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Umsögn Landssamtaka hjólreidamanna v. frumvarps ti( umferðarlaga, mái 553.

Hér á eftir fara athugasemdir stjómar Landssamtaka hjólreiðamanna við fmmvarpi 
samgönguráðherra að nýjum umferðarlögum, þingskjali 943/138.

Landssamtök hjólreiðamanna (hér eftir LHM) eru hagsmunasamtök hjólreiðamanna. 
Markmið samtakana eru að: Efla hjólreiðar á íslandi. Samtökin skulu útbreiða og efla 
hjólreiðar sem keppnisíþrótt, fjölskylduvœna almenningsíþrött, heilsusamlegan lífsmáta 
og einnig sem samgöngutœki. Samtökin beita sér a f því tilefni fyrir margvíslegu 
iþróttastarfi meðal einstaklinga, hópa id.á vinnustöðum og standafyrir hverskonar 
fræðslu- og kynningarstarfsemi í samstarfi við félög og áhugafólk á öllum aldri.

Öll stærstu hjölreiðafélög landsins eiga aðild að LHM. Stjóm þess er kjörin á opnum 
fundi þar sem allir skráðir meðlimir í hjólreiðafélög hafa atkvæðarétt. Samtökin eru þó 
ekki aðeins málsvariþeirra hundruða hjólreiðamanna sem eru virkir félagar í hinum ýmsu 
hjólreiðafélögum heldur jafiiframt málsvari alls hjólreiðafólks og má þá líta til þess að 
miðað við innflutningstölur eru líklega fleiri reiðhjól en bifreiðar eða hestar á íslandi. 
Landssamtökin eru aðildarfélag að European Cyclists' Federation, sem eru heildarsamtök 
fyrir hjólreiðafélög til samgangna og ferðalaga í Evrópu. ECF eiga aðildarfélög í 
meirihluti landa Evrópu, og eru höfiiðstöðvamar í Brussel. Frá árinu 2010 er ECF aðili að 
UN Road Safety Collaboration.

Rétt er að halda því til haga að hvorki hjólreiðafólk né gangandi vegfarendur áttu 
fulltrua í þeirri nefnd sem samdi upphafleg frumvarpsdrög, ö&gt við þá sem vilja rétt 
einkabíla sem mestan og leggur það rikari skyldur en ella á samgöngunefiid að leiðrétta 
þann halla sem frumvarpið felur með sér gagnvart hjólreiðafólki. Þá má þess geta að 
LHM gerði í tvígang meiriháttar athugasemdir við frumvarpsdrög samgönguráðherra, 
fóru ítrekað fram á fond með ráðuneytinu, en fékk litlu hnikað í þeim málum sem 
samtökin telja einna mikilvægust. Þá sakna LHM í greinargerð að nefiidin geri tillögur að 
breytingum á öðrum lögum eða reglugerðum sem væru til þess fallnar að ná betur fram 
markmiðum laganna og að samræmi sé þar á milli og má þar nefha vegalög.

Samtökin harma hversu lítið tillit er tekið til sjónarmiða félagsskapar sem sérhæfir sig í 
að auka veg hjóíreiða, af velmeinandi fólki sem þó hefixr enga eða takmarkaða þekkingu 
á fíóknu samspili hjólreiða við aðra samgöngumáta. Þá lýsa LHM yfír furðu sinni yfír
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þeirri staðföstu trú samgönguráðuneytisins að það sé betur bært að gera strangari og meiri 
hamlandi kröfiir til hjólreiða en þekkjast í þeim Vestrænu löndum þar sem hjólreiðar eru 
hvað almennastar, svo sem Danmörku og Hollandi. Það er hins vegar skoðun LHM að 
löggjöf Dana og Hollendinga á sviði hjólreiða sé í alla staði vandaðri, skynsamari og til 
þess gerðari að auka veg hjólreiða, draga úr umferðarþunga einkabílsins, vinna gegn 
mengun og útblæstri koltvísýrings og að auka langlífi og almennt lýðheilsu landsmanna.

LHM leggja hér með fram athugasemdir sínar við frumvarp ráðherra en lýsa sig 
jafhframt albúin að mæta fyrir samgöngunefiid og aðstoða eftir fremsta megni við að láta 
þessi lög endurspegla virðingu fyrir umhverfisvænsta og hollasta Ökutækinu.

LHM gera flölmargar athugasemdir við frumvarp þetta en leggja þó megináherslu á tvö 
mál, annars vegar svokallað stígamál í 41. gr. og hins vegar skyldunotkun 
reiðhjólahjálma og endurskinsfatnaðar í 76. gr.

Umsagnir um einstakar greinar frumvarpsins

1. grein.
Markmið I. greinar þessara laga stemma ágætlega við hjólreiðar því þær eru með 
öruggustu samgöngumátum á íandi sem völ er á og sá eini sem marktækar rannsóknir 
sýna, að séu þær stundaðar reglulega bæði lengja þær líf þeirra, sem þær stunda og bæta 
heilsu1, og umhverfissjónarmiðin eru óumdeild. Samtökin telja því rétt að skoða 
öryggishugtakið ekki of þröngt út frá beinni slysahættu í umferð heldur víðara þar sem 
tillit sé tekið til langtíma heilsuöryggis og langlifis. Því miður telja LHM að ýmsar síðari 
greinar vinni gegn markmiði laganna og verður Qallað um það í umfjöllun um viðeigandi 
greinar.

