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Undinitaður hefur starfað við málaflokkinn sl. 17. ár, fyrst hjá Umferðarráði síðar 
Umferðarstofu. Mér skilst að Umferðarstofa sendi ekki inn umsögn um frumvarpið í 
þessari atrennu og því eru þessar athugasemdir sendar inn í mínu nafhi. Athugasemdir 
snúa helst að skilgreiningum, reglum um umferð, notkun öiyggisbúnaðar, ökuréttindum, 
ökukennslu og viðurlögum við umferðarlagábrotum en flestar varða leiðréttingar. 
Utprentað afrit verður sent x pósti.

1. 3. gr. 1 .-liður Aðalljös: Ökuljós, framan á véíknúnum ökutækjum, sem stjómað 
er með rofa ásamt skiptirofa á milli lágra og hárra ljósgeisla.

19.-liður Eftirvagnar. Skilgreiningar á eftirvögnum og