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Vísað er í tölvupóst, dags. 17. maí sl., þar sem óskað er eftir umsögn lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu um frumvarp til umferðarlaga.

Meðfylgjandi er umfjöllun umferðardeildar LRH um framangreint frumvarp, en þar er að finna 
ýmsar ábendingar og athugasemdir um það sem betur má fara í fyrirliggjandi frumvarpsdrögum. 
Umferðardeild LRH býr yfir gríðarlegri reynslu og þekkingu á umferðarlöggæslu og 
umferðarmálum almennt. Síðastliðin þijú ár hefur með skipulegum hætti verið safnað saman 
upplýsingum og viðhorfum starfsmanna deildarinnar til þeirra þátta sem betur mættu fara í 
umferðarlögunum, en sú vinna var sett í gang í tengslum við heildarendurskoðun laganna sem 
hófst árið 2007. Ábendingum og tillögum starfsmanna embættisins var komið á framfæri við 
fulltrúa dómsmálaráðuneytisins í nefiid um endurskoðun umferðarlaga og í einhverjum tilvikum 
einnig beint til samgönguráðuneytisins.

Meðfylgjandi athugasemdir umferðardeildar LRH eru unnar upp úr fiamangreindum gagnabanka 
og í kjölfar yfirferðar stjómenda og starfsmanna deildarinnar yfir fyrirliggjandi frumvarp. Vegna 
þess skamma tíma sem gafst til yfirferðar yfir frumvarpið er ekki hægt að útiloka að fram komi 
frekari athugasemdir eða ábendingar vegna þess. Óskað er eftir tækifæri til að koma þeim 
ábendingum á framfæri við samgöngunefiid á síðari stigum meðferðar málsins.
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LÖGREGLUSTJÓRINN Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Umfjöllun umferðardeildar LRH um frumvarp 
til nýrra umferðarlaga

Inngangur
Meðfylgjandi eru athugasemdir umferðardeildar LRH við írumvarp að nýjum 
umferðarlögum.

Skýringar:
Þegar minnst er á lögreglu i umfjöllun þessari er átt við umferðardeild LRH.

í flestum tilvikum fylgja ákvæði frumvarpsins með athugasemdum um tilteknar 
lagagreinar. Ekki var talin ástæða til í öðrum.

I. KAFLI 
Almenn ákvæði.

3. gr.
Skilgreiningar.

„15. Bifhjól: Vélknúið ökutæki sem hvorki telst bifreið né torfœrutæki, er aðallega 
œtlað til fólks- eða vöruflutninga á tveimur hjólum, með eða án hliðarvagns, eða á 
þremur eða fleiri hjólum með sprengirými yfir 50 cm3 sé það búið brunahreyfli og 
hannað til hraðari aksturs en 45 km á klst. Akvæði laganna um bifhjól eiga við um létt 
bifhjól og bifhjól, nema annað sé tekið fram. “

Aths.
I 15 lið er fjallað um bifhjól og segir þar að það sé ökutæki sem hvorki er bifreið né 
torfærutæki. Samkvæmt greinargerð sem fylgir frumvarpinu er skilgreiningin 
torfærutæki felld út og getur því varla átt við hér. Þá vakna spumingar um það hvað 
verði um þann fjölda sem er skráður í dag sem torfærutæki ?

„25. Gangbraut: Sérstaklega merktur hluti vegar með umferðarljósum, 
yfirborðsmerkingum eða skiltum sem er ætlaður gangandi og hjólandi vegfarendum 
til að komastyfir akbraut. “

Aths.
Það er mat lögreglu að gangbrautir eigi alltaf að vera merktar með skilti. Þau eru 
mikilvœg til að leiðbeina vegfarendum, ökumönnum sér í lagi, um það hvar 
gangbrautir eru þar sem yfirborðsmerkingar verða á tíðum ógreinilegar og sjást til 
að mynda ekki í snjó.
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4. gr.
Tillitssemi, almenn aðgœsluskylda og óþarfa hávaði.

Aths.
í þessari grein mætti koma skvrt ákvæði sem bannar óeætilegan akstur. s.s. reykspól á 
bílastæðum. ítrekað hefur verið bent á þetta af hálfu lögreglu til að stemma stigu við 
óæskilegri hættulegri hegðun í umferð. Það er gert enn einu sinni hér.

Dæmi um reykspól með tilheyrandi hávaða og truflun fyrir íbúa í nærliggjandi húsum 
má sjá á þessum myndskeiðum: 
http://www.voutube.com/watch?v=AT vkeMzmdfD 
httpV/www. voutube.com/watch?v=vrCo3 GRÍES8

6. gr.
Ohreinkun vegar o.fl.