Göngustígur sem víðar er getið i lögum þessum er ekki skilgreindur.
Tillaga:

Göngustígur: „ Vegur sem ætlaður ergangandi og hjólandi vegfarendum. 
Umferð rœðst a f  merkingum. “

9. tl. Almennir stígar
LHM fagna ákvæðinu en benda á ósamræmi við vegalög, sem þarfhast endurskoðunar.

34. tl. Reiðhjól
Reiðhjól er reiðhjól og skyldi ekki rugla það hugtak með því að fella rafknúin ökutæki 
undir það nafii þó þau ökutæki séu látin hlíta sömu reglum.
Tillaga:

Fella út: „ Undir flokkinn reiðhjólfellur einnig samkvœmt lögunum: “
Setja í staðinn: „Eftirfarandi farartœki skulu hafa sÖmu stöðu gagnvart 
logum: “

’AIl-Cause Mortality Associated With Physical Activity During Leisure Time, Work, Sports, and Cycling 
to Work. Lars Bo Andersen, PhD, DMSc; Peter Schnohr, MD; Marianne Schroll, Phí), DMSc; Hans Ole 
Hein, MD. Arch IntemMed. 2000;160:1621-1628.



36. tl. Sérrein
LHM fagnar því að gert skuli ráð fyrir vistvænum ökutækjum eins og reiðhjólum á 
sérreinum. Sérreinar þær sem víða hefur verið komið fyrir og eru með afar lítilii umferð 
ber að nýta fyrir hjólandi umferð, Ííkt og víða erlendis. Tilgangur lagningar þessara 
sérreina er að fækka bílum á götunum og með því að bjóða hjólreiðafólki að nota þessar 
ágætu leiðir fækkar um einn bíl við hvem þann sem velur að nota hjólið umfram 
einkabílinn. Þyki aðstæður ekki henta umferð hjólandi vegna t.d. umferðarhraða má eftir 
sem áður gefa það til kynna með umferðarmerkjum,

7. grein.
LHM vekja athygli á þeirri bagalegu stöðu sem hjólreiðamenn lenda gjarnan í við 

svokölluð umferðarstýrð götuljós, sem ekki skynja hjólandi umferð. Útfæraþarfheimild 
hjólandi umferðar tii að fara yfír gatnamót þannig að hættulaust sé við slíkar aðstæður. 
Slíkar lausnir eru þekktar sumstaðar erlendis.

14. grein. Notkun gangstétta, göngustíga o.fl.
í lögum þessum er reiðhjólamönnum leyft að notast við gangstéttir, gangstíga og 
göngugötur en hvergi er skilgreint eðlilegt samspil mismunandi fararmáta á þessum 
leiðum nema á vistgötum í 9. grein þar sem stendur: „Gangandi vegfarandi má eigi hindra 
för ökutækis að óþörfu. “ Það væri í samræmi við markmið laganna að bæta þama við 
sama texta til að tryggja gagnkvæma skyldu vegfarenda óháð því hvort þeir eru gangandi 
eða hjólandi:
Tillaga: við 14. gr. bætist: „Gangandi vegfarandi má eigi hindra för annarrar 
löglegrar umferðar að óþörfu. “

16. grein.
Undanskilja þarf reiðhjói ákvæðinu: „Þar sem sérstakar reinar eru fyrir mismunandi 

tegundir ökutækja skal ökumaður nota þá rein sem ökutæki hans er ætluð. “ Því miður eru 
nokkur dæmi þar sem sveitarfélög hafa af ónógri þekkingu sett niður brautir, án nokkurs 
samráðs við hjólreiðamenn eða í samræmi við nokkum þekktan staðal hérlendis eða 
erlendis, gjaman þar sem megintilgangur hefor verið að þrengja að akandi umferð, og 
kallað hjóíastíga. Stígar þessir eru hins vegar þannig hannaðir að þeir draga úr öryggi 
hjólreiðamanna og því hlýtur krafa um skyldunotkun hjólreiðamanna á slíkum stigum að 
vinna mjög gegn 1. gr. laganna, þ.e. markmiðum um örugga vimferð. Því er nauðsynlegt 
að hjólreiðamönnum sé leyft að meta hvar öryggi þeirra er best borgið, en ekki að skylda 
þá til að fara hættulegri leiðir en þörf krefur, meti þeir aðstæður þannig. Er þetta ákvasði 
sérstaklega nauðsynlegt á meðan engar reglur eða staðlar eru í gildi um hvað kalla má 
hjólastíga eða hjólareinar,

Tillaga: Vísað verði til vélknúinna ökutækja í 2. mgr. 16. gr.

Sjá líka athugasemdir við 24. grein.

18. grein.
LHM fagnar ákvæði um skyldu þess sem beygir, að huga að umferð „óvarinna 

vegfarenda“.
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22. grein.
Hér þarf að skilgreina lágmarksfjarlægð a.m.k. einn metra þegar tekið er fram úr 

reiðhjóli, til að tryggja öryggi hjólreiðamannsins og koma í veg fyrir framúrakstur á 
þröngum götum þar sem ekki er nægt rými fyrir framúrakstur. Jafnvel mætti skilgreina 
meiri íjarlægð úti á þjóðvegum þar sem umferðarhraði er meiri og bílstjórar gera sér oft 
ekki fulla grein fyrir breidd hjólhýsa og annarra vagna sem þeir draga.

