í tölvupósti, 
og barst svar frá einum, fulltrúa Bindindisfélags ökumanna. Það svar fylgir hér með. 
Jafnframt fylgir útdráttur úr fundargerð téðs fundar í Umferðarráði, þar sem ýmsar 
athugasemdir og ábendingar frá fulltrúum í ráðinu koma fram.

Stjóm Umferðarráðs lýsir stuðningi við meginefni frumvarpsins og telur ýmis ákvæði 
þess stuðla að auknu umferðaröryggi í landinu.
Eftirtalin atriði vill stjórnin þó benda á:

1. Vegna athugasemda fulltrúa um 1. gr. frumvarpsins, um skilgreiningu á vélknúnum 
hjólastól og litlum vél- eða rafknúnum farartækjum, telur stjómin rétt að fremst í a. og 
b. stafliðum greinarinnar komi orðið „sem reiðhjól telst/teljast”. b. Sem reiðhjól telst
vélknúinn hjólastóll..... , c. Sem reiðhjól teljast lítil vél- eða rafknúin farartæki.....
Með þessu orðalagi er að nokkru komið til móts við réttmætar ábendingar um að 
hæpið sé að fyrrgreind ökutæki séu í raun reiðhjól, enda með frumvarpinu eingöngu 
verið að finna þeim heppilegan stað í skilgreingum 2.. gr. gildandi umferðarlaga.

2. Lagt er til að gerð verði svofelld breyting á þriðju málsgrein 5. greinar 
frumvarpsins: Notað verði orðið öryggispúða í stað loftpúða. Orðið loftpúði er í 
reglugerð um gerð og búnað ökutækja notað um tiltekinn hluta fjaðrabúnaðar í stórum 
bifreiðum, og því veldur ruglingi að nota það einnig um uppblásanlega púða inni í 
bifreiðum. Til viðbótar málsgreininni komi orðin ,nema í bifreiðinni sé búnaður sem 
hindrar að púðinn geti blásist upp þegar bamabílstóll er i sætinu.
Greinin hljóði því þannig í heild: „Barn sem er lægra en 150 sm á hæð má ekki vera 
farþegi í framsæti bifreiðar sem búin er uppblásanlegum öryggispúða fyrir framan 
sætið, nema í bifreiðinni sé búnaður sem hindrar að púðinn geti blásist upp þegar 
barnabílstóll er í sætinu.”

3. Vegna breytingar á stjómsýslu umferðaröryggismála um siðustu áramót, með 
tilfærslu málaflokksins frá dómsmálaráðuneyti til samgönguráðuneytis, þurfa



breytingar þar að lútandi að koma inn í 3. 4. 5. og 9. grein frumvarpsins og 
athugasemdir við það eftir atvikum.

f.h. Umferðarráðs,

uL<:
Óli H. Þórðarson 

formaður



Drög að frumvarpi til breytingar á umferðarlögum voru tekin fyrir á 
fundi Umferðarráðs, 16. desember 2003. 

Athugasemdir ráðsmanna voru þessar: 

Skilgreining á reiðhjólum:
Einar Guðmundsson (Bindmdist'clag ðkumanna) sagði að lagatextinn og reglugerð 
stönguðust á. Hann sagðist telja rangt að setja rafskutlur undir reiðhjól. 
Kristbjöm Oli Guðmundsson (Slysavamafélagid Landsbjörg) sagðist vera ósammála
skilgreiningu á hlaupahjóli, hjólastól o.s.frv. og teldi að það ætti ekki 
saman.
Jón Ólafsson (Samband íslenskra tryggingat'claga) spurði hvort nauðsynlegt væri að
flokka hlaupahjólin með reiðhjólum. Hann sagði tryggingafélögin hafa 
þurft að bæta tjón af völdum svona hjóls.

Ökuritar og hvíldartími:
Óli H.Þórðarson, formaður sagði að hann hefði heyrt frá leigubílstjóra að 
menn færu að keyra leigubíl um helgar eftir að hafa keyrt flutninga- eða 
vörubíl alla vikuna. Koma þyrfti í veg fyrir slíkt athæfí.
Hjálmar Björgvinsson (Rikisiogregiustjónnn) sagði að erfítt væri að fylgjast með 
hörkurum. Hann sagði líka að sér þætti fáranlegt að aðrir en 
lögreglumenn fengju lögregluvald. I raun ætti vald þeirra að takmarkast 
við að skoða ökuritakort. Hann sagði að sér þætti orðalagið sem þama 
væri til umfjöllunar vera alltof loðið og einnig þætti honum slæmt að ekki 
væri hægt að kanna hugsanlega önnur umferðarlagabrot.
Guðríður Ólafsdóttir (Oryikjabandalag íslands) sagðist vilja að í umsögn 
Umferðarráðs væri fjallað um að huga skuli að þætti lögreglumanna i 
þessu sambandi, þ.e. hvort ekki væri rétt að þeir önnuðust þetta eftirlit. 
Kristbjöm Óli kvaðst telja að þama væri verið að bæta við eftirliti.
Ólafur Hergill Oddsson (Heilbrigðis-og tryggingamálaráðuneytið) sagði að þeir sem grípa 
ættu inn í hegðun fólks yrðu að búa yfír menntun, kunnáttu og hæfni. 
Hann spurði hvort vera kynni að þama skorti á þekkingu.