„Eigi má henda út úr ökutæki á ferð, skilja eftir á vegi eða strengja yfir opinn veg í 
leyfisleysi neitt það sem getur haft í för með sér hættu eða óþægindi fyrir aðra 
vegfarendur. Efhlutur sem getur haft í för með sér hættu eða óþægindi fyrir umferð 
fellur eða rennur a f ökutœki á veg skal ökumaður sjá til þess að hluturinn sé þegar 
fjarlægður. Efþað er eigi unnt skal vara vegfarendur við með merkjum eða á annan 
hátt þar til það sem hættu eða óþægindum veldur hefur verið fjarlœgt. “

Aths.
Yfirskrift greinarinnar er „óhreinkun vegar o.fl“. Ekki er minnst á óhreinkun vegar í 
greininni sjálfii heldur einungis að ekki megi henda neinu út úr ökutæki á ferð sem 
getur haft í för með sér hættu eða óþægindi.

Spuming hvort ekki væri eðlilegt að sett yrði algert bann við að hlut eða hlutum sé 
hent út úr ökutæki á ferð í stað þess að leggja það í mat, lögreglu væntanlega, hvort 
hætta hafi skapast eða ekki. Þá, varðandi óhreinkun vegar, gerist það ítrekað að 
vörubifreiðar bera með sér mold og óhreinindi inn á vegakerfið af vinnusvæðum með 
tilheyrandi slysahættu fyrir bifiijólamenn til dæmis. Ekki er tekið á slíku í greininni.

7. gr.
Fyrirmæli og leiðbeiningar fyrir umferð.

„ Okumanni er óheimilt að aka gegn rauðu umferðarljósi.
Vegfarandi skal fara eftir fyrirmælum og leiðbeiningum um umferð sem gefnar eru til 
kynna með umferðarmerkjum, umferðarljósum, merkingum á yfirborði vegar, 
hljóðmerkjum eða öðrum hætti á eða við veg, sbr. 85. gr.
Fyrirmæli og leiðbeiningar þessar gilda framar almennum umferðarreglum. 
Fyrirmæli gefin með umferðarljósum gilda framar fyrirmælum um biðskyldu eða 
stöðvunarskyldu samkvæmt umferðarmerki.
Vegfarandi skal án tafar fara eftir fyrirmælum og leiðbeiningum um umferð sem 
lögregla eða sá annar sem ráðherra hefur heimilað að stjórna umferð gefur og gilda 
þau framar öðrum slíkum sem gefin eru á annan hátt. “

II. KAFLI
Reglur fyrir alla umferð.
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Skýr ákvæði eru um að vegfarandi skuli fara eftir fyrirmælum og leiðbeiningum um 
umferð sem lögregla gefiir. Hvaða fyrirmæli eða leiðbeiningar lögregla skal gefa með 
ljós eða hljóðmerkjum lögreglubifreiðar til að stöðva ökumann er hinsvegar óljóst. Ur 
því þarf að bæta í lögum eða reglugerð.

Bent er á jafiiframt að eftirför lögreglu er hættuspil fyrir alla er að koma. Mikilvægt er 
að lagaramminn um ökumenn sem reyna að flýja undan lögreglu sé skýr og refsing 
það afgerandi að letji til hennar. Refsing gæti falist í fangelsisvist og upptöku 
ökutækis. (Sjá einnig athugasemd við 109. gr. um upptöku ökutækja.)

10. gr.
Almennar reglur um forgangsakstur.

