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Efni: Umsögn um Frumvarp til umferðarlaga, Þskj. 943 — 553. mál.

Síðastliðið ár hafa Bifhjólasamtök Lýðveldisins, Sniglar, veitt umsögn á vinnu nefndar 
Samgönguráðuneytísins sem unnið hefur að nýju frumvarpi til umferðarlaga. Snigfar hafa 
sent inn ýmsar athugasemdir við frumvarpsdrögin og hefur að miklu leyti verið tekið tillit til 
þeirra. Eftir standa þö fjórar athugasemdir sem ekki hefur verið tekið tillit tii þrátt fyrir ítarlegan 
rökstuðning með þessum athugasemdum. Einnig hefur það komið fyrir að tekið hafi verið tillit 
til athugasemda Snigla og það svo dregið til baka samanber ákvæði um hlífðarföt sem farið 
var út úr frumvarpsdrögum númer 2 en birtist svo aftur í frumvarpinu sem lagt var fyrir 
AlþingL í tillögum okkar hér að neðan koma fyrst lagagreinarnar sem við höfum athugasemdir 
við óbreyttar, svo það sem við leggjum til að breytist og að lokum rökstuðningur fyrir okkar 
athugasemdum.

43. gr.
Almennar reglur um akstur bifhjóla.

Bifhjóli má eigi aka samhliða öðru ökutæki, nema þegar ekið er samhliða öðru bifhjóli 
á sömu akrein í þéttbýli, enda sé hámarkshraði þar eigi meiri en 60 km á klst. og 
aðstæður leyfa slíkt.
Bifhjóli má eigi aka á gangstétt eða göngustíg, nema skilyrði 2. mgr. 26. gr. eigi við.
Á bifhjóli og hliðarvagni þess má eigi flytja fleiri farþega en ökutækið er ætlað til. 
Óheimilt er að flytja farþega á léttu bifhjóli nema ökumaður sé 20 ára eða eidri, enda 
sé bifhjólíð til þess ætlað.
(Bam sem er 150 sm eða lægra að líkamshæð má ekki vera farþegi á bifhjóli)
Ökumaður og farþegi bifhjóls skulu að jafnaði hafa báða fætur á fótstigum eða 
fóthvílum, báðar hendur á stýri og bæði (öll) hjól bifhjólsins á vegi þegar það er á ferð.

Tillaga: Fimmta málsgrein falli út

Rökstuðningur: Rök sem vísað er i eiga ekki við þegar kemur að bifhjólum enda eðli 
bifhjóla og bifreiða gjörólíkur þegar kemur að þessum hlutum. Ekki er um neinn 
öryggisbúnað að ræða á mótorhjólum sem vísað er í varðandi hæðartakmarkanir í 
bílum. Lykilatriði er að farþegi bifhjóls nái niður á fótstig eða fóthvílur.

56. gr.
Ökuréttindaflokkar.

Réttindi og aldur til að öðlast ökuleyfi til að aka vélknúnu ökutæki skiptast í eftirfarandi 
flokka:
1. AM-flokkur: Réttindi til að stjórna léttu bifhjóli. Ökuskirteini fyrir AM-flokk má



