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Efni: Frumvarp tií nýrra umferðarlaga, þingmál nr. 553, þingskja! nr. 943.

Samtök fjármálafyrirtækja (SFF) fengu framangreint mál til umsagnar og munu skila 
umsögn til samgöngunefndar. Vátryggingafélag íslands hf. (V ÍS ) vísar til umsagnar SFF 
og tekur undir þau sjónarmíð sem þar koma fram enda tók VÍS þátt \ þeirri 
umsagnargerð. VÍS vlll þó benda á nokkur atriði til viðbótar.

Margar þæ r breytingar sem lagðar eru til í frumvarpínu eru mjög svo til bóta og fagnar 
Vátryggjngafélag íslands hf. (V ÍS ) þeim flestum. Félagið telur þó nauðsynlegt að benda á 
nokkur atriði sem það telur vanta eða megi betur fara. Vísað er til greina í drögum að 
frumvarpinu.

B rlrtftergii 6* mpr*
VÍS fagnar því að sérstakar reglur séu settar í frumvarpið sem fjalla um akstur í 
hringtorgi. Víð lestur 6. mgr. 16. gr. kemur þó í Ijós að hún kveður ekki næqileqa skyrt á 
um hver eioi raunveruleaan foraanasrétt í beim tilvikum beaar bifreið. sem fer Innri hrina 
f tveaaia akreina hrinatorai, beyQir strax á fvrstu Qatnamótum oa í vea fvrSr bifreið sem 
er í vtri hrina en ætti að víkia fvrir bifreiðinni í innri hrina. Þess konar árekstrar eru mjög 
algengir og því míkilvægt að löggjafinn taki af skarið um hvor eigi forgangsrétt til að 
ágreiningur um bótaskyldu, serri er mjög algengur, heyri sögunni til. í 2. ml. 6. mgr. 16 
gr. kemur fram að í hringtorgi, sem skipt er í tvær reinar, skál ökumaður velja hægri 
rein, ytri hring, ætli hann að aka út úr hringtorginu á fyrstu gatnamótum. í 3. ml. sama 
ákvæðis kemur fram áð ökumaður á ytri hring skal veita þeim sem ekur á innri hring 
forgang ut úr torginu. Er það skoðun féiagsins að hér sé ekki nægjanlega skýrt að 
ökumaður sem ekur á ytri akrein hríngtorgs eigi forgang gagnvart umferð sem ekið er á 
innri hring og svo rakleiðis þaðan út á fyrstu gatnamótum hringtorgsins. Bifreið í innri 
hring á samkvæmt 6. mgr. 16. gr. að fara ytri hring. Bifreið í ytri hring á að veita bifreið í 
innri hring forgang samkvæmt sama ákvæði.

Lagt er til að bætt verði inn í grelnina ákvæði um að í þessum tilvikum eigi bifreið í ytri 
hring ávallt forgangsrétt, þ.e. þegar bifreið í innri hring beygir út úr hringtorgi við fyrstu 
gatnamót.

Því leggur VÍS tíl að 3. mí. 6. mgr. 16. gr. verði breytt þannig:

„Ökumaður á ytri hring skal veita þeim sem ekur á innri hriíig förgáng út úr torginu, þó 
skal umferð á ytri hring njóta forgangs gagnvart umferð sem ekið er inn á innri hring og 
þaðan ú tá  fyrstu gatnamótunum eftir að komið erinn í hringtorgið".

Reykjavík, 4. júrií 2010
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Sérreglur ym;alsfiirsípróttir og áksturské$pm*-■ 38;..~4®> gr.-
VÍS fagnar því sérstaklega að settar séu ítarlegri reglur um þetta atriði og telur
nauðsvnleat að ráðherra setii realuqerð til nánari utfærslu.

S p rtt
VÍS telur 7 ára börn vera alltof una til þess að hafa heimild til að hjóla á akbrautum ein 
síns liðs. Telur félagið að nauðsynlegt sé að hækka þetta aldursmark upp í 12 ár hið 
minnsta.

Tllkfririi'itg^'rslcpMa- elcfti á élimm  .sls'rfsstétfiifti-^ 4 :?-i
í  47. gr. er m.a. ákvæðí um hindrunar- og tilkynningarskyidu veitinga- og
bensínafgreiðslufólks. Félagið veltir því upp hvort að ekki sé ástæða til þess að leggja þá 
skvldu á herðar allra manna> án tiilits til starfa þeirra, að tílkynna lögreglu ef þeir verða 
vitni að ölvunarakstri eða að þeir verði vitni að því að öivaður maður ætli sér að aka 
ökutæki.

Bmmm wlS iiiifkiiii. farsftpa — 54* pr*
Félagið telur rétt að banna notkun farsíma eins og gert er í 56. gr. Félagið er þó á þeirri 
skoðun að álitlegast væri að hafa aimennt ákvæðí um að ökumaður skuli einbeita sér 
einaönau að akstrinum en að telja svo upp í dæmaskyni nokkur atriði sem talin eru
brjóta gegn reglunni, s.s, að nota farsíma án handfrjáls búnaðar, senda eða lesa
smáskiiaboð, matast og reykja,

Þetta er lagatæknílegt atriði en með þessum hætti má minnast á aðra óæskilega hegðun 
við akstur en farsímanotkun.

A m B & B  I I ,
VÍS vill vekja athygli á að vinnuvélar eru ekki tiíteknar og spurning hvort að þæ r ættu 
ekki Kka að vera tilteknar. Ef vinnuvéí er ætluð til almennrar umferðar verður að skrá 
hana sam kvæmt frumvarpinu, eins og dráttarvélar, en ekki láta skoða hana.

A n i i a i
Félagið vísar að öðru leyti til umsagnar SFF frá 3. júní 2010 sem sent hefur verið til 
samgöngunefndar Alþingis.

Félagið áskilur sér rétt til að koma að frekari athugasemdum á síðari stigum.

Virðingarfyllst, 

f.h. Vátryggingafélags Isiands hf.

Ólafur Lúther Einarsson hdl.
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