„Okumaður ökutœkis í forgangsakstri skal nota sérstök hljóð- eða Ijósmerki við 
akstur og skulu aðrir vegfarendur þá víkja úr vegi í tæka tíð. Okumaður skal gefa til 
kynna með stefnumerkjum hvert hann hyggst víkja, draga úr hraða og gæta varúðar 
gagnvart öðrum vegfarendum. Okumaður skal einungis nema staðar e f nauðsyn ber 
til og þá utan akbrautar. Hljóðog Ijósmerki má eingöngu nota þegar nauðsyn ber til 
og er stjórnanda ökutækis skylt að taka tillit til annarra vegfarenda. Notkun hljóð- 
eða Ijósmerkja við forgangsakstur dregur ekki úr skyldu ökumanns til að sýna 
tillitssemi og viðhafa varúð gagnvart öðrum vegfarendum.
Vélknúið ökutæki, sem í einstakt skipti er notað til forgangsaksturs og er greinilega 
auðkennt að framan með hvítri veifu, er við þann akstur jafnsett ökutæki skv. 1. mgr. 
Stjórnandi ökutækisins skal tilkynna lögreglu um aksturinn svo fljótt sem auðið er að 
honum loknum. Notkun hvítrar veifu í öðrum tilvikum en fjallað er um i þessari grein 
er bönnuð. Við forgangsakstur samkvæmt þessari grein er ökumanni heimilt, e f brýna 
nauðsyn ber til, að víkja frá ákvæðum IV. kafla um umferðarreglur fyrir ökumenn 
vélknúinna ökutækja og V kafla um ökuhraða, enda gæti hann sérstaklega ákvæða 2. 
mgr. 7. gr. um að fylgja fyrirmælum og leiðbeiningum fyrir umferð sem gefnar eru 
með umferðarmerkjum og umferðarljósum.
Okumaður í forgangsakstri skal ávallt fara eftir leiðbeiningum sem lögreglan gefur 
við umferðarstjóm. Við akstur á móti rauðu eða gulu Ijósi á gatnamótum þar sem 
umferð er stjórnað með umferðarljósum skal ökumaður draga svo mikið úr hraða að 
hann geti tafarlaust stöðvað ökutæki sitt fyrir umferð úrþverstœðri átt.
Ökutæki á vegum forsetaembættisins, Alþingis og ráðuneyta, þegar það er í fylgd 
lögreglu í tengslum við opinberar heimsóknir og þess háttar, getur fallið undir 1., 3. 
og 4. mgr. án þess að það sé sérstaklega skráð til slíks aksturs.
Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um forgangsakstur, þar á meðal skráningu 
ökutækja til forgangsaksturs, um notkun sérstakra hljóð- eða Ijósmerkja við slíkan 
akstur og um námskeið fyrir þá sem sinna forgangsakstri. “

Aths.
Þessi grein virkar ruglingsleg. Fram kemur í upphafi að ökumaður ökutækis í 
forgangsakstri skuli nota sérstök hljóð-eða ljósmerki við akstur. Síðar kemur fram að 
hljóð og ljósmerki skuli eingöngu nota þegar nauðsyn beri til.

Þar sem þessi grein ljallar um almennar reglur um forgangsakstur þá má gera ráð 
fyrir, samkvæmt síðari skilgreiningunni, að ætlast sé til að ekinn sé forgangur án hljóð

Aths.
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eða ljósmerkja þegar það er ekki nauðsynlegt. Reyndar er það svo að lögregla þarf oft 
á tíðum að geta ekið forgang án þess að hafa ljós eða hljóðmerki vegna eðli máls sem 
hún þarf að sinna og þarf það að vera skilgreint nánar í lögunum eða reglugeið.

Fram kemur að víkja megi frá IV og V kafla enda sé ákvæða 2 mgr. 7 gr. um að fylgja 
fyrirmælum og leiðbeiningum fyrir umferð sem gefiiar eru með umferðarmerkjum og 
umferðarljósum sérstaklega gætt. Þama er brotalöm því oft á tíðum þurfa slökkvilið 
og lögregla nauðsynlega að bijóta gegn þessari grein, svo sem við akstur á móti 
einstefiiu, aka gegn beygjubanni og þess háttar.

Framangreint orðalag segir að ökutæki í forgangsakstri skuli fara eftir 2 mgr. 7 gr. en í 
þeirri grein visað í 85. gr.. í síðustu málsgrein þeirrar greinar segir að ráðherra setji 
reglugerð um notkun umferðarmerkja og tákn og hvenær megi frá þeim víkja. 
Hugsanlegt má telja að í þeini reglugeið eigi að koma undanþága vegna 
forgangsaksturs. Einfaldara virðist þó að geta þess í 10. gr. að ökutæki í 
forgangsakstri megi víkja frá 7. gr. enda sé gætt fyllstu varúðar.

IV. KAFLI 
Umferðarreglur fyrir ökumenn.

16. gr.
Notkun akbrauta og sérreina.

2. mgr. fjallar um sérreinar og hljóðar svo:
,,Þar sem sérstakar reinar eru fyrir mismunandi tegundir ökutækja, skal ökumaður 
nota þá rein sem ökutœki hans er ætluð. “

Aths.
Sérreinar eru til hér á höfuðborgarsvæðinu sem ætlaðar eru fyrir almenningsvagna og 
leigubifreiðar og aðrar sem ætlaðar eru fyrir „Strætó“ eingöngu. Þá eru sérreinar 
ætlaðar fyrir þungaflutninga á þjóðvegum eins og Suðurlandsvegi.

