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Efni: Athugasemdir við frumvarp til umferðarlaga

Ferða og útivistarfélagið Slóðavinir var stofnað 15. janúar 2008. Félagið 
heldur úti félagsstarfi fyrir áhugafólk um útivist og ferðalög á tví-, fjór- og 
sexhjólum. í félaginu eru rúmlega þrjú hundruð félagsmenn.

Stiórn Slóðavina fer bess á leit við samsönsunefnd Albingis að fulitrúar frá stiórn Ferða og 
útivistarfélagsins Slóðavinir fái tækifæri til að koma fvrir nefndina og gera grein fvrir athugasemdum í 
ítarlegra máli en hér er gert.

Inngangur
Stjórn Ferða og útivistarfélagsins Slóðavinir hefur í athugasemdaferli samgönguráðuneytis, vegna 
endurskoðunar á umferðarlögum, komið vonbrigðum sínum á framfæri með það skeytingarleysi sem 
endurskoðunarnefnd umferðarlaga hefur orðið uppvís af í garð mótorhjóiafólks. Víðsvegar í 
frumvarpsdrögunum mátti sjá algjört þekkingaríeysi á notkun, eðli og uppbyggingu mótorhjóia, auk þess 
sem fram koma meiriháttar breytingartiílögur við núgiidandi (ög sem aldrei hafa verið bornar undir 
forsvarsmenn mótorhjólasamfélagsins. Stjórn harmar þessi vinnubrögð og vonar að hér eftir verði 
málefni mótorhjóiasamfélagsins borin undir þá sem mest og best þekkja til málflokksins, hjólafóik sjálft.

Samskipti við nefndina og ráðuneytið

Nefnd um heildarendurskoðun umferðarlaganna var sett á laggirnar 1. nóvember 2007 og í henni sátu 
fufitrúar frá Ökukennaraféiagi ísiands, Umferðarstofu, embætti ríkissaksóknara, Félagi Ísíenskra 
bifreiðaeigenda, lögfræðingur frá samgönguráðuneytinu o.fl. Samskipti þessara aðila við fulltrúa 
mótorhjólasamfélagsins voru í algjöru lágmarki og engum fulltrúa frá mótorhjólafólki var boðið að taka 
þátt í umfræðum sem snéri að hagsmunum þessa hóps, ef undan eru skilin þau samskipti sem hér eru 
rakin að neðan og eru öli komin til af frumkvæði Sióðavina:

• í september 2008 íeituðu Síóðavinir eftir fundi með nefndinni og var fundarbeiðni ítrekað sent á 
formann nefndarinnarog ráðuneytið.

• í aprfí 2009 fékk féiagið fund með nefndinni. Sá fundur fór þannig að seinkun nefndarmanna á 
fundinn átt upp lOmínútur af tíma okkar og því fengum við aðeins 5-10mín til að greina frá máli 
okkar áður en næsta gest var hleypt inn á fundinn. Ekkert af því sem við lögðum fram var tekið 
til greina í fyrsta uppkast af endurskoðuðum lögum.
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• í ágúst 2009 settu Slóðavinir sig í samband við ráðuneytið vegna fyrstu endurskoðunar sem þá 
hafði nýlega verið sett á vef ráðuneytisins.

• í september 2009 fengu 3 mótorhjólaklúbbar Birna Hreiðarsdóttir, lögfræðingur í 
samgönguráðuneytinu og ein nefndarmanna í endurskoðunarnefndinni, til að koma á fund með 
mótorhjólafólki þar sem ræða átti endurskoðaðan texta. Á fundinum voru fulltrúar frá Ferða og 
útivistarfélaginu Slóðavínum, Sniglum og Vélhjólaíþróttaklúbbnum (VÍK). í þau 2 ár sem nefndin 
hafði verið að störfum hafði aidrei verið reynt að nálgast mótorhjólafólk með þessum hætti.

• í september 2009 sendu Slóðavinir inn athugasemdir við fyrsta uppkast umferðarlaganna (sjá 
viðauka 1.) Vakin er athygli á áhyggjum félagsins við þær fyrirætlanir að taka úr rauð númer á 
mótorhjólum, skráningarmál, kennslumál o.fl.

• í nóvember 2009 senda Slóðavinir inn athugasemdir sínar við annað uppkast umferðarlaganna 
(sjá viðauka 2). Enn er vakin athygli á skráningarmálum mótorhjóla, en einnig er fjallað um 
skilgreiningu á vegi o.fl.