Umsögn

veita þeim sem er orðinn 16 ára.
2. A1-flokkur: Réttindi til að stjórna bifhjóli:
a. á tveimur hjólum með vélarafl ekki meira en 11 kW, með slagrými ekki meira 
en 125 cm3 og hlutfall milli afís og eigin þyngdar ekki meirs en 0,1 kW/kg,
b. á þremur eða fleiri hjólum með afl ekki meira en 15 kW. Ökuskírteini fyrir A1- 
flokk veitir jafnframt réttindi til að stjórna léttu bifhjóli i AWl-flokki og 
beltabifhjófí. Ökuskírteini fyrir A1 -flokk má veita þeim sem er orðinn 18 ára.
3. A2~ffokkur: Réttindi til að stjórna bifhjóli á tveimur hjólum með véíarafl ekki 
meira en 35 kW og hlutfall milli afls og eigin þunga ekki meira en 0,2 kW/kg og 
sem ekkí er lestt af ökutæki með meira en tvöfalt aff. Ökuskirteini fyrir A2-flokk 
veitir jafnframt réttindi til að stjórna bifhjóli í Al-flokki, léttu bifhjóli i AM-flokki 
og beltabifhjóli. Ökuskírteini fyrir A2-flokk má veíta þeim sem er orðinn 20 ára.
4. A-flokkur: Réttindi tii að stjórna bifhjóli á tveimur hjólum, með eða án 
hfíðarvagns, með sfagrými yfir 50 cm3, sé það búið brunahreyfli og hannað til 
hraðari aksturs en 45 km/kfst á þremur eða ffeirí hjófum með afl meira en 15 
kW, jafnframt réttindi til að stjórna bifhjóli í A1 - og A2“flokki, féttu bifhjófi í AM- 
ffokki og beltabifhjóli. Ökuskírteini fyrir A-ffokk má veita þeim sem er orðinn 22 
árs með því skifyrði að hann hafi a.m.k. í tvö ár haft ökuskírteini fyrír A2-ffokk 
eða hann sé orðfnn 24 ára og hafi iokið námi og prófi fyrir A-ffokk.

Tilfaga: 1. AM-flokkur: Réttindi til aö stjórna léttu bifhjóli. Ökuskírteini fyrír AM-flokk 
má veit þeim sem erorðinn 15 éra.
2. A1-flokkur: Réttindi til að stjórna bifhjóli:
a. á tveimur hjólum meö vélarafi ekki meira en 11 kWt meö slagrými ekki meira en 
125 cm3 og hlutfall milli afls og eigin þyngdar ekki meira en 0,1 kW/kg,
b. á þremureða fleiri hjóium með afl ekki meira en 15 kW.
Ökuskirteini fyrir A1~flokk veitir jafnframt réttindi til að stjórna léttu bifhjóli í AM-flokki 
og beltabifhjóli. Ökuskírteini fyrir A1~flokk má veita þeim sem eroröinn 16 ára.
3. A2-flokkur: Réttindi til að stjórna bifhjóli á tveimur hjólum með vélarafl ekki meira en 
35 kW og hlutfall milli afls og eigin þunga ekki meira en 0,2 kW/kg og sem ekki er leitt 
afökutæki með meira en tvöfalt afl. Ökuskírteini fyrir A2~flokk veitirjafnframt réttindi til 
að stjórna bifhjóli i A1-flokki, léttu bifhjóli i AM-flokki og beltabifhjóli. Ökuskirteini fyrir 
A2~flokk má veita þeim sem er orðinn 18 ára.
4. A-fiokkur: Réttindi til að stjórna bifhjóli á tveimur hjólum, með eða án hliðarvagns, 
mecl slagrými yfir 50 cm3, sé það búið brunahreyfli og hannað til hraðari aksturs en 
45 km/klst. á þremur eða fleiri hjólum með afl meira en 15 kW, jafnframt réttindi til að 
stjórna bifhjóli i A1-og A2-flokki, léttu bifhjóli i AM-flokki og beltabifhjóli. Ökuskírteini 
fyrirA-flokk má veita þeim sem erorðinn 20 árs með þvi skilyrði að hann hafi a.m.k. i 
tvö árhaft ökuskirteini fyrirA2-flokk eða hann sé orðinn 22 ára og hafi lokið námi og 
prófi fyrir A-flokk.