Tilfinnanlega vantar betri skilgreiningar á því hvers konar ökutækjum sé heimilt að 
aka á sérreinum og þá helst þannig að gætt sé samræmis á svæðinu öllu. Það umhverfi 
sem nú er verið að skapa hér á höfuðborgarsvæðinu er óþarflega flókið og óljóst fyrir 
hinn venjulega vegfaranda og eins fyrir lögreglu að sinna eftirlitshlutverki sínu.

Nýlegar reinar á Suðurlandsbraut við Laugaveg eru af hálfu Reykjavíkurborgar 
hugsaðar þannig að ökumenn strætisvagna geti valið að nota þær í mikilli umferð en 
annars ekki. Það hinsvegar virðist stangast á við lögin sem segja að séu sérreinar þá 
skuli nota þær.
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17. gr.
Hvar skal aka á vegi.

í 3. mgr. segir m.a.:
„Þegar ökutæki er ekið á 60 km hraða á klst. eða meira skal bil á milli ökutækja vera 
eigi skemmra en 50 metrar við bestu aðstæður. “

Aths.
Það hefur lengi verið í umræðunni, m.a. hjá lögreglu, að mögulegt verði að sekta fyrir 
of stutt bil milli ökutækja svo koma megi í veg fyrir aftanákeyrslur, en þær eru um 
40% allra óhappa á höfuðborgarsvæðinu. Grein þessi endurspeglar það viðhorf.

Eftirfylgni lögreglu er hinsvegar snúin m.v. þetta ákvæði, m.a. með vísan til þéttrar 
umferðar kvölds og morgna á höfuðborgarsvæðinu þar sem 50 metra bil milli 
ökutækja virðist fráleitt þó ekið sé með 60 km/klst.

Ef ekki er hægt að fylgja því eftir með viðurlögum að lagaákvæðum sé fylgt þá á ekki 
að setja slík ákvæði. Þetta virðist eitt þeirra.

22. gr.
Almennar reglur um framúrakstur.

Aths.
I 4. mgr. virðist tilraun geið til að lýsa akstri sem hefur verið kallaður akreinasvig eða 
svigakstur. Ákvæðið er fráleitt skýrt og eftirfylgni lögreglu að sama skapi erfið. 
Talsvert er til vinnandi að skýra þetta betur og freista þess að koma þannig í veg fyrir 
slíka áhættuhegðun í umferð.

28. gr.
Sérstakar reglur um bann við stöðvun eða lagningu ökutækis

Aths.
Finna má eftirfarandi í e lið: „Bann við að leggja á merktu stæði ætluðu 
sjúkrabifreið. “

Þama mætti standa: Bann við að leggja á merktu stæði ætluðu sjúkrabifreið eða 
lögreglu.

29. gr.
Undantekningar vegna ökutækja í vegavinnu.

„Akvœði 27. og 28. gr. gilda ekki um ökutæki í vegavinnu, enda sé nauðsynlegt að 
stöðva
það eða leggja því vegna vinnunnar ogfullnægjandi varúðarráðstafanir gerðar.
Sama á við
um ökutæki lögreglu, slökkviliðs, sjúkraflutningaliðs eða sambærileera aðila. “

Aths.
Sjá athugasemdir við 30. gr.

IV. KAFLI
Umferðarreglur fyrir ökumenn.
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30. gr.
Bann við akstri, stöðvun eða lagningu ökutœkis í þéttbýli utan vega.

„Iþéttbýli má ekki í heimildarleysi aka, stöðva eða leggja vélknúnu ökutœki utan vega 
á svœði sem ekki er ætlað fyrir umferð vélknúinna ökutækja. Þetta gildir þó ekki um 
akstur vegna óhjákvæmilegrar þjónustu, sjúkraflutninga, aksturs lögreglu og 
slökkviliðs eða annars sambœrilegs aksturs. “

Aths.
í greinum 29 og 30 er talað um sambærilega aðila og annars sambærilegs aksturs. 
Hvaða sambærilega aðila er átt við og hvað er sambærilegur akstur? Vætanlega er hér 
átt við björgunarsveitir en gott væri að fá á því skilgreiningu.

33. gr.
Ljósanotkun.

„ Við akstur vélknúins ökutækis skulu lögboðin aðalljós eða önnur ökuljós ávallt vera 
tendruð.“

Aths.:
Þama þyrfti að standa „eða önnur lögboðin ökuljós“.

34. gr.
Hættuljós og viðvörunarþríhyrningar.