• í febrúar 2010 hitta Slóðavinir Birnu Hreiðarsdóttir hjá ráðuneytinu vegna skilgreiningar á vegi og 
skráningarmála. Á þessum fundi komumst við að því að skilgreining á vegi hafði tekið 180° 
viðsnúning og Birna var ekki fús að segja frá því hver hefði komið því í kring.

Úrvinnsla athugasemda

Slóðavinir gagnrýna þau vínnubrögð sem viðhöfð eru, þegar unníð er úr athugasemdum sem kallað er 
eftir af hálfi stjórnsýslunnar. Hvergi er hægt að fá uppíýsingar um afdrif þeirra hugmynda sem send eru 
inn og þá sérstaklega ástæðu og rökstuðning fyrir því að ekki sé hægt að taka tillit til athugasemda.
Þetta fyrirkomulag vekur uppspurningar um raunverulegan vilja stjórnsýslunnartil að leyfa þjóðinni að 
hafa áhrif.

í þessu sambandi hafa Slóðavinir bent á nokkur atriði varðandi breytingar á umferðarlögum sem engin 
hefur í raun getað svarað til um áhrif og ástæðu, þrátt fyrir að félagið hafi ítrekað vakið máls á þessum 
atriðum:

• Torfærutækja flokkurinn ertekin út, þ.e. mótorhjól á rauðum númerum. Þessi hjól eru um 6-8 
þúsund á landinu í dag. Eftir breytingar á umferðarlögum verða þessi hjól ekki skráningarskyld og 
þurfa ekki að bera númeraplötu. Eini leyfílegi staðurinn fyrir þessi ökutæki eru einkalönd og 
akstursíþróttasvæði. Fulltrúar frá Umferðarstofu eru ekki hlyntir þessari breytingu og einnig 
hafa starfsmenn ráðuneytisins lýst efasemdum um þessa leið. Þessi aðgerð er í hrópandi 
ósamræmi við baráttu Slóðavina fyrir því að mótorhjól í slóða akstri beri númeraplötur.

• Vegur er m.a. skilgreindur sem „merktur vegslóði". Engin nánari skýring er í lögunum hvernig 
þessi merking á að vera og hvenær ailir vegslóðar eiga að vera orðnir merktir. Ef lögin fara 
óbreytt í gegn er verið að gera akstur á stórum hiuta hálendisins ólöglegan vegna þess að þeir 
hafa ekki verið formlega merktir með einhverjum aðferðum sem engin veit hver eru.
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Skilgreining vegar

I frumvarp'mu er leitast eftir að þrengja skilgreiningu vegar. Tijgangurinn er sennilega til að fækka 
tilvikum utanvegaaksturs. Utanvegaakstur er eitthvað sem flestir erusammálaumaðþurfiað sporna 
gegn. Allt of oft er akstur á rótgrónum og almennum vegslóðum flokkaður sem utanvegaakstur vegna 
þess að íitlum hópi fólks þóknast ekki umferð vélknúinna ökutækja á þeim. Slíkt ofstæki er ekki hægt að 
hafa að leiðarljósi heldur verður að taka tillit til allra þeirra sem vegslóðanna vilja nýta.

Nefnt er í frumvarpinu að vegir þurfi að vera "merktir" og/eða þeir á opinberri "gps" skrá. Slóðavinir vilja 
benda á að marg ítrekað hefur verið reynt að "klára" vega og vegslóðakort af íslandi en hingað til án 
árangurs. Þessi vinna tekur langan tíma og þarf að vanda til verksins og ennfremur að taka tillit til ALLRA 
þeirra sem nota vegi og vegslóða til ferða sinna. Þessari vinnu þarf að Ijúka ÁÐUR en skilgreining á vegi er 
þrengd til að koma í veg fyrir að ólög gildi í landinu.

Slóðavinir hafa lýst efasemdum um þær fyrirætlanir að gildistaka nýrrar skilgreiningar taki gildi um leið 
og lögin verði samþykkt. Á fundum með lögfræðing samgönguráðuneytinu var bent á að æskilegt væri 
að kröfunni um merkta vegslóða væri frestað um 10 ár, en af þeim tíma liðnum öðlaðist ákvæðið gildi.

Varast skal að nefna akstur eftir ómerktri vegslóð utanvegaakstur. Margar vegslóðir á íslandi eru 
ómerktar þó mikil vinna hafi farið í að stika slóðir þá verður þeirri vinnu seint lokið, sérstaklega í Ijósi 
þess að slíkt er oft á höndum féíagasamtaka sem vinna við siíkt í sjálfboðastarfi. Vegslóðir á íslandi 
hverfa oft að hluta yfir veturmánuðina eða eftir mikil veður og má þar nefna ieiðina um Mælifellssandur, 
norðan við Mýrdalsjökul, og Rótarsand við Hlöðufell sem dæmi um þessháttar vegslóðir.