Bílbelti og öryggisbúnaður fyrir börn í bílum:
Sigurður Helgason (Umferðarstofa) sagði varðandi breytingu á lágmarkshæð 
bama, sem sitja firaman við öryggispúða, að það vseri ruglandi að verið 
væri að breyta þessu, því að 140 cm. væru fastir í vitund fólks.
Oli H. sagði að sér þætti það í lagi fyrst að breytingin væri upp á við. 
Jónas Þór Steinarsson (BíIgreiruLsambaiidið) sagði að algegnt væri að hægt væri að 
aftengja púða, til dæmis með rofa. Svo væru sumir þeirra með 
þyngdarskynjara þannig að þeir spryngi ekki út þegar lítið bam væri 
framan við hann.
Einar Guðmundsson sagðist líka gera athugasemd við 150 cm markið.



Tryggvi Jakobsson (Menntamáiaráðuneytið) sagði að erfítt væri að miða við 
líkamshæð, enda væru íslendingar frekar hávaxnir.
Einar Guðmundsson sagði að stærð bama væri vandamál með bílstóla. 
Erfíðlega gengi að fá foreldra til að láta böm sitja mjög þröngt gegn 
akstursstefnu. Hann spurði hvort rætt hefði verið um breytingar á 
undanþágu leigubílstjóra írá bílbeltanotkun.
Astgeir Þorsteinsson (Bandalag ísl. leigubiireiðarstjóra) sagðist vilja halda þessari 
undanþágu inni, hún væri hins vegar alltof oft misnotuð.

Hækkun lögreglustjórasáttar í 300 þúsund.
Sandra Baldvinsdóttir, varaformaður, sagði að þetta væri til einföldunar, 
það væri dýrt og tímafrekt að leggja mál fyrir dómstóla.
Ólafur Hergill Oddsson sagðist telja eðlilegt að miða sektir við tekjur 
fólks, eins og t.d. væri gert í Finnlandi.
Óli H. sagðist telja að það ætti fiillan rétt á sér að ræða það.

9. mars 2004 -  útdráttur úr fúndargerð Umferðarráðs 16. desember 2003, Sigurður 
Helgason, fúndarritari.



Umferðarráð
b..t. Óla H. Þórðarsonar

Reykjavik 5. mars. 2004

EFNI: Umsögn um frumvarp til umferðarlaga, 464 mál.

Bindindisfélag ökumanna hefiir skoðað ofangreint frumvarp og vill gera athugasemdir 
við það.

Félagið telur að flest þau atriði sem lagt er til að verði breytt séu til bóta. Ekki síst 
þær breytingar sem lagt ertil að verði á 102. gr. UFL.

Það eru tvær athugasemdir sem félagið vill gera við furmvarpið.

1. gr. B.liður
Félagið telur ekki eðlilegt að flokka rafknúna hjólastóla með reiðhjólum. Það er svo 
mikill munur á eðli og notkun þessara tækja að við teljum að hjólastólar eigi ekki og 
geti ekki fallið undir þennan flokk. Ef skoðuð er reglugerð nr. 057/1994 um gerð og 
búnað reiðhjóla, þá er nánast ógemingur að láta hjólastóla falla undir hana. Þá má 
spyrja um reglur um hjólahjálma, hvort þær ættu ekki að eiga við um hjólastóla líka. 
Félagið telur eðlilegra að þeir hafi sér skilgreiningu.

5. gr. (Breyting við 71. gr. UFL)
Það að setja 150 sm sem lágmark fyrir barn, til að nota viðurkenndan búnað á við 
barnabílstól eða annan sérstakan öryggis- og vemdarbúnað skapar mikil vandamál. I 
fyrsta lagi er erfitt að fá búnað fyrir svo stór böm.
Það má einnig spyija sig hvort þetta eigi bara við um böm undir 150 sm. Hver er þá 
munurinn á fullorðnum einstaklingi sem er 149 cm eða lægri og bami sem er 11-13 
ára og jafn hátt?
Með þessari löggjöf er verið að setja lög sem mjög fáir munu geta uppfyllt. Það er að 
okkar mati óæskilegt að setja slík lög. Slíkt eykur vanvirðingu vegfarenda fyrir 
umferðarlögunum.

Við ítrekum að aðrar greinar eru að okkar mati til bóta.

Með vinsemd og virðingu 

f.h. Bindindisfélags ökumanna

Einar Guðmundsson 
Framkv.stj. BFÖ