„Nægilegt hliðarbil“ er afar óskýrt hugtak og sumum virðist fínnast nóg ef ekki er ekið 
utan í viðkomandi. Það væri í samræmi við markmið laganna að hafa þetta ákvæði 
skýrara. Hjólreiðamenn eru líka viðkvæmri fyrir t.d. sviptivindum frá stærri bifreiðum og 
vatnsaustri en önnur umferð og þurfa því meira rými. Það getur skapað mikla hættu þegar 
bifreið tekur fram úr hjólreiðamanni á akbraut án þess að gefa nægilegt hliðarbil. T.d. er í 
a.m.k. 10 fylkjum innan Bandaríkjanna búið að setja reglur um 3 fet ( «1 m) sem 
lágmarkshliðarbil þegar tekið er fram úr hjólreiðamanni.

Að setja inn lágmarksfjarlægð væri líka til þess fallið að stuðla að auknum hjólreiðum 
og því í samræmi við stefiiu stjóravalda, því margir veigra sér við að nota reiðhjól innan 
um almenna umferð af ótta við framúrakstur bílstjóra sem hafa aðrar hugmyndir um 
„nægjanlegt hliðarbil“ en hjölreiðamaðurinn. Það er mikilvægt að setja lágmarksbil sem 
hægt er að miða við til að auka öiyggi og öryggistilfínningu hjólreiðamanna.
Tillaga: við 22. gr. bætist: „Lágmarks hliðarbilþegar ekið er framúr reiðhjóli er 1 
metri frá hliðarspegli að stýrisenda á reiðhjölu Við háan ökuhraða og slœmar veður 
aðstœður skal hliðarbil vera meira. “

24. grein.
LHM telur ekki rétt að undanskilja öll ákvæði 24. gr. akstur fram úr reiðhjóli. Þannig 

skapi mikla hættu að taka fram úr reiðhjóli við eða á vegamótum.
Tillaga: Síðasta mgr. 24. gr. falli niður en í hennar stað er lagt til að 3. setning 1. 

mgr. hefjist svohljóðandi: „Óheimiit er að aka fram úr öðru vélknúnu ökutœkiþegar 
óbrotin... “

26. grein.
Það vantar sambærilegar reglur gagnvart hjólandi fólki og settar eru fram gagnvart 

gangandi í 26. gr. Auðvelt væri að skeyta þeim þama inn með því að tala um ganaandi 
eða hiólandi vesfarendur. Væri það í samræmi við yfírlýst markmið lagasetningarinnar í 
fyrstu grein.

Hjólreiðafólk notar gangstéttar og göngustíga og sjálfsagt að setja bílstjórum þær 
skyldur að sýna öllum notendum þeirra leiða sömu sérstöku aðgát og tillitssemi og 
gangandi fólki. Meðfram þeim umferðaræðum sem eru með þyngstu eða hröðustu 
umferðinni er aðalleið hjólandi umferðar eftir stígum með blandaðri umferð gangandi og 
hjólandi og ekkert jafriræði í því að bílstjórum sé aðeins skylt að sýna öðrum hópnum 
aðgát og tillitssemi.

Það þarf að huga að bættu réttaröryggi hjólreiðafólks á stígum því í dag virðast þau 
njóta afar takmarkaðs réttar. Hjólabraut eða hjólastígur eru til dæmis ekki skilgreindir í 
þessum lögum.

Tillaga: Bæta inn hjólandi vegfarendum og tala um „gangandi eða hjólandi 
vegfarendurtí þar sem við á.
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36. grein.
LHM fagna því að ákvæði um hraðbrautir og bann hjólreiða sem voru í fyrri drögum 

þessa frumvarps eru horfin út en látum rökstuðning fylgja engu að síður ef 
breytingatillögur skyldu berast um að setja þær inn í lögin aftur.

Það þurfa að vera skýr ákvæði um að hjólreiðamenn eigi skýlausan rétt til ferða um alla 
vegi. Ef á að banna hjólreiðar á einni leið þarf fyrst að bjóða hjólreiðafólki upp á aðra 
íeið, sambærilega að gæðum sem gerir ráð fyrir 40 - 50 km hraða við hönnun, en í 
þessum lagadrögunum var ekkert tekið á því máli og líklega ekki þessu lagafrumvarpi 
heldur. Ljóst má vera að verði lagður viðunandi stígur meðfram vegi með 90 km 
hámarkshraða eða meiri, mun hjólandi umferð færa sig þangað ólögboðin.

41. grein.
Um 2. mgr.
LHM telur nauðsynlegt að hjólreiðamenn hafi svigrúm til að nota þau 

umferðarmannvirki sem hentugust og öruggust eru hverju sinni fyrir ferð 
hjólreiðamannsins. Því miður sýnir reynslan að aðstaða sem er gerð fyrir hjólreiðamenn 
svo sem stígar og önnur mannvirki henta oft ekki vel til hjólreiða. Einnig eru oft 
ófyrirséðar hættur og hindranir á leið og væri það beinlínis óábyrgt að leiða það í lög að 
hjólreiðamenn séu neyddir til að velja verri og óöruggarí leið þegar önnur öruggari er í 
boði.