Ef ætlunin er að beita nýrri skilgreiningu á vegi til að auðvefda sakfellingu í þeim tiífellum þar sem 
ökutæki fer um ómerktan veg, er þeim tilmælum beint til samgöngunefndar að slík brot verði 
meðhöndluð sem umferðarlagabrot, en ekki sem brot á náttúruverndarlögum.

Óskráð ökutæki til íþróttanotkunar og engin rauðnúmer

í frumvarpinu eru engin torfærutæki nefnd og virðist eiga að fella út skráningarskildu á þeim alfarið. í 
núverandi lögum eru torfærutæki skilgreind sérstaklega og notkunarheimild þeirra skilgreind sem 
ökutæki til aksturs utan vega með takmarkaðri heimild til aksturs á vegi. Með slíkri breytingu laga verða 
um 8000 vélhjói (tvíhjól, fjórhjól og sexhjól) landlaus en þau hafa verið notuð til ferðalaga utan þéttbýlis.

Munurinn á hvítum og rauðum númerum er sá að vélhjól sem er á hvítum númerum er skráð „bifhjól" en 
vélhjól sem skráð er á rauð númer er hins vegar skráð „torfærutæki". Munurinn liggur í að meiri kröfur 
eru gerðar til hvítnúmarökutækja svo sem skoðunarskylda, Ijósabúnaður og gerðarbúnaðarvottun.

Hjá Slóðavinum vaknar spurningin : Hvað verður um þau ökutæki sem þegar eru skráð sem torfærutæki 
og hafa verið notuð til ferðalaga utan þéttbýlis ef skilgreiningin „torfærutæki" fellur út ?

Slóðavinir telja rétt að rauðnúmeraökutæki haldi áfram að vera tií, þó með strangari kröfum um 
Ijósabúnaði og skoðunarskyldu, og notkun þeirra megi vera bundin við akstur utan þéttbýlis.
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Slóðavinirtelja óráðlegt að vélhjól, sama hvort þau eru ætluð til íþróttanotkunar eða ferðalaga, séu ekki 
skráningarskyld. Öil vélhjól skulu vera skráningarskyld þannig er hægt að fylgjast með hvaða ökutæki er á 
ferð og hver er skráður eigandi þess.

Slóðavinum þykir einnig eðlilegt að kjósi eigandi rauðnúmera vélhjóls að framkvæma 
breytingarskráningu yfir á hvítnúmer eigi hann að geta það án vandkvæða og með þeim prófunarbúnaði 
sem til er á íslandi. Hér er átt við hljóðmengunar og útblástursmengunar búnað.

Ferða og útivistarfélagíð Slóðavinir lætur hagsmuni ferðafólks á mótorhjólum sig varða og því itrekum 
við ósk okkar hér í upphafi bréfsins aðfulltrúar stjórnarfái að koma áfurtd samgöngunefndar og gera 
grein fyrir þeim málum sem hér hefur veríð fjaliað um, sem og önnur smærrí mál.

Stjórn Ferða og útivistarfélagsins Slóðavintr,

Jakob Þór Guðbjartsson, formaður 
Róbert L. Tómasson, gjaldkeri 
GuðmundurT. Ólafsson, ritari 
Hjörtur L. Jónsson 
Ásgeir Örn Rúnarsson 
Kristján M. Arnarson 
Hilde Berit Hundstuen

Tengiliður:
Jakob Þór Guðbjartsson, formaður
iakob@slodavinir.org
GSM: 892-1373

mailto:iakob@slodavinir.org
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Efni: Athugasemdir við frumvarp til umferðarlaga

Ferða og utivistarfélagið Slóðavinir var stofnað 15. janúar 2008. Félagið heldur úti félagsstarfi fyrir 
áhugafólk um útivist og ferðalög á tví-, fjór- og sexhjólum. í félaginu eru rúmlega þrjú hundruð 
félagsmenn.

Stiórn Slóðavina fer bess á leit við Samgönguráðunevtið að athugasemdum bessum verði svarað skriflega 
bar sem gerð er grein fvrir vlðbrögðum ráðunevtisins.