„Ef nokkur kostur er skulu hœttuljós og stöðuljós vera tendruð e f ökutœki er stöðvað 
eða því er lagt á akbraut. Avallt skal setja upp viðvörunarþríhyrning.
Þegar svo stendur á sem í 1. mgr. segir mega önnur Ijós en þar greinir eigi vera 
tendruð.
Ljós þurfa eigi að vera tendruð á reiðhjóli eða bifhjóli án hliðarvagns e f því er lagt 
samhliða ystu brún vegar. “

Aths.
Það er mat lögreglu að hættuljós eigi eingöngu að nota þegar hætta stafar af ökutæki 
og þá viðvörunarþríhymingur einnig. Vísast þar til 31. gr. frumvarpsins.

34. gr. virðist óþörf.

V. KAFLI 
Ökuhraði.

36. gr.
Almennar hraðatakmarkanir.

„A fáförnum vegum með bundnu slitlagi og tveimur akreinum má ökuhraði vera allt 
að 100 km á klst.
Akveða má hærri hraðamörk á vegum, þó eigi meira en 110 km á klst., e f 
akstursstefnur eru aðgreindar og aðstæður að öðru leyti leyfa, enda mæli veigamikil 
umferðaröryggissjónarmið eigi gegn því. “
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Markmið 1. mgr. hér að ofan er óljóst og vandséð hvert löggjafinn er að fara. 
Skilgreiningu vantar á því m.a. hvað flokkast undir fáfarinn veg.

Það er mat lögreglu að hraði umfram það sem heimildir eru fyrir i núgildandi lögum 
stuðli ekki að auknu umferðaröiyggi. Hún varar við auknum hraðaheimildum eins og 
lagt er til í þessari grein.

VII. KAFLI.
Sérreglur fyrir reiðhjól og bifhjól. 

43. gr.
Almennar reglur um akstur bifhjóla.

„Bifhjóli má eigi aka samhliða öðru ökutœki, 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.
A bifhjóli og hliðarvagni þess má eigi flytja fleiri farþega en ökutækið er ætlað til. 
Oheimilt er að flytja farþega á léttu bifhjóli nema ökumaður sé 20 ára eða eldri, enda 
sé bifhjólið til þess ætlað.
Barn sem er 150 sm eða lægra að likamshæð 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. “

Aths.
í þessari grein virðist það sett í mat viðkomandi ökumanns hvort aðstæður leyfa að 
bifhjólum sé hjólað samsíða á einni akrein. Greinin er almennt orðuð og t.a.m. ekki 
gerður greinamunur á þriggja og fjögurra hjóla bifhjóli annarsvegar og tveggja hjóla 
hinsvegar. Þar er hinsvegar mikill munur á hvað stærð og breidd varðar. Lögreglan 
leggst gegn því að ökumönnum bifhjóla sé gert heimilt að hjóla samhliða á sömu 
akrein í þéttbýli enda vandséð að það auki umferðaröryggi.

Síðar í greininni kemur fram að bam sem er 150 sm eða lægra að líkamshæð megi 
ekki vera farþegi á bifhjóli. Lögreglan gerir ekki athugasemdir við það en veltir því 
upp hvort ekki eigi einnig að setja aldurstakmörk og nánari skilgreiningu um öryggi 
farþega, fótstig þeirra, hvar þeir eigi að sitja og svo framvegis. Oft gerist það að 
farþegar, böm yfirleitt, eru sett fyrir framan fiillorðinn ökumann og ekið þannig með 
þau. Koma þarf í veg fyrir það.

Aths.
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VIII. KAFLI 
Bann við akstri undir áhrifum áfengis, 

ávana- og fíkniefna o.fl.

45. gr.
Bann við ölvunarakstri.

Aths.
Samkvæmt finmvarpinu skal færa leyfileg áfengismörk úr 0,5%o í 0,2%o.

Samkvæmt 2. mgr. 102. gr. verður ökumaður ekki sviptur ökurétti fyrir fyrsta brot 
mælist hann undir 0,5%o en yfir 0,2%o. Einungis er um sekt að ræða. Rökin fyrir þessu 
munu þau að ökumenn almennt telji að óhætt sé að drekka áfengi, einn bjór eða svo, 
án þess að svipting sé yfirvofandi. Því er breyting þessi gerð.

Það er reynsla lögreglu að allt að helmingur þeirra ökumanna sem lögregla hefur 
afskipti af vegna ölvunaraksturs, sé með áfengismagn í blóði undir 0,5%o. Sé 
áfengismagn, samkvæmt alkóhólmæli, yfir 0,25%o er ökumanni gert að hætta akstri en 
ekki aðhafst frekar.