Tillaga: 2. mgr. hetjist: „Iljólreiðamaður skal að jajnaði hjóla á hjólastíg eða hœgra 
megin á akrein þeirri sem lengst er til hœgri... “

Um 4. mgr.
LHM telur óþarft að skylda hjólreiðamenn til að hjóla eftir ákveðinni rein á göngustíg 

eða gangstétt eða til að nota eingöngu hjólastig við hliðina á göngustíg. Hjólreiðamenn 
skulu eftir sem áður víkja fyrir gangandi á þessum stígum fyrir blandaða umferð. Athygli 
vekur að gangandi er ekki bannað að ganga á reinum fyrir hjól eða á hjólastigum. Dæmi 
má taka af foreldrum sem eru að ganga með bami á hjóli eða hjóla hægt með því á 
göngustíg. Þessi grein bannar það. Nauðsynlegt er að hjólreiðamenn geti valið það 
mannvirki sem er öruggast og þægilegast hverju sinni. Einnig hafa sveitarfélög dregið 
linu á útivistarstígum þar sem öðru megin var gert ráð fyrir gangandi umferð en hinum 
megin á örmjórri ræmu, hjólandi umferð. Nú má finna línunum það til vamar að slíkar 
merkingar þekkjast í útlöndum, en þó og þá aðeins þegar hjólandi umferð er í einstefnu, 
þ.e. þá eru sambærilegir stígar sitthvoru megin götu þannig að hjólandi umferð er ætlað 
að fylgja akstursstefiiu akreinar á vinstri hönd. Þrátt fyrir að augljóst megi vera að slíkar 
merkingar ganga ekki þegar gert er ráð fyrir hjólandi umferð í báðar áttir, lét 
t.d..Reykjavíkurborg á ákveðnu tímabili alla skynsemi lönd og leið og málaði þessar lxnur 
víða. Hafa mörg slys hlotist af þegar aðvífandi hjólamenn skella framan á hvom annan 
með tilheyrandi spjöllum á líkama og tækjum. Þá er hjólaræman eðli sínu samkvæmt 
ýmist á hægri eða vinstri hönd ferðamannsins og er gjarnan víxlað t.d. við brýr eða 
gatnamót. Reykjavíkurborg hefur nú horfið frá öllum nýmerkingum í þessa veru, en 
gamlar merkingar fá enn að standa. LHM telur mjög óskynsamlegt að leiða í lög þessa 
tilraun sem hefur reynst mjög illa og horfið hefiir verið frá.
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Það er ekki bara að ekki gert ráð fyrir rými fyrir hjólreiðamenn til að mætast, heldur er 
heil óbrotin lína látin aðskilja svæði hjólandi og gangandi, og rétt eins og lesa má um í 
24. gr. frumvaips þessa, er ekki gert ráð fyrir að umferð megi fara yfir óbrotna línu. Til 
að bíta höfuðið af skömminni er jafhframt vísað til miðlínu í frumvarpstexta, en línur 
þessar eru sjaldnast í miðju, heldur er hjólasvæðinu ætlaður u.þ.b. þriðjungur stígsins, Þá 
er þessi notkun á hugtakinu miðlína á skjön við skilgreiningu hugtaksins í greinargerð um 
24. gr.

Þá vekja LHM athygli á mikilvægi þess að fest verði í lög að hjólastígur, hjóíarein eða 
hjólabraut uppfylli ákveðin lágmarksskilyrði. Því miður virðast engar reglur eða staðlar 
vera til um gerð þessara mannvirkja á íslandi. Þannig fá sveitarfélög frítt spil til að byggja 
ófullnægjandi mannvirki og kalla þau hjólastiga og geta þessi mannvirki verið óörugg til 
hjólreiða á venjulegum hraða hjóIreiðamanns.Þvi miður eru önnur sjónarmið oft látin 
ráða víð hönnun þeirra en þau að mannvirkið henti tii umferðar hjólreiðamanna og séu 
örugg til síns brúks.

TiIIaga: 2.setuing 4. mgr. 41. gr. verði felld út og 3. setning 4. mgr. verði: „Ef 
hjólastígur er samhliða göngustíg skal að jafnaði hjólað á hjólastígnum. ”

Það þarf að orða það með skýrum hætti í lögunum að hjólreiðamaður megi ávallt nota 
akbrautir en kjósi hann að nota stíga, gangstétt eða vel hannaða hjólarein, eins og honum 
er heimilt, þá og aðeins þar eigi reglur þessarar greinar um umgengni á stígum, 
gangstéttum eða sérreinum við. LHM hafa í ritum sínum „Samgönguhjólreiðar“ og 
„Þversagnir i öryggismálum hjólreiðafólks“ farið ítarlega yflr málaflokkinn og bent á 
rannsóknir sem sýna fram á að það getur verið mun hærri slysatíðni þar sem hjólreiðafólk 
er að nota stígakerfi umfram þá sem nota einfalt umhverfi gatnanna.

42. grein.
Við fögnum því að tekið var tillit til óska okkar og almennt bann við að reiða tekið út. 

Þessi setning er samt óþörf og færi best á því að taka hana út því ákvæði 77. gr. „Farþega 
má eigi flytja svo marga eða á þann hátt að það valdi þeim eða öðrum hættu. “ ættu að 
duga.

Tillaga: Síöasta setning 2. mgr. falll á brott.
Þ.e. „ A reiðhjóli má eigi flytja fleiri farþega en það er cetlað til “

Hið sama á við um síðustu mgr. 42. gr. en 77 gr. tekur á hleðslu Ökutækja með 
almennari hætti og gætir meira jafriræðis.