Inngangur
Stjóm Ferða og útivlstarfélagsins Slóðavina dregur ekki dul á vonbrigði sín með það skeytingarleysi sem 
endurskoðunamefnd umferðarlaga hefur orðið uppvís af í garð mótorhjólafólks. Víðsvegar í 
frumvarpinu má sjá dæmi um algjört þekkingarleysi á notkun, eðli og uppbyggingu mótorhjóla, auk þess 
sem fram koma meiriháttar breytingartillögur við núgildandi lög sem aldrei hafa verið bornar undir 
forsvarsmenn mótorhjólasamfélagsins. Stjórn harmar þessi vinnubrögð og vonar að hérleiðis verði 
málefni mótorhjólasamfélagsins borin undir þá sem mest og best þekkja tii málflokksins, hjólafólk sjálft.

2.gr. Skilgreiningar 

Bifhjól og torfærutæki
Gerð er athugasemd við skilgreiningu á bifhjóli. í Ijósi þess að eitt af markmiðum endurskoðunar 
umferðarlaganna var að gera ákvæði þeirra nútímalegri finnst Slóðavinum að endurskoða þurfi 
núverandi skilgreiningu, en hún vísar til þess að bifhjól séu eingöngu notuð til fólks- og vöruflutninga.
30. desember 2008 voru skráð hjá Umferðarstofu 6891 torfærutæki sem að öllu jöfnu eru eingöngu 
notuð í frístundum, til leiks og vinnu, æfinga, útiveru og ferðalaga, og er notkun þessara hjóla að litlum 
hluta í tengslum við fólks- og vöruflutninga.

Búið er að fella burtu skilgreiningu á léttu bifhióli (blá númer) og torfærutæki (rauð númer). Rökin fyrir 
því að taka burtu skiigreíningu á torfæruhjól um eru þau að hér hafi verið um að ræða séríslenska
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skilgreiningu sem nú sé óþörf með þeim aðgreiningum á umferð sem getið er í frumvarpinu, þ.e. flokkun 
á almennri umferð, akstri á lokuðum skilgreindum svæðum og akstri utan umferðar. Torfærutæki hafa 
haft rétt til aksturs á vegi og því er eðlilegt að spurt sé hvort að hér sé verið að skerða réttindi núverandi 
rauðnúmeratækja?

Létt bifhjól
Með því að felía skilgreiningu á iéttu bifhjóli undir skilgreiningu á bifhjóli og skílyrða lágmarksaldur 
ökuskírteinishafa við 18 ár er verið að taka i burtu rétt ungmenna til að notast við afllítil bifhjól, eins og 
skellinöðrur og vespur, nema á lokuðum afmörkuðum svæðum og einkalöndum.

Slóðavinir mótmæla þessari aðför að léttum bifhjólum og benda á að slysatíðni mótorhjólafólks mun síst 
minnka þegar óreynd 17 (18) ára ungmenni fá sér stórt og kraftmikið bifhjól. Ef rökin fyrir þessari 
breytingu er tengd umferðaröryggi má benda á að strangari kröfur til æfingaraksturs og kennslu ætti 
jafnvel að geta skilað hæfari ungmennum út í umferðina en seinkun ökuleifisaldurs upp í 18ár.

4. gr. Hávaði
Með mjög veikum hætti er ráðist á vandamál sem tengjast hávaða vélknúinna ökutækja. Tilmæli eru til 
Ökumanna að haga meðferð ökutækis og akstri þannig að eigi stafi af óþarfa hávaði eða mengun. Til 
stuðnings er vísað í reglugerð, en þessi reglugerð fjallar um umhverfishávaða og þær kröfur sem gerðar 
eru við sjúkrahús og þess háttar. Mun harðar á að taka á þessum þætti og veita ráðherra heimild til að 
setja nánari reglur um hávaðamörk einstakra ökutækja.

14.gr. Akstur á sérrein.
í 14.gr. er fjallað m.a. um akstur á sérretn. Þar kemur fram að almennri umferð er óheimilt að notast við 
sérreinar. Hins vegar getur ráðherra ákveðið „í reglugerð að aðrar bifreiðar en þær sem greinir í síðari 
málsl. 3. Mgr. [almenningsvagnar, leigu-, bifreiðum og bifreiðar íforgangsakstri] megí almennt eða í 
einstökum tilvikum aka á sérreinum."

Lagt er til að í stað orðsins bífreiðar hér að ofan verði sett orðið ökutæki, en með því opnast möguleiki 
fyrir ráðherra að taka tillit til bifhjóla jafnt á við bifreiðar.