Breyting sem þessi hefur það í för með sér að vinna lögreglu i tengslum við 
ölvunarakstur eykst umtalsvert. Til að sú vinna skili árangri þurfa refsingar að vera 
það miklar að virki sem forvöm. Lögreglan leggur því til að svipt verði fyrir akstur 
vegna ölvunaraksturs þar sem alkóhólmagn er 0,2%o og meira, líkt og nú er gert fyrir 
0,5%o og meira.

48- gr.
Ondunarpróf öndunarsýni, blóðsýni o.fl

I lokamálsgrein 48 gr. segir:
„Ráðherra setur í reglugerð nánari reglur um töku sýna og rannsókn samkvœmt 1., 2. 
og 3. mgr. Vegna töku og rannsóknar öndunarsýnis skal sá sem sakfelldur er greiða
20.000 kr. gjald sem telst til sakarkostnaðar. “

Aths.
Lagt er til að sakarkostnaður verði ákveðinn í reglugerð eða samkvæmt reikningi 
hveiju sinni. Óhagkvæmt er að hafa ákvæði í lögum sem óhjákvæmilega breytast með 
tímanum.

XI. KAFLI 
Ökuskírteini og ökupróf.

56. gr.
Okuréttindaflokk

6. BE-flokkur: Réttindi til að stjórna bifreið í B-flokki með eftirvagn sem ekki fellur 
undir
B-flokk. Umsœkjandi um ökuskírteini fýrir BE-flokk skal hafa fullnaðarskírteini fyrir 
B-flokk. Ökuskirteini fvrir BE-flokk má veita þeim sem er orðinn 18 ára.
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8. Cl-flokkur: Réttindi til að stjóma bifreið sern gerð er fyrir átta farþega eða fœrri 
auk ökumanns og er 7.500 kg eða minna að leyfðri heildarþyngd með eða án 
eftirvagns sem er 750 kg eða minna að leyfðri heildarþyngd. Umsœkjandi um 
ökuskírteini fyrir Cl-flokk skal hafa fullnaðarskírteini fyrir B-flokk. Okuskírteini fvrir 
Cl-flokk má veitaþeim sem er orðinn 18 ára

9. ClE-flokkur: Réttindi til að stjóma bifreið í Cl-flokki með eftirvagn meira en 750 
kg að leyfðri heildarþyngd. Leyfð heildarþyngd vagnlestar má ekki vera meiri en
12.000 kg og leyfð heildarþyngd eftirvagns ekki meiri en eigin þyngd bifreiðar. 
Umsækjandi um ökuskírteini fyrir ClE-jlokk skal hafa ökuskírteini fyrir Cl-flokk. 
Réttindi fyrir ClE-flokk veita jafnframt réttindi til að stjóma bifreið í BE-flokki. 
Ökuskirteini fvrir ClE-flokk má veita þeim sem er orðinn 18 ára

10. Farmflutningar i atvinnuskyni: Réttindi til að stjórna bifreið í Cl-flokki til slikra 
flutninga,
bundið því skilyrði að viðkomandi hafi ökuskírteini fyrir Cl-flokk og fullnægi 
skilyrðum um viðbótarnám og próf samkvœmt námskráu Ökuskírteini til farmflutninsa 
í atvinnuskvni fvrir Cl-flokk má veita þeim sem er orðinn 18 ára.

Aths.
í ofangreindum liðum, feitletrað, er talað um að ökuréttindi megi veita þeim sem 
orðinn er 18 ára og hefur fengið fullnaðarskírteini fyrir B-flokk. Þar sem 
bílprófsaldurinn verður í framtíðinni 18 ár þá eiga þessir liðir ekki við, auk þess sem 
enginn fær fullnaðarskírteini fyrr en hann hefur verið punktalaus í eitt ár.

Það verður því beinlínis rangt þegar bílprófsaldurinn verður orðinn 18 ár að ökumenn 
geti fengið þessi réttindi.

Lagt er til að aldurstakmarkinu veiði sleppt og miðað við ökuréttindi.

59. gr.
Stjómendur dráttarvéla og vinnuvéla.

Aths.
Athugasemdir eru gerðar við það að ekki sé tekið afgerandi á því að til að mega 
stjóma vinnuvél á opinberum vegum þurfi gilt ökuskírteini til aksturs bifreiðar og þá í 
samræmi við stærð og þyngd vinnuvélarinnar.