Tillaga; 3. mgr. 42. gr. falli á brott Þ.e.
„Eigi má flytja á reiðhjóli þyngri hluti eða jyrirferðarmeiri en svo að ökumaður geti 

haýt fullkomna stjóm á reiðhjólinu og gefið viðeigandi merku Eigi má heldur flytja á 
reiðhjóli hluti sem valdið geta öðrum vegfarendum óþægindum.u

62. gr.
Nú er boðið upp á kennslu í Hjólafærni eftir fyrirmynd breskra stjómvalda þar sem 

hjólreiðafólki er kennt að hjóla með öruggum hætti í umferðinni. Þarf kannski að taka 
fram að þessar greinar eigi aðeins við um kennslu til ökuréttinda á vélknúin ökutæki?
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76. grein.

LHM er alfarið á móti áformum um að leiða í lög skyldunotkun hlífðarhjálma við 
hjóíreiðar sem og Hka heimild ráðherra til að útvíkka þessa skyldunotkun með reglugerð. 
Þetta er eitt helsta baráttumál samtakanna, byggir á mjög víðtækum vísindagögnum og 
rýni á rannsóknum, og er í fullu samræmi við stefhu European Cyclists' Federation. Auk 
þess styðja fjöldi skjala opinberra erlenda aðila afstöðuna, bæði hvað varðar fullorðna og 
böm. Enginn hérlendur aðili virðist hafa eins djúpa þekkingu á vísindunum um virkni 
hjálmaskyldu og LHM. Það er ennfremur rétt í þessu samhengi að minnast á að ekki einn 
hjólreiðamaður hefur dáið í umferðinni á íslandi undanfarin 12 ár, á meðan 225 aðrir hafa 
dáið í umferðinni. A þessum 12 árum hafa hjólreiðar sennilega aukist mikið.

Þá er rökstuðning í greinagerð frumvarpsins snúið á haus, en þar segir:
Með 76. gr. frumvarpsins er lagt til að efnisákvœði framangreindra reglna nr. 631/1999 
verði lögfestar í samræmi við eitt a f meginmarkmiðun frumvarpsins um að helstu 
háttemisreglur, sem nú er aðeins að finna í stjómvaldsfyrirmœlum, séu lögbundnar.

En ljóst má vera að hlífðarbúnaður er tæknilegt viðfangse&i en ekki háttemislegt.

LHM telur mjög skorta á haldbær rök fyrir því að skvlda notkun hjólreiðahjálma. LHM 
er ókunnugt um að vísindalegar rannsóknir hafí verið Iagðar fram málinu til stuðnings. 
Þurftu slíkar niðurstöður jafiiframt að hafa hlotið rýni í alþjóðlegum vísinda- og 
fagtímaritum. Reiðhjólahjálmar eru ekki hannaðir fyrir umferðarslys né er 1078 
staðallinn miðaður við annað en væg högg. LHM er eldci á móti notkun reiðhjólahjálma 
þar sem þeir geta komið að gagni en leggst eindregið gegn hjálmaskyldu með lögum. í 
starfi LHM og aðildarfélaga þess er hjálmaskylda í keppnum líkt og í mörgum öðrum 
keppnum í íþróttagreinum s.s. akstursíþróttum og veitt er íræðsla um stillingu og notkun 
hjálma.

Nú eru LHM hlynnt þeirri heildarendurskoðun sem boðuð eru í frumvarpinu. Hins 
vegar er hér ekkert tillit tekið til nýrri rannsókna, bæði innlendrar og erlendrar sem hafa 
ekki sýnt fram á gagnsemi skyidunotkunar hjálma. Hér er þó, þvert á móti, ráðist í 
lögleiðingu reglugerðarheimildar án nokkurs samráðs við þá aðila sem hafa kynnt sér 
öiyggismál hjólreiðamanna best og bera hag þeirra helst fyrir brjósti. Þetta ákvæði þarf að 
endurskoða því þekkingu á þessu sviði hefur fleygt áfram á undanförnum árum og orðið 
straumhvörf í skilningi manna á gagnsemi hjálma og annarra atriða sem vega þyngra í 
öryggismálum hjólreiðafólks.

Það að leggja ofuráherslu á hlífðarhjálma getur veitt mönnum falskt öryggi. Rannsóknir 
hafa sýnt að hlífðarhjálmar veita aðeins vöm við minniháttar högg en hafa nánast ekkert 
að segja ef höggið er mikið.

Það er ekki nóg að marka sér stefhu eins og gert er í 1. grein frumvarpsins ef henni er 
ekki fylgt eftir í lagasetningunni. íCröfiir LHM snúa svo sannarlega að umferðaröryggi, 
jafiiræði milli samgöngumáta og tengjast umhverfissjónarmiðum m.a. Hjálmaskyldan 
vinnur á móti flestum þeim markmiðum sem sett eru fram í 1. grein.

• Þó í 76. grein sé hjálmaskyldan aðeins lögð á böm yngri en 15 ára þá dynur á 
fólki hræðsluáróður sem innprentar þá ranghugmynd hjá fólki að hjólreiðar séu
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hættulegar og tengist alvarlegum heilaáverkum fremur en bættri heilsu. 
Hræðsluáróður tengdur hjálmaskyldu vinnur þannig gegn auknum hjólreiðum og 
þeim miklu áhriíum sem auknar hjólreiðar hefðu tii að bæta umferðarörvggi.