37.gr., 38.gr. og 39.gr. Akstursíþróttir og aksturskeppnir
Tryggja þarf t umferðarlögum að undanþága sem lögreglustjórar geta veitt vegna aksturs í keppnum, 
aksturs barna á æfingarsvæðum o.fl. sé skilyrt verklagsreglum eða reglugerð sem ráðherra býr til. 
Slóðavinir vekja athygli á þessutil að draga úr hættunni á því að fordómar og geðþóttaákvarðanir 
einstakra embætta haft áhrif á undanþáguveitingar. Þetta er mikilvægt í Ijósi þess að nokkur áhugi er hjá 
ferðaþjónustum bænda til að auka þjónustu við fjölskyldur sem stunda akstur á mótorhjóíum.
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57.gr, -  67.gr. Ökunám o.fl.
Hækkun ökuprófsaldurs upp í 18 ár kann að vera ítakt við það sem gengur og gerist í löndunum t 
kringum okkur, en samhliða hækkur ökuprófsaidurs ætti að iengja æfingaraksturstímabiiið. Slóðavinir 
leggja tii að æfingarakstur geti hafist 2 árum áður en 18 ára aldri er náð.

Laga þarf texta um æfingarakstur á bifhjólum og færa reglur sem um hann gilda í takt við þær reglur sem 
gilda fyrir æfingarakstur á bifreiðum.

Skv. frumvarpinu eru ekki gerðar sambæriiegar kröfur til ökukennara bifhjóla og bifreiða. Hér hljóta að 
hafa orðið einhver mistök við yfirlestur frumvarpsins, því umferðaröryggislega séð er óeðliegt að 
ökukennari bifhjóla þurfi að hafa 5 ára reynslu af akstri bifreiða en ekki bifhjóls. Dæmi eru um að 
einstaklingar hafi farið í ökukennaranám fyrir kennslu á bifhjóJ beint eftir að hafa sjálfir tekið prófið.

Lagt er til að ökumaður yngri en 20ára sé óheimilt að aka með fleiri en einn farþega frá kl, 23:00 á 
föstudegi til kl. 09:00 að morgni laugardags og frá kl. 23 á laugardegi til 9 að morgni sunnudags. 
Slóðavinir leggjast alfarið á móti því að svona róttækum aðferðum verði beytttil að hafa hemil 
afmörkuðum hóp ungmenna.

Slóðavinir leggja einnig áherslu á þá nauðsyn að komið verði upp æfingasvæði til þjáifunar ökumanna á 
vélhjólum jafnt sem bílum og þar er átt við braut eða brautir sem innihalda hálkusvæði, malbiks og 
malarsvæði (með beygjum) þar sem hægt er að æfa víbrögð við hættum í umhverfi sem er öruggt. 
Umræða um slíkt hefur verið á borðinu í tugi ára og löngu orðið tímabært að koma upp slíkum 
aðstöðum.

70.gr. Skráningarmál
í frumvarpinu er gert ráð fyrir tveimur skráningarfíokkum ökutækja, þ.e. skráðum og óskráðum. ítilfelli 
mótorhjóla eru óskráð ökutæki eingöngu notuð til æfinga og keppni á lokuðum og afmörkuðum 
svæðum. Ef frumvarpið fer óbreytt í gegn, má búast við því á komandi árum að mörg mótorhjól lendi í 
óskráðaflokknum, sem í dag fengju rautt númer. Stjórn Slóðavina vekur athygli á því að í 
nágrannalöndunum eru veittar undanþágur fyrir mótorhjól sem ekki hafa COC skjöl, en uppfylla að öðru 
leiti reglur um nauðsynlegan búnað. Ef ekki verður tekið tillit til þessara sjónarmiða er töluverð hætta á 
að fjöldi óskráðra mótorhjóla fjölga í umferðinni.

í bresku reglunum eru notaðar svokallaðar SVA reglur sem hægt er að taka upp hér á landt. Þessar reglur 
geta leyst af hólmi reglur um rauð skráningarnúmer:

h ttp;//www, dft q o v . uk/Dar/roads/vehicles/vssafety/rea uiationsforpoweredtwoan 
dt4564 : There will be limited exceptions to ECWVTAfor vehicles produced in very 
low volume, amateur built vehicles, vehicles builtfrom kits and some imported 
non-type approved vehicles. These will be dealt with under a single vehicle 
approval scheme, planned to be introduced before Autumn 2003.
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Opna þarf á þann möguleika að eigendur mótorhjóla geti á auðveldan hátt fært ökutæki sín á milli 
skráningarflokka, þ.m.t hjól sem verða óskráð til íþróttanotkunaryfir í skráð ökutæki til notkunar á 
vegum og slóðum. Með þetta t huga ætti ráðherra að geta setja í reglugerð nánari ákvæði um þær 
reglur sem gilda við breytinga á skráningarflokki.