Gerð er tillaga um að til að mega stjóma skráðri vinnuvél þurfi tilskilin ökuréttindi 
miðað við stærð og þyngd vélar. Þá er geið krafa um að öll tæki sem heimild hafa til 
að vera á opinberum vegum innan um aðra umferð, verði skráningarskyld í 
ökutækiaskrá og tryggingaskyld.

Þá má auk þess bæta við hér að lögregla telur mikilvægt að allir eftirvagnar séu 
skoðunar- og skráningarskyldir, hvort heldur þeir eru yfir 750 kg að heildarþyngd eða 
undir.
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61. gr.
Afturköllun ökuréttinda.

Eftirfarandi viðbót við 61. gr. er lögð til: Eflæknir eða lögregla telur að vafi leiki á 
þvi að handhafi ökuréttinda fullnægi skilyrðum b-liðar 2. mgr. 55. gr., þegar afskipti 
eru höfð a f ökumanni, hefur lögregla heimild til að afturkalla ökuréttindin. Þau verði 
ekki gild að nýju fyrr en ökumaður hefur undirgengist formlega læknisskoðun 
(trúnaðarlæknis Umferðarstofu) og staðist hana.

Aths.
Það gerist ítrekað að ökumenn sem lent hafa í höndum lögreglu vegna 
umferðaróhapps, slyss, ógætilegs aksturs eða við almennt eftirlit, fara akandi á brott 
að afskiptum loknum þrátt fyrir að vera bersýnilega óhæfir til aksturs bifreiðar sbr. 2. 
mgr. 55. gr. frumvarpsins. Slíkir ökumenn eru tifandi tímasprengja í umferð.

Með því fyrirkomulagi sem hér er lagt til verði komið í veg fyrir að ökumenn haldi 
áfram akstri eftir afskipti lögreglu og þar til þeir undirgangast læknisskoðun. Aðrir 
vegfarendur fái þar með að njóta vafans í stað ökumanns svo sem verið hefur fram að 
þessu.

Þetta þýðir auk þess hlutverkaskipti að því leyti að yfirvöld þurfa ekki að vinna að því 
að ökumaður undirgangist læknisrannsókn heldur verði það undir honum sjálfum 
komið. Ferill þessara mála veiður þar með einfaldari, skilvirkari og, umfram allt, 
öruggari.

Aths.

XIII. KAFLI 
Um notkun öryggis- og verndarbúnaðar.

7 4 '  8r <

Oryggisbelti og annar öryggis- og vemdarbúnaður í bifreiðum.
2. mgr. „ Okumaður skal sjá um að í stað öryggisbeltis eða ásamt öryggisbelti noti 
barn viðurkenndan bamabílstól, beltispúða eða annan sérstakan öryggis- og 
verndarbúnað ætlaðan bömum 150 sm á hæð eða lægra. E f slíkur búnaður er ekki í 
bifreið skal nota öryggisbelti jyrir bamið. “
Aths.
Lagt er til að síðasta setning annarrar málsgrein fari út svo ekki leiki vafi á að alltaf sé 
skylt að nota sérstakan vemdarbúnað fyrir böm.

Það er jafiiframt mat lögreglu að við þessa grein þurfi að bæta að ekki megi fleiri en 
einn nota hvert öiyggisbelti. Lögreglan hefur verið vitni að því að haldið sé á bami í 
bifreið og eitt belti notað. Þarf ekki að orðlengja að slíkt er stórhættulegt.

75. gr.
Oryggis- og verndarbúnaður á bifhjólum.

Aths.
Vantar að skilgreina betur hvaða gerð búnaðar má nota. (Hjálmar og fatnaður.) 
Akvæðið er óskýrt í frumvarpinu og eftirfylgni lögreglu erfið.
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76. gr.
Notkun hlífðarhjálms við hjólreiðar o.fl.

Lögregla leggur til að allir þeir sem eru á reiðhjóli, sama á hvaða aldri, vexði gert skylt 
að nota hlífðarhjálm og að sektir liggi við ef út af er brugðið.

Bent er á að almenn hjólanotkun heíur aukist, m.a. með tilkomu hjólreiðastíga. Með 
aukinni umferð aukast líkur á óhöppum.

Þá hafa hjólreiðamenn heimild til að hjóla í aimennri umferð og ætti það sama því að 
gilda um þá og biflijólamenn varðandi hjálmanotkun. Að endingu má benda á að 
notkun fiilloiðinna á reiðhjólahjálm getur virkað sem hvatning til bama um að nota 
hjálma einnig. Af slíkri hvatningu veitir ekki.

Erfitt er að sjá rök fyrir því að böm noti reiðhjólahjálm en fullorðnir ekki.

Aths.

