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Fyrir liggur frumvarp til umferðarlaga sem ráðherra mælti nýlega fyrir á Alþingi. Áhyggjur 
okkar sem vinna að skipulagsmálum er m.a. um utanvegaakstur og að geta skilgreint ákveðin 
svæði í skipulagi, frí fyrir akstri vélknúinna tækja, hvort sem eru jeppar, vélhjól eða fjórhjól. I 
frumvarpinu er sett inn skilgreining á hvað er vegur og þar segir m.a. merkt vegslóð.

Unnið er að endurskoðun aðalskipulags Ölfoss 2010-2022. Þar er vilji að afmarka svæði sem 
óheimilt er að vera með akstur á.
Fyrir nokkrum árum kom Sveitarfélagið Ölfus, lögreglan og Orkuveita Reykjavíkur að því að 
svæðið við Bolöldur var afinarkað fyrir vélhjólaaðstöðu. Ökukennarafélag Islands er einnig að 
sækjast eftir aðstöðu fyrir kennslubrautir þar. Unnið var að þessu til að skapa aðstöðu fyrir 
vélhjól að vera innan svæða sem heimilt væri og koma þeim af svæðum sem ekki er vilji fyrir 
að þau væru á. Enn er þó verið að keyra á svæðum sem óheimilt er, þá á m.a. Henglinum, við 
Engidal og í Hengladalsá. Fundað hefur verið með þeim aðilum sem eru að keyra á svæðinu. 
Þeir sem eru á jeppum og fjórhjólum eru mest tengdir ferðaþjónustu og einnig er verið á 
vélhjólum. Skemmdir eru miklar eftir þessa aðila og eru þeir að fara um svæði sem ekki eru 
slóðar um eða um svæði sem vilji er fyrir að varðveita.

Astæða þessa póst er að umferðalögin eru ekki það afgerandi að hægt sé að beita þeim til að 
stoppa þennan utanvegaakstur. Það er næstum því þannig að aðilar sem eru að keyra um þessi 
svæði, fara utanvegar og eru ólöglegir aðra leiðina en eru omir löglegir í bakaleiðinni, því þá 
er kominn slóði sem þeir fara eftir.

Við vitum að ieppaeigendur sem eru að kevra um óbvggðir. vélhiólaeigendur og fleiri 
eru að safna inn <ms merkingum á leiðmn sem beir hafa farið um og vilia að bessar leiðir 
fái viðurkenninpn sem merktar veeslóðir. bó bar séu ekki slóðir en beir hafa farið um og 
merkt inn sem.

Einnig ef farið er inn á ja.is, kortavef
(http://ia.is/kort/#x=387336&v=395192&z=7&services= 18%2C 16) er hægt að sjá merkta inn 
slóða sem ekki eiga að vera fyrir akstur og einnig hefur Mál og Menning gefið út kort með 
slóðum sem ekki eiga að vera á kortum, enda ekki slóðar fyrir akstur.

Við endurskoðun umferðarlaga væri mikilvægt að sveitarfélög, eins og Ölfus og þau sem 
liggja hér austur af, gætu komið inn með ábendingar um sinn vilja í þessum málum.
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