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Umsögn um frumvarp til umferðarlaga

Á fundi borgarráðs í dag var lagt fram bréf borgarlögmanns frá 1. þ.m. 
varðandi umsögn um frumvarp til umferðarlaga.
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Umsögn um frumvarp til umferðarlaga (heildarlög), 553. mál

Með tölvupósti 17. f.m. óskaði samgöngunefnd Alþingis umsagnar Reykjavíkurborgar 
um frumvarp til umferðarlaga (heildaiiög), 553. mál.

Borgarlögmaður óskaði umsagnar umhverfis- og samgöngusviðs um frumvarpið og var 
umsögnin, dags. 19. maí sl., lögð fram og samþykkt einrómá á fundi Umhverfis- og 
samgönguráðs Reykjavíkurborgar 26. maí sl.

Lagt er til að borgarráð geri meðfylgjandi umsögn umhverfis- og samgöngusviðs að sinni.

Hjálagt:
Umsögn umhverfís- og samgöngusviðs, dags. 19. maí 2010. 
Bréf Umhverfis- og samgönguráðs, dags. 31.maí 2010. 
Tölvupösinr Alþingis, dags. 17. maí2010.
Frumvarp til umferðarlaga þskj. 943-553. mál

Kristbjörg Stephensen



Málsnr.: Í005 010Z.
Skjalasaín Ráðhúss

Reykjavíkurborg 0 I JUNi 2010
Umhverfís- og samgöngusvið Reykjavík 31. maí 2010

Bréfalykill:
Borgarráð Reykjavíkur 
Riðhúsi Reykjavíkur 
101 Reykjavík

Á fundi Umhverfis- og samgönguráðs ReylgaYÍkur var tekið fyrir eftírfarandi:

Frumvarp til umferðaríaga -  umsðgn.
Lögð fram orðsending borgarlögmarms dags. 18. maí 2010.
Lögð fram umsögn Umhverfis- og samgöngusviðs dags. 19, maí 2010.

Ráðið tök undir umsögn sviðsins og gerði hanp að sinrti einróma.

Virðingaríyllst,

garðyrkjustjórí

Meðfylgjandí:
Umsöng Umhverfis- og samgöngusvíðs

Sorgarlún 1 2 -1 4
(05 Reykjavík 

Stmi 411 8500 
Fa* 411 8505



Borgarlögmaður 
Ráðhús Reykjavíkur 
101 Reykjavík.

19. maí 2010,

Efaí: Athugasemdir við drög ad frumvarpi tíl nýrra iimferðarlaga. bíngskial 943,

Umhverfis- og samgönguráð Reykavíkurborgar fagnar þeim breytingum, sem gerðar 
hafa verið á frumvarpsdrögum til nýrra umferðarlaga. Sérstaklega ber að nefna heimild 
sveitarfélaga til gjaldtöku vegna notkunar nagladekkja og heimildar til takmörkunar á umferð 
vegna mengunar sbr, 82. gr. frumvarpsins, sem samræmast vel loftslags- og loftgæðastefnu 
borgarinnar og aðgerðarásetlun heilbTÍgðisnefhdar gegn loftmengun. Þá ber jafnframt að 
þakka það tillit sem tekið hefur verið til fyrri athugsemda Reykjavíkxirborgar við gerð 
frumvarps til nýrra umferðarlaga

Þrátt fyrir það, sem að framan er ritað, telur Umhverfís- og samgönguráð 
Reykjavíkurborgar rétt að ítreka nokkrar athugasemdir, sem gerðar voru með athugsemdum 
dags. 26 nóvember s.I., þar sem þær athugasemdir ekki náð fram að ganga í nýju frumvarpi.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins,
3. gr. Skilgreiningar.

Lagning ökutœkis:
„Kyrrstaða ökutækis, með eða án ökumatins, sem stendur lengur yfír en þarf til að 

hleypa farþegum inn eða út, lesta það eða Iosa “ Ákvæðið er efnislega samhljóða núgildandi 
lögum en af orðalagi ákvæðisins má skilja að það sé ekki lagning ökutækis þegar viðkomandi 
stöðvar til að lesta og losa úr bílnum. Er líklegt að þetta geti valdið vandamálum ef ökumenn 
fara að beita því í auknum mæli að “leggja” ólögíega og beita fyrir sér að þeir séu að lesta og 
losa ef þeir sjá stöðuvörð eða lögreglu. Þetta vandamái mætti hugsanlega leysam með 
nákvæmri skilgeingu á því, hvað má teljast tií „lestunar og losunar“. Eins og staðan er í dag, 
geta menn lagt ólöglega um langan tíma undir yfirskini „losunar og lestunar”, þegar augljóst 
er að lagning ökutækis veldur hættu eða óþægindum og truflun íyrir umferð.