RÖkstuðningur: Með því að hafa aidurinn á þennan veg er komið samræmi á við hin 
Norðurlöndin og önnur lönd í Evrópu sem við viijum bera okkur við. í 1. gr. laganna er 
sagt að jafnræðis sé gætt milli vegfarenda óháð samgöngumáta. Það er því 
réttlætismál að hækka ekki aidursmörkin á bifhjóiaprófinu um þrjú ár á meðan 
bílprófsaldurinn er aðeins hækkaður um 1 ár. Eðlilegast er að þetta fylgist að. Þar að
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auki, með því að bæta við A1 flokknum og miða þau við 16 ár er komið miilistigs 
réttindi milli skellinöðruprófsins og bílprófs/bifhjóls á vistvænu farartæki sem tekur 
minna pláss í umferðinni. Eriendar rannsóknir hafa auk þess sýnt fram á að reynsla 
sem fæst af akstri 125 rsm hjólum skilar sér síðar meir í færri slysum á stærri hjólum.

67. gr,
Æfingaakstur.

Nemanda í grunnökunámi sem hlotið hefur nauðsynlegan undirbúning á vegum 
ökuskóla er heimilt að æfa akstur bifreiðar með leiðbeinanda í stað ökukennara, enda 
hafi leiðbeinandinn fengið til þess leyfi lögreglustjóra. Engum má veita leyfi sem 
leiðbeínanda nema hann:
a. hafi náð 24 ára aldri,
b. hafi gild ökuréttíndi til að stjórna þeim flokki ökutækja sem æfa á akstur með og hafi 
a.m.k. fimm ára reynslu af að aka þannig ökutæki,
c. hafi ekki á undangengnum tólf mánuðum verið sviptur ökuleyfi.
Leyfi skal gefið út á nafn nemanda og leiðbeínanda og til tiltekins tíma, mest fimmtán 
mánaða. Leyfið fellur sjálfkrafa úr gildi þegar nemandi hefur öðlast ökuréttindin.
Heimilt er að afturkalla leyfi ef sérstaklega stendur á. Leiðbeinandi skal hafa leyfið 
meðferðis við æfingaakstur og sýna það þegar lögreglan krefst þess.
Bifreið sem notuð er til æfingaaksturs með leiðbeinanda skal sérstaklega auðkennd til 
æfingaaksturs.
Óheimilt er að nota merkið við annan akstur en æfingaakstur með leiðbeinanda. 
Æfingaakstur á bifhjólí skai fara fram á lokuðu, afmörkuðu aksturssvæði þar 
sem ekki er önnur umferð og leiðbeinandinn getur haft stöðugt eftirlit með 
nemandanum og veitt honum nauðsyniegar ieiðbeiningar.
Æfingaakstur skal fara fram með hliðsjón af þjálfun nemandans og leiðbeiningum sem 
Umferðarstofa gefur út. Um æfingaakstur með leiðbeinanda gilda að öðru leyti, eftir 
því sem við á, ákvæði 66. gr.
Leiðbeinanda er óheimilt að taka endurgjald fyrir starf sitt.

Tillaga: „Við æfingaakstur á bifhjóli skal leiðbeinandinn fylgja nemandanum eftir í 
öðru ökutæki, helst bifhjóli, og vera í stöðugu sambandi víð hann í gegnum 
fjarskiptabúnað. Fari æfingaakstur fram á svæði þar sem ekki er önnur umferð getur 
leiðbeinandinn verið kyrrstæður og haft stöðugt eftirlit með nemandanum og veitt 
honum nauðsynlegar leiðbeiningar gegnum fjarskiptabúnað.“

Rökstuðningur: Nemandi í æfingaakstri hefurekki næga þekkingu, reynslu eða 
sértæka þjálfun til að vera með farþega. Leiðbeinandinn hefur í fæstum tilfellum 
reynslu til að hafa áhrif á akstur hjólsins sitjandi aftan á því. Ekki er gert ráð fyrir 
neinum stjórnbúnaði á hjólið fyrir leiðbeinandann né heldur talsambandi. Betri 
aðstæður væru þær að leiðbeinandi myndi fylgja á öðru faratæki, helst bifhjóli, með 
góðan fjarskiptabúnað.