75.gr. Um öryggi og auðkenningu
Stjórn Slóðavína styður þá ákvörðun að nema á brott orðinu „viðurkenndur" í 75.gr. og finnst nefndin 
taka af skynsemi á málum sem snerta Öryggisbúnað.

Þó má gagnrýna nefndtna fyrir að koma með í frumvarpið texta um notkun bamastóla á bifhjóí, án þess 
að hafa svo mikið sem fengið álit frá mótorhjólasamfélaginu.

80.gr. Hindrun á vegi
Það er ámælisvert að engar meiriháttar viðbætur eða nýmæli skulu sjást í XV. kafia um hindrun á vegi. í 
texta frumvarpsins er eingöngu gert ráð fyrir því að hindrun sé bundin vjð hlutr sem er fleygt eða skilið 
eftir á vegi. Mörg dæmi eru um það að ökufólk hafi verið í hætti vegna girðinga, víra og bandspotta sem 
strengdir eru þvert yfir vegi. Stundum hafa þessar hindranir verið í þannig hæð að líf ökumenn bifhjóla 
hefði verið telft í hættu ef til árekstrar hefði komið.

Stjórn Ferða og útivistarfélagsíns Slóðavinir,

Jakob Þór Guðbjartsson, formaður 
Pétur Gunnarsson, gjaldkeri 
GuðmundurT. Ólafsson, ritari 
Hjörtur L. Jónsson 
Róbert L. Tómasson 
Rögnvaldur Eiríksson 
Hilde Berit Hundstuen
ÁsgeirÖrn Rúnarsson, aðstoðarmaður stjórnar

Tengiliður:
Jakob Þór Guðbjartsson, formaður 
slodavinir@slodavinir.org 
GSM: 892-1373

mailto:slodavinir@slodavinir.org
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viðauki 2.

Bréf sent 26. nóvember 2009

Samgönguráðuneytið
Tryggvagötu
150 Reykjavík

Efni: Athugasemdir við aðra umferð frumvarps til umferðariaga

Ferða og útivistarfélagið Slóðavinir var stofnað 15. janúar 2008. Félagið heldur úti félagsstarfi fyrir 
áhugafólk um útivist og ferðaíög á tvK fjór- og sexhjólum. í félaginu eru rúmlega þrjú hundruð 
félagsmenn.

Stiórn Slóðavina fer bess á leit við Samgönguráðunevtið að athueasemdum bessum verði svarað skriflega 
bar sem gerð er grein fvrir viðbröeðum ráðunevtisins.

Inngangur
Stjórn Ferða og útivistarfélagsins Slóðavina dregur ekki dul á vonbrigði sín með það skeytingarleysi sem 
endurskoðunarnefnd umferðarlaga hefur orðið uppvís af í garð mótorhjólafólks. Víðsvegar í 
frumvarpinu mátti sjá dæmi um algjört þekkingarleysi á notkun, eðli og uppbyggingu mótorhjóla. Að 
einhverju leiti hefur verið komið til móts við sjónarmið mótorhjólafólks og athugasemdir stjórnar 
Slóðavina, en betur má ef duga skal. Stjóm harmar þessi vinnubrögð og vonar að hérleiðis verði málefni 
mótorhjólasamfélagsins borin undir þá sem mest og best þekkja til málflokksins, hjólafólk sjálft.

Með vísan í l.gr. frumvarps til umferðarlaga (annað umsagnarferlí) óska Slóðavinir eftir því að meira tillit 
verði tekið til umferðar mótorhjóla á vegslóð en gert er í frumvarpsdrögunum nú. Það fellst mikil 
framsýni og umhverfisvernd í því að gera lagaumhverfi mótorhjólafólks skýrt og án nokkurra „grárra" 
svæða eða óljósra lagabókstafa. Mótorhjólafólk á vegslóð eru líka vegfarendur, og því ætti að fjalla mun 
meira á umferð þessa hóps en gert er. Þetta væri hægt að gera með sérstökum kafla í umferðarlögum. 
Þessi kafli tæki á skráningarmálum, refsingum, umgengni, lágmarksöryggisbúnaði á vegslóð, 
uppbyggingu sjóða til uppbyggingar vegslóða o.fl. Hér eru krækjur til fróðleíks:

http://ohv.parks.ca.gov/pages/1140/files/ohvlawsbook-2008.pdf

Markmið

http://data.opi.state.mt.us/bills/mca toc/23 2 8.htm

http://ohv.parks.ca.gov/pages/1140/files/ohvlawsbook-2008.pdf
http://data.opi.state.mt.us/bills/mca
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Skilgreiningar