XIV. KAFLI 
Flutningur, hleðsla, þyngd og stærð ökutækja.

77. gr.
Hleðsla ökutœkja, flutningurfarms og öryggisráðstafanir við flutning á farþegum. 

Aths.
Hér mætti bæta við að eigi megi flytja fleiri farþega í ökutæki en það er skráð fyrir. Er 
lagt til að á því veiði tekið með afgerandi hætti.

XVI. KAFLI
Eftirlit lögreglu og Vegagerðarinnar með ástandi og hieðslu ökutækja o.fl. 

88. gr.
Eftirlit með ástandi, stœrð, þyngd og hleðslu ökutæ/ga.

Aths.
Athugasemdir eru gerðar við það að Vegageið hafi hlutverk við umfeiðareftirlit svo 
sem gert er ráð fyrir hér og í 89. gr.

Það er mat lögreglu að skipting sem þessi á umfeiðareftirliti sem lögreglu er ætlað að 
sinna annarsvegar og eftirliti sem Vegageið er ætlað að sinna hinsvegar sé óeðlileg 
með tilliti til samræmis í vinnubrögðum og skilvirkni. Lagt er til að þetta veiði skoðað 
betur.
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XVIII. KAFLI 
Refsingar.

109. gr.
Upptaka ökutækja.

Aths.
Heimild er til að gera ökutæki upptækt við tilteknar aðstæður en i öðrum tilvikum skal 
gera ökutæki upptækt. í báðum tilvikum er hinsvegar gert ráð fyrir að eigandi 
ökutækis sé hinn brotlegi svo upptaka sé heimil. (Það hefiir gerst í einhveijum 
tilvikum að sölutilkynning hefiir verið gerð og dagsett aftur í tímann. Bifreiðin þannig 
verið afskráð af hinum brotlega og komið í skjól frá yfirvöldum.)

Engar leiðbeiningar er að finna í lögunum um hvemig upptöku skuli háttað, hvort 
haldleggja skuli ökutækið í beinu framhaldi af broti eða hvort gera skuli kröfu um 
upptöku á síðari stigum. Slíkar leiðbeiningar mættu gjaman vera fyrir hendi.

Þá er spuming hvort 109. gr. sé í samræmi við jafnræðisreglu stjómsýslulaga hvað 
varðar upptöku á bifreið ökumanns ef hann er eigandi en annars ekki. (Tveir menn 
uppvísir að samskonar broti þar sem annar þarf að sæta upptöku ökutækis en hinn 
ekki.)

Lagt er til að ákvæði þetta verði skoðað með framangreint í huga og að skoðað verði 
hvort ekki sé rétt að eitt gangi yfir alla, annaðhvort verði engin bifreið tekin eða allar 
þær sem notaðar eru við brot að uppfylltum þeim skilyrðum sem tiltekin eru í 109. gr..

110. gr.
Alagning og innheimta gjalds vegna brota gegn lögunum.

Aths.
Hér vantar að bæta við heimild til að leggja gjald á vegna fleiri brota:

• Ökutæki er lagt öfugt miðað akstursstefiiu, 2. mgr. 27. gr.
• Vörubifreið, hópbifreið eða vinnuvél lagt í almennt bifreiðastæði, þ.e. brot á 4. 

mgr. 19. gr. reglugerðar um lögreglusamþykktir.

I þeim tilfellum stöðubrota sem ekki má leggja gjald á, er illframkvæmanlegt að refsa 
viðkomandi þar sem erfitt er að sanna hver lagði ökutækinu þegar lögreglan stendur 
viðkomandi ekki að broti.

Samkvæmt frumvarpinu verður heimilt að sekta eiganda bifreiðar þegar ljósmynd er 
tekin af bifreið í löggæslumyndavél vegna hraðaksturs. Því fagnar lögregan og telur 
að það sama ætti að gilda þegar bifreið er lagt ólöglega.

Eigandi/umráðamaður bifreiðarinnar ætti, að þessu sögðu, að bera ábyrgðina í öllum 
tilvikum stöðubrota, ekki bara sumum eins og er núna.
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112. gr.
Brottflutningur ökutœlga.

Lögregla hefur, þrátt fyrir samsvarandi ákvæði í núverandi umferðarlögum, ekki skipt 
sér af ökutækjum á einkalóðum heldur hafa eigendur sjálfir séð um að fá þau flutt. 
Þetta verklag hefur ekki sætt gagnrýni. Lagt er til að núverandi fnamvarp endurspegli 
verklagið.

Aths.

Reykjavík, 7. júní 2010 

Kristján Ó. Guðnason
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