26. gr. frumvarpsins:
Lagt er til að í fyrirsögn verði bætt við orðunum .. „og hjólandiu og ákvæðum 26, gr. breytt til 
samræmis við fyrirsögnina. Reykjavíkurborg hvetur til og gerir ráð fyrir aukinni umferð 
hjólandi vegfarenda. Ljóst er að aðrir ökumenn verða að taka aukið tillit til hjólandi 
vegfarenda og því beri að sýna sérstaka aðgát gagnvart hjólreiðamönnum. Önnur leið væri að 
skilgreina hugtakið „óvarinn vegfarandi” í 3. gr. frumvarpsdraganna, sem myndi þá ná til allra 
þeirra, sem óvarðir eru í umferðinni (gangandi, hjólandi o.s. frv., þ.e. allir þeir, sem ekki eru 
varðir af ökutækinu og eru inni í því og jafhframt breyta fyrirsögninni í „Sérstakar skyldur 
gagnvart óvörðum vegfarendum“, með tilheyrandi breytingum á orðalagi 26. gr.

1. mgr. 41. gr. frumvarpsins:
Lagt er til í drögunum, að hjóireiðamenn meti sjálfír hvort hsetta eða óþægindi séu því 

samfara að 2 hjólreiðamenn hjóli samhliða, Líklega væri heppilegra að heimila að 2 
hjóireiðamenn megi hjóla samhliða, þar sem aðstæður leyfa og umferðarmerki gefa til kynna 
að svo sé.



l.mgr. 42. gr. frumvarpsins:
Það er mat Umhverfis- og samgöngusviðs að taka þurfi til gaumgæfílegrar athugunar, hvort 7 
ára aldurinn, sem miðað er við í greininni, sé heppilegur. Almennt er talið að böm hafi ekki 
náð nægilegum þroska tii að hafa yfirsýn yfir umferð og stjóm á reiðhjóli íyrr en við 10 tiJ 12 
ára aJdur og því spuming hvort ekki þurfí að breyta þessum aídursviðmiðunum og beina 
ungum bömum fremur á hjóla- og göngustíga. Eins og ákvæðið hljóðar nú, mega böm eldri en 
7 ára hjóla einsamalt eftir Miklubraut og Kringlumýrarbraut og böm yngir en 7 ára mega það í 
fylgd 15 ára og eldri, Gefur auga leið, hvaða hætta gæti fylgt þessu og því brýnt að taka af 
skarið með þetta. Lagt er til eftirfarandi viðbót við málsgreinina til að koma til móts við þessi 
sjónarmið: „ Bam yngra en 10 ára má eigi hjóla á akbraut þar sem hámarkshraði er yfir 30 
km/klst.“

í  84, gr, frumvarpsins á að lögtaka hluta ákvæða reglugerðar nr. 369/2000 varðandi stæðiskort 
hreyfihamlaðra og er kveðið á um að handhöfum stæðiskorts fyrir hreyfihamlaða sé heimilt að 
Ieggja í sérstök stæði sem eru auðkennd með þar til gerðu umferðarmerki. Bílastæðasjóður 
hefur heimild til að leggja gjald á bíla sem leggja í slík stæði en nú er það svo að mikill fjöldi 
stæða fyrir hreyfihamlaða er ekki rétt merktur (ekki með þar til gerðu umferðarmerki) og geta 
stöðuverðir því ekki skrifað álagningu vegna þeirra stæða. Hefur eftirlit með því að þessi 
stæði séu rétt merkí verið stórlega ábótavant undanfarin ár. Þar sem ekki er fylgt eftir þeim 
reglum sem kveða á um merkingar á þessum stæðum, þá er Iagt til að Bílastæðasjóði verði 
heimilt að skrifa gjald á bíla í þeim stæðum sem bera einhverja merkingu, þ.e. ekki verði gerð 
krafa um þar til gert umferðarmerki heldur sé einnig heimilt að skrifa þar sem einungis er 
málað merki á götuna eða á annan skýran hátt gefíð til kynna að um stæði hreyfihamlaðra sé 
að ræða. Lagt er til að ákvæðið hljóði svo:

84. gr.
Stœöiskortfyrir hreyfihamlaða.