75. gr.
Öryggis- og verndarbúnaður á bifhjólum.
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Hver sá sem er á ferð á bifhjóli eða öðru vélknúnu ökutæki sem er opíð og án 
verndarbúnaðar skal nota hlífðarhjálm ætlaðan til slíkra nota. Ökumaður ber ábyrgð á 
að farþegi noti hlífðarhjálm.
(Ökumaður og farþegí sem falla undtr 1. mgr. skulu nota annan hiífðarfatnað og 
búnað víð akstur eftír því sem við á.)
Eígi er skylt að nota hiífðarhjálm við akstur bifhjóls á bifreiðastæði eða við bensínstöð, 
viðgerðarverkstæði eða svipaðar aðstæður.
Hver sá sem situr í sæti bifhjóls sem búið er öryggisbelti og veitigrind skal nota beltið 
þegar bifhjólið er á ferð.
Ráðherra setur í reglugerð nánarí ákvæði um flokkun, gerð og notkun 
hlífðarfatnaðar og annars hlífðarbúnaðar ökumanns og farþega bifhjóls og 
véíknúins ökutækis án verndarbúnaðar. Ráðherra getur sett ákvæði í reglugerð 
um undanþágu frá notkun hlífðarhjáims vlð sérstakar aðstaeður.

Tlllaga: Önnur málsgrein falli út með öllu
Tillaga: „Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um fiokkun og kröfur til 
hlífðar-fatnaðar og annars hlffðarbúnaðar ökumanna og farþega bifhjóla og annarra 
vélknúinna ökutækja án verndarbúnaðar, m.a. um undanþágu frá notkun 
hlífðarhjálms. Ráðherra getur sett nánari ákvæði um notkun lágmarkshlífðarfatnaðar 
við aksturs bifhjóla í atvinnuskyni eða til aksturskeppna, Þá getur ráðherra sett þar um 
notkun hlífðar-hjálms við hjólreiðar

Rökstuðningur: Lög um notkun hlífðarfatnaðar á bifhjólum eru hvergi að finna á 
Norðurlöndunum eða löndum Evrópu. í Noregi var það rætt að setja lög í þessa veru 
en fallið var frá þeim hugmyndum og eru lögin þar til samræmis víð önnur Evrópulönd. 
Lögin hér ganga því mun lengra heldur en í löndunum sem við miðum okkur við. Auk 
þess er veðrátta hér á landi þannig að hlífðarfatnaður er nauðsyniegur til að verjast 
kulda og bleytu og þvi er notkun þeirra nánast sjálfsögð.
Til samræmis við það að önnur málsgreín falli út þarf síðasta málsgreinin að breytast. 
Ráðherra getur þá sett í reglugerð ákvæði um hiífðarfatnað atvinnuökumanna á borð 
við Lögregluna, sendla og sértæka sjúkrafiutningamenn.
Á vorfundi FEMA (Federation of European Motorcyclists' Associations), en Sniglar eru 
aðilar að þeim samtökum, var samþykkt ályktun þar sem lögum og skyldunotkun 
hlífðarfatnaðar er mótmælt. Stefna FEMA er að hvetja til notkunar hlífðarbúnaðar en 
eru á móti því að skylda almenna bifhjóiamenn til að notkunar hlífðarbúnaðar.

Fyrir hönd umferðarnefndar Snigla 
Gunnar Gunnarsson 
Formaður Snigia

Meðfylgjandi gögn:

1. Ályktun FEMA fundar



Meeting resolution

FEMA, the body of 25 nationai motorcycle organízations from 20 European countries, strongly 
opposes the intention of the lcelandic government to confirm a iaw which calls for mandatory 
protective clothingfor motorcycle riders. No European country has such a law. The reason is simple, 
no international standard exists for protective motorcycle clothing and therefore it is not possible to 
implement them in any law or body of íaws.