Skilgreining á vegi í umferðariögunum hefur verið samræmd við núgildandi vegalög. Þetta er gert með 
vísan í það að umferðarlögunum sé einkum ætlað að ná yfir almenna umferð. Nú er ekki alveg Ijóst 
hvort að samræming skilgreininga sé eina ástæða þess að skilgreiningu á vegi er breytt í umferðarlögum, 
en Ijóst er að skilgreining vegalaga á vegi þrengir mjög notkun vega, þó sér í lagi á hálendinu. Bent skal á 
að skv. reglugerð um takmarkanir á umferð í náttúru íslands (528/2005) er reiðhjólafólki vísað inn á vegi 
þar sem reiðhjólastígar eru ekki til staðar, auk þess sem hestafólk leitar oft á vegi þegar reiðvegir eru 
ekki til taks. Þegar vegur er orðinn akbraut og fyrst og fremst ætlaður fyrir umferð ökutækja, má spyrja 
sig hvort að ekki sé kominn tími til að víkka skilgreiningu á vegi þannig að vegsióði rúmist þar inni.

Bætt hefur verið við skilgreiningu á hraðbraut, með þeim rökum að aðrar reglur gilda um slíka vegi en 
aðra vegi utan þéttbýlis. Með sömu rökum gera Slóðavinir tilkall til þess að bætt verði við í 3.gr. 
frumvarpsins skiígreiningu á hugtakinu „vegslóð". Vegsióð er vegur eins og hraðbraut og um vegslóð 
gilda einfaldari reglur en akbraut og hraðbraut Vegslóð getur t.d. verið þrengri en hefðbundnir vegir í 
þéttbýii eða sveitarfélagsvegir í dreifbýli, auk þess sem koma má fram að þeir þurfi ekki að hafa staðfest 
veghald og að útivistarhópar samnýti veginn. Hugmynd þessa efnis kom fram í skýrslu sem vinnuhópur á 
vegum Umhverfisstofnunar og umhverfisnefndar Mótorhjóla og snjósleðasambans ísiands sendi frá sér í 
desember 2007. Þar er lagt til að bætt verði við flokkun Vegagerðarinnar á F-vegum, F4 og F5:

F4 - þröngur og íllfær vegur sem ekkí er fær óbreyttum jeppum. Sjálfbær stígur, oftar en ekki 
lægri en landið til beggja hliða, getur verið mjög ójafn, grýttur og með bleytuíhlaupum. Breidd minni en 
4m. Oft iokað á veturna og vorin vegna snjóa og aurbleytu á þáatíð.

F5 -  einstígi, þröng og illfær vegslóð öðrum en gangandi, ríðandi, reið- og vélhjólandi umferð. 
Sjálfbær stígur, oftar en ekki lægri en landið til beggja hliða, getur verið mjög ójafn, grýttur og með 
bleytuíhlaupum. Breidd minni en 2m. Oft lokað á veturna og vorin vegna snjóa og aurbleytu á þáatíð.

Félagið fagnar því að búið sé að taka burtu skilgreiningu á „reiðvegi" sem í fyrsta lagi átti aldrei að vera 
þarna inni, því hvergi erfjatlað um reiðvegt í umferðartögunum.

4. gr. Hávaði
Með mjög veikum hætti er ráðist á vandamál sem tengjast hávaða vétknúinna ökutækja. Tilmæli eru til 
ökumannaað haga meðferð ökutækis og akstri þannig að eigi stafi af óþarfa hávaði eða mengun. Til 
stuðnings er vísað í reglugerð, en þessi reglugerð fjallar um umhverfishávaða og þær kröfur sem gerðar 
eru við sjúkrahús og þess háttar. Mun harðar á að taka á þessum þætti og veita ráðherra heimild til að 
setja nánari reglur um hávaðamörk einstakra ökutækja.

57.gr. -  67.gr. Ökunám o.fl.
Skv. frumvarpinu eru ekki gerðar sambærilegar kröfur til ökukennara bifhjóla og bifreiða. Hér hljóta að 
hafa orðið einhver mistök við yfirlestur athugasemda Slóðavina frá því í september 2009, því
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umferðaröryggisíega séð er óeðliegt að ökukennari bifhjóla þurfi að hafa 5 ára reynslu af akstri bifreiða 
en ekki bifhjóis. Dæmi eru um að einstaklingar hafi farið í ökukennaranám fyrir kennslu á bifhjól beint 
eftir að hafa sjálfir tekið prófið.