Handhafa stæðiskorts fyrir hreyfíhamlaða er heimilt, í tengslum við flutning á þeim, 
að leggja ökutæki hvar sem er á landinu í bifreiðastæði sem ætlað er fyrir fatlaða og auðkennt 
er með þar til gerðu umferðarmerki, yfírborðsmerkingu eða gefið á annan hátt sannarlega til 
kynna um stæði eða umferð hreyfíhamlaðra.

Handhafa stæðiskorts samkvæmt 1. mgr. er jafnframt heimill að leggja ökutæki í 
gjaldsskylt bifreiðastæði án sérstakrar greiðslu, enda sé þá gætt ákvæða 3.-5. mgr. þessarar 
greinar.

Þegar ökutæki er Iagt í bifreiðastæðí skal stæðisskorti komið fyrir innan við framrúðu 
þannig að framhlið þess sjáist vel að utan.

Skylt er að sýna stæðisskort við eftirlit, Heimilt er lögreglumanni eða stöðuverði sem 
annast eftirlit með stöðvunarbrotum að leggja hald á stæðisskort til bráðabirgða ef grunur 
leikur á misnotkun þess.

Ef stöðuvörður eða lögreglumaður verður var við misnotkun stæðiskorts skal hann 
gera viðkomandi lögreglustjóra viðvart.

Ráðherra getur í reglugerð sett nánari ákvæði um undanþágu fyrir hreyfíhamlaða frá 
reglum 26. og 27. gr. um stöðvun og lagningu ökutækis, þar á meðal reglum um notkun 
stöðureita og gjald fyrir þá, sbr. 110. gr. laga þessara.

4. mgr 110. gr. frumvarpsins:
í þessari málsgrein er lagt til að aukastöðugjöld þau, sem sveitarstjóm innheimtir, skuli renna 
til umferðaröryggismála. Engar nánari skýringar er að fínna á þessari tillögu og greinargerð 
gefur engar vísbendingar aðrar en þær að ráðherra skulu setja reglur um innheimtu og 
ráðstöfun gjaldsins. . Nauðsyniegt er að kveða upp úr með með ferð þessara Qármuna. Því er



lagt til eftirfarandi orðaiag: „ Gjald samkvæmt þessari grein skal viðkomandi sveitarstjóm 
verja tii að gera og reka bifreiðastæði og bifreiðageymslur til almenningsnota og 
umferðaröryggismála.a Ótækt þykir að feila niður heimildir til að verja fjármunum til gerðar 
og rekstúr bílastæða og bílastæðahúsa, en hins vegar má taka undir það sjónarmið, að veija 
hluta fjármunanna til umferðaröryggismála í þeim skiiningi, sem borgin Ieggur í þau mál sbr. 
að neðan: Með umferðaröryggismálum er átt við aðgerðir sveitarfélagsins til að auka 
umferðaiöryggi, ss. að efla og auka gönguleiðir skólabama, greiða fyrir 
almenningssamgöngum, fræðsla, útgáfa, fækkun svok. vástaða o.s.frv.. Þá er nauðsynlegt að 
taka frarn, að það er viðkomandi sveitarfélag, sem ráðstafar þessum fjármunum.

Lagt er til að 4. mgr. 110. gr. því hljóði svo:
Ráðherra getur ákveðið, að á tilteknum svæðum fari álagning gjaíds samkvæmt 1. 

mgr. fram með aðstoð sérstakra stöðuvarða. Hann getur og ákveðið, að ósk sveitarstjórnar, að 
álagning og innheimta gjalds samkvæmt 1. mgr. fari fram á vegum sveitarfélagsins. Gjald 
samkvsemt þessari grein, að frádregnum rekstrarkostnaði, skal varið til að gera og reka 
bílastæði og biíreiðageymslur til aJmenningsnota og renna til umferðaröryggismála 
viðkomandi sveitastjómar.

Umhverfís- og samgönguráð áskiíur sér rétt til að koma að frekari athugasemdum við 
meðferð málsins, ef þurfa þykir, en mjög skammur tími var gefinn til athugasemda við 
frumvarpið.

Virðingarfyllst,

Öm Sigurðsson, skrifstofustjóri.