• Reiðhjólið skarar firam úr sem umhverfisvænsta ökutækið sem í boði er, hvort 
sem horft er til orkugjafa eða alls þess sem þarf til að framleiða og viðhalda 
bifreið. Fyrmefiid fælingaráhrif hjálmaskyldu vinna þannig gegn 
umhverfíssiónarmiðum 1. greinar.

• Hjálmaskylda brýtur á iafiiræði samgöngumáta því hjólandi vegfarendum er ekki 
hættara við alvarlegum höíuðáverkum en gangandi vegfarendum eða jafiivel 
bílstjórum. Hættan á höfoðáverkum er svipuð hjá báðum hópum en gangandi 
fólki er ekki gert skylt að ganga um með hjálm . Hvorki ganga né hjólreiðar 
teljast til hættulegs athæfis, þvert á móti lifa hjólreiðamenn að jaíhaði lengur en 
aðrir.

• 1. grein frumvarpsins talar um að auka umferðaröryggi allra vegfarenda og það 
hefur sýnt sig að aukinn fjöldi hjólandi hefur ekki aðeins góð áhrif á öryggi 
hjólandi heldur almennt í umferðinni. Frá upphafi bílaaldar á Islandi hafa bílar 
valdið dauða á annað þúsund íslendinga en á sama tíma hefur reiðhjól ekki 
valdið banaslysi svo vitað sé þótt reiðhjól eigi sér lengri sögu en bílar á íslandi.

• AIls staðar, eftir því sem LHM komast næst, þar sem skyldunotkun 
reiðhjólahjálma hefur verið lögleidd hefur dregið úr hjólreiðaumferð.

• Hjálmaskylda dregur úr umferðarörvggi að því leyti að hún dregur úr hjólreiðum 
eins og kemur skýrt fram í gögnum frá LHM2. Auknar hjólreiðar er það atriði 
sem eykur öryggi hjólreiðamanna mest.

í áróðri fyrir hjálmanotkun er eðli sínu gefið í skyn að hjólreiðar séu hættulegar, því 
þurfí að nota hjálm. f því sambandi er rétt að alþingismenn skoði tölur yfir banaslys til að 
sétja áhættuna af hjólreiðum í samhengi við þá þætti sem eru hættulegastir í umferðinni. 
Hér að neðan er tafla sem er tekin úr skýrslu Umferðarstofu yfir umferðarslys árið 20091 
og sýnir fjölda þeirra sem létust t umferðinni á árabilinu 2000 til 2009.

Végfatendahópsr -  Fjö'ái istínna
....................... " s í S  ' m  

wmtnn l F a W r  t t m a *
S* Stolðtyöl «»aí«*nði 

F n 'í i« j .r .  . vagíBtrefiiriír
------euis,

200C 13 ' 12 X C 0 ■ ■■■■■■■.■ •c 32
2001 ■ ' ' . .13 . 1 c- 0 ■■. ' ■■ L ■ c ■ • 2*»
2002 1.2 ' m C . C ' 0 1. . c ■ ■ 2®
.2003 ■■■■■■. 11 9 c C ' 0 ■S c 23
20Di 11 7 2 C 0 s c £3

■ 2006 12 ■ .& - ' ' ' "1 0 0 1 1 19
aooe 15 « 3 C 0 • 4 ■ . 1 31
2007 ■■■ 10 1. z  ■ C 0 *

■ • ' • ■ • • • *  . c 15
zcm - 9 . '\2 •' 1. C' 0 C' - 12
201*9 § 5 2 C 0 •WSr 2 17
Mesélts ' ' i i .3 ' ' ? J ■ ■ 1.7 -

0 - ' ' 22.5

2John Franklin, samgönguviku 2007. Fyrirlestur umþversagnir íöryggismálum hjólreiðafólks 
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Samtals létust 113 ökumenn bifreiða, 77 farþegar í bifreið, 14 ökumenn bifhjóla, 17 
gangandi vegfarendur og 4 aðrir. Samtals létust 225 einstaklingar í umferðarslysum á 10 
ára bili árin 2000-2009. Engin reiðhjólamaður lést á þessu tímabili. Síðasti 
reiðhjólamaðurinn sem lést í slysi lést árið 1997. Nær allir þessir einstaklingar létust 
vegna þess að bílstjóri á bíl olli slysi með skelfílegum afleiðingum. Undantekningin eru 
þeir fáu ökumenn bifhjóla sem duttu sjálfir og biðu bana.

LHM hafiiar því að tilfinningarök séu notuð þegar kemur að helsta samgöngumáta 
fjölmargra Isíendingar. Þjóðin eigi betra skilið frá löggjafanum en að hann skerði frelsi 
hjólreiðamanna þó svo að til séu gamlar og tölfræðilega stórgallaðar rannsóknir sem 
ætlað var að styðja við áróður velviljaðra manna sem sjá hættu í hverju homi, en hvergi 
bætta lýðheilsu og þá litlu hættu sem fylgir að jafriaði hjólreiðum.