70.gr. Skráningarmál
Slóðavinir leggja áherslu á að tekið sé á skráningarmálum mótorhjóla (vélhjóla) heildstætt og að tryggt 
sé að brotthvarf torfærutækja (torfæruhjól á rauðum númerum) verði ekki til þess að upp komi annað 
vandamál. Samgönguráðuneytið þarf að tryggja að frumvarpið valdi ekki óþarfa spennu milii 
starfsmanna Umferðarstofu og viðskiptavina þeirra. Vakin er athygli á því að ef frumvarpsdrögin verða 
samþykkt óbreytt og án breytinga á víðhorfi Umferðarstofu til skráningarmála mótorhjóla, má búast við 
mikilli fjölgun mótorhjól sem ekki fær skráningu.

í frumvarpinu er gert ráð fyrir tveimur skráningarflokkum ökutækja, þ.e. skráðum og óskráðum. í tilfelli 
mótorhjóla eru óskráð Ökutæki eingöngu notuð til æfinga og keppni á lokuðum og afmörkuðum 
svæðum. Ef frumvarpið fer óbreytt í gegn, má búast við því á komandi árum að mörg mótorhjól lendi í 
óskráðaflokknum, sem í dag fengju rautt númer. Stjórn Slóðavina vekur athygli á því að í 
nágrannalöndunum eru veittar undanþágur fyrir mótorhjól sem ekki hafa COC skjöl, en uppfylla að öðru 
leiti reglur um nauðsynlegan búnað. Ef ekki verður tekið tillit til þessara sjónarmiða er töluverð hætta á 
að fjöldi óskráðra mótorhjóla fjölga I umferðinni.

í bresku reglunum eru notaðar svokallaðar SVA reglur sem hægt er að taka upp hér á landi. Þessar reglur 
geta leyst af hólmi reglur um rauð skráningarnúmer:

h ttp://www. dft aov. uk/oar/roads/æhicles/vssafetv/reaulationsforDowered twoan 
dt4564 : There wlll be limited exceptions to ECWVTA for vehicles produced in very 
low volume, amateur built vehicles, vehicles buiitfrom kits and some imported 
non-type approved vehicles. These wili be dealt with under a single vehicle 
approval scheme, planned to be introduced before Autumn 2003.

Opna þarf á þann möguleika að eigendur mótorhjóla geti á auðveldan hátt fært ökutæki sín á milli 
skráningarflokka, þ.m.t hjól sem verða óskráð til íþróttanotkunar yfir í skráð ökutæki til notkunar á 
vegum og slóðum. Með þetta í huga ættí ráðherra að geta setja í reglugerð nánari ákvæði um þær 
reglur sem gilda við breytinga á skráningarflokki.

Notkun vega og umferðarmerki
í 81.gr. er fjaliað um varanleg sérákvæði. Þessi grein frumvarpsins undirstrikar þá kröfu okkar að 
sérstaklega þurfi að fjalla um umferð á vegslóð. Vegagerðin er veghaldari um 12.000km af vegum, en 
áætlað hefur verið að vegslóðar á landinu séu a.m.k. 30.000km. Megnið af þessum vegslóðum eru án 
greinilegs veghalds. Hverjir hafa heimild til að takmarka umferð um vegi sem ekki eru á forræði þekkts 
veghaldara?

Sama á við í 85.gr. þar sem fjallað er um umferðarmerki, en þar er það veghaldarinn sem veitir leyfið.
Mál sem snúa að meintri misnotkun umferðarmerkja til að takmarka ákveðna hópa frá því að ferðast um
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landið er að færast í vöxt, og helgast það væntanlega af óljósum reglum um notkun, leyfisveitinga og 
kæruleiðir. Rétt og réttmædd notkun umferðarmerkja ætti að fá meiri umfjöllun í 85.gr.

Stjórn Ferða og útivistarfélagsins Slóðavlnir,

Jakob Þór Guðbjartsson, formaður 
Róbert L. Tómasson, gjaldkeri 
GuðmundurT. Ólafsson, ritari 
Hjörtur L. Jónsson 
Ásgeir Örn Rúnarsson 
Krístján M. Arnarson 
Hilde Berit Hundstuen

Tengiliður:
Jakob Þór Guðbjartsson, formaður
iakob@slodavinir.org
GSM: 892-1373

mailto:iakob@slodavinir.org