Meðfylgjandi eru niðurstöður einu íslensku rannsóknarínnar sem okkur er kunnugt um. 
Hún var birt var í Læknablaðinu 19964 þremur árum áður en núgildandi regla var sett 
1999. Af textanum má ráða að höfundar höfðu trú á reiðhjólahjálmum og urðu fyrir 
vonbrigðum þegar niðurstöðumar lágu fyrir:

„Borin varsaman tíðni höfuðáverka hjáþeim sem höfðu notað hjálmþegar 
slysið varð, 10,6%, (n=189) oghinum sem ekki höfðu notað hjálm, 10,8% 
(n-955). Ekki var marktœkur munur. jafnvel eftir að leiðrétt hafði verið fyrir 
aldri, kyni og áverkastigi. "

Þegar reglan um skyldunotkun hlífðarhjálma var sett var greinilega ekki tekið tillit til 
þess að niðurstaða þessarar íslensku rannsóknar sýndi ekki fram á að hlífðarhjálmar 
vemduðu gegn höfuðáverkum við slys. Þessi niðurstaða er samhljóma mörgum öðrum 
erlendum könnunum. Hins vegar virðist vera sem tekið hafi verið tillit til tölfræðilega 
stórgallaðrar rannsóknar frá Seattle sem kostuð var af framleiðendum reiðhjólahjálma.

Reglan um skyldunotkun hlífðarhjálma er bam síns tíma sett að gefnum forsendum sem 
standast ekki skoðun í dag. Reyndar stóðust þær ekki skoðun á sínum tíma ef tekið heföi 
verið mark á niðurstöðum þessarar íslensku rannsóknar eða annarra sem þá voru komnar 
fram.

í dag er orðið löngu ljóst að þær miklu væntingar sem gerðar voru til öryggisáhrifa 
reiðhjólahjálma fyrir 10-20 árum voru óraunhæfar, gagnsemin stórlega ofrnetin og þörfin 
líka. Ljóst er af reynslunni þar sem hjálmaskylda hefur verið innleidd að árangur af 
hjálmaskyldu er neikvæður með tilliti til heildar Öiyggishagsmuna hjólreiðamanna. 
Munum að reiðhjólahjálmar eru fyrst og fremst hannaðir til að gagnast þegar fölk dettur 
en ekki þegar bifreið á ferð veldur slysi. Reiðhjólahjálmar eru engan veginn sambærilegir 
við öfluga mótorhjólahjálma.

LHM eru hlynnt því að óvanir hjólreiðamenn noti hjálma sem og keppendur þar sem 
keppt er í hjólaíþróttinni og kappið getur verið mikið. Hins vegar sé fjarriþví að 14 ára 
unglingar séu byrjendur, þvert á móti hafi þeir gjaman betri stjóm á hjólinu en þeir sem 
eldri eru.

AKarl Krísíjánsson og Brynjólfur Mogensen. Áverkar eftir reiðhjólaslys. Lœknablaðiö 1996:82, bls. 315. 
(http://www.lhm..is/lhm/pistlar/328-lensk-rannsum-samsemi~hia)
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LHM hvetja Alþingi til að gjalda varhug við málílutning t.d. tryggingarfélaga sem sjá 
fram á að geta skotið sér undir ábyrgð og neitað að greiða slysabætur „finnist” þeim að 
hjálmur kunni að hafa getið dregið úr skaða fómarlambs umbjóðenda þeirra, sem keyrt 
heíur á hjólreiðamann I löndum þar sem hjálmanotkun hefur verið lögleidd hefur borið á 
þessari viðleítni tryggingarfélaga.

LHM telja hins vegar mun gagnlegra að kenna hjólreiðamönnum á kerfisbundinn hátt 
hveraig beri eigi sig að í umferðinni frekar en að leggja ofuráherslu á hjálma. íslendingar 
báru snemma gæfo til að kenna þjóðinni að synda í staðinn fyrir að nota kút og kork og 
hefur það án vafa bjargað fjölda mannslífa sem kútar hefðu seint gert. Það er von LHM 
að Alþingi sýni enn á ný slíka framsýni og felli út 76. gr. í heild sinni.

Þá telja LHM stórfurðulegt að ætla að gefa ráðherra heimild tií að setja í reglugerð 
ákvæði um endurskinsfatnað. Er tillaga þessi ágætt birtingarform þeirrar lítilsvirðingu 
sem hjólreiðum er sýnd víðar í þessu frumvarpi. Heimild er í 33. gr. fyrir ráðherra til að 
kveða á um lýsingarbúnað reiðhjóla, en að fara að skipta sér að klæðnaði reiðhjólamanna 
er einungis út í hött. Er hér mjög farið gegn þeim tilgangi 1. gr. umjafhræði 
samgöngumáta á meðan ráðherra getur ekki sagt til um í hvaða fötum gangandi 
vegfarendur eigi að vera ellegar í hvaða litum bílar landsins mega keyra.

Tillaga: 76. gr. falli niður.
l illaga tíl vara: 1. mgr. 76 gr. hefjíst: „Barniyngra en 13 ára .. og 4. mgr. falii 
niður.

82. grein.
Við fögnum þessu ákvæði um að takmarka eða banna umferð um stundarsakir á vegi 

eða svæði þegar mengun er yfir heilsufarsmörkum eða hætta er talin á að svo verði.
Hún er í samræmi við stefnu 1. greinar varðandi umhverfissjónarmið, og jafhframt tekur 

á rót vandans í stað þess að beina einungis tilmælum til þeirra sem stunda hjólreiðar eða 
göngu að hafa varann á:

„ Sveitarstjórn er heimilt aö ákveða gjald allt að 20.000 kr. vegna notkunar negldra 
hjölbarða á nánar tilteknum svœðumtfyrir ákveðið tímabil eða ákveðið skipti að höfðu 
samráði við Vegagerðina.. “

Taka þarf fram að ákvæði um gjald af notkun nagladekkja eigi ekki við um reiðhjól því 
þama er ekki um sambærilega hluti að ræða. Naglar eru nauðsynlegir öryggi 
hjólreiðafólks á vetuma og valda ekki þeirri mengun sem nagladekk undir bifreið veldur, 
sökum mismunandi þunga og hraða. Þvert á móti er einum bílnum færra þegar fólk velur 
reiðhjól fram yfir bifreið og munar um það þegar horft er til þeirra vandamála sem þetta 
ákvæði á að nýtast gegn. Þá er hægt að keyra bifreiðar á ónegldum dekkjum í hálku. Það 
er hins vegar ómögulegt fyrir flesta að hjóla án nagladekkja í hálku.

Tillaga;
Bæta við: „Grein þessl á ekki við um reiðhjól. “
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94. grein.
Lagt ertil að 3. mgr. 94. greinar verði felld brott.

Sk^jng.^
Þetta ákvæði hefur valdið miklum vandræðum og skaða fyrir ímynd 
höfuðborgarsvæðisins og gert það að verkum að framfylgd laga gagnvart stöðubrotum 
hefur orðið mun erfíðari, tafsamari og kostnaðarsamari. Kreíjast verður þess að viðurlög 
séu þegar menn brjóti lÖg, og óþarft að þurfa að sýna fram á að hætta eða óþarfa 
óþægindi geti hlotist af. Þær eru alla vega fáar þær gangstéttir og stígar þar sem 
barnavagnar fyrir t.d. tvíbura komist óþægindalaust framhjá bifreið sem hefur verið lagt 
að hluta upp á gangstéttinni.

Þetta ákvæði virðist hafa komið inn í umferðarlög við endurskoðun þeirra 1987. í 
frumvarpinu sem var lagt fyrir 109. löggjafarþing 1986 (123. Frumvarp til umferðarlaga) 
eru skýringar með þessu ákvæði:
„ Um 101. gr. ... 2. mgr. er nýmœli. Ergert ráð fyrirþví að ekki verði refsað fyrir brot 
sem gjald er lagt á samkvœmt heimild í 109. gr.frv., nema stöðvun eða lagning ökutœkis 
hafi haft í för með sér hœttufyrir aðra eða valdið óþarfa óþægindum. ... “
„ Um 109. gr. Grein þessi ásamt 110. gr. er nýmœli Brotum vegna stöðvunar og 
lagningar ökutækja fjölgar mjög, og er meðferð þeirra oft tafsöm. Er lagt til að tekin 
verði upp einfaldari málsmeðferð vegna ýmissa slíkra brota, sem tilgreind eru í 1. mgr., 
og að eigi verði refsað fyrir þau nema brot hafi haft í för með sér hættu fyrir aðra eða 
valdið óþarfa öþœgindum, sbr: 2. mgr. 101. gr. frv. ... “

Hugsanlega hafa verið frekari skýringargögn með þessari tillögu á sínum tima en telja 
verður skýringamar í frumvarpinu allsendis öfullnægjandi. Vegna þess að afbrotin séu 
svo algeng sé rétt að refsa ekki fyrir þau. Slík leið gefst yfírleitt illa við að ná markmiðum 
laga. í 110. gr. draganna og í 108. gr núverandi laga er heimild ráðherra til að ákveða að á 
ákveðnum svæðum geti álagning gjalds faríð fram með aðstoð sérstakra stöðuvarða. 
Mælst er til þess að þessi heimild verði nýtt sem fyrst því lögreglan hefur reynst 
algjörlega ófær um að framfylgja umferðalögunum hvað þetta varðar.

LHM telja ákaflega tímabært að við þessa endurskoðun umferðarlaga verði þessi 
undanþága felld niður, á meðan boðlegri rök komi ekki fram.

Um umferðarráð.
LHM tekur undir með texta frumvarpsins um að þörf sé á að endurskoða skilvirkni 
umferðarráðs.
En, jafiivel í núverandi mynd hefur ráðið mikilvægan tilgang. Það væri mistök að leggja 
ráðið niður, án frekari greiningu og án þess að búið sé að móta það samráðsferli sem tæki 
við.
Auk þess vill LHM ítreka að í umferðarráði hafí skort á:

• Dýpri umræður og fagmennsku (áhugi og viðhorf ekki síður en formleg menntun) 
í ráðinu.

• Skipulega fræðslu til handa fulltrúum.
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• Nefndastarf sem skilar vel íhuguðum tillögum og plöggum.
• Að endurskilgreina ramma ráðsins þannig að markmið umferðarlaga um heilsu og 

bætt umhverfí tengd vegaumferð komi sterkari inn, auk sjónarmiða um 
umferðaröryggi og hagsmuni aðilana sem sitja í ráðinu.

• Leiðréttingu á skekkju í samsetningu ráðsins, þannig að hlutur heilbrigðra 
samgangna (hjólreiðar, ganga, almenningssamgöngur) í ráðinu nálgist hlutfallið 
sem fjöldi ferða segir til um. Það er óskiljanlegt að það skuli hafa dregist að fá inn 
folltrúa fyrir almenningssamgöngur og Samtaka um billausan lífsstíl.

Að lokum: Það mætti athuga að fækka í ráðinu og mögulega að hver folltrúi tali fyrir hópi 
hagsmuna- og fagaðila.

Fyrir hönd stjómar Landssamtaka hjólreiðamanna

Ami Davíðsson formaður 
Páll Guðjónsson 
Morten Lange 
Haukur Eggertsson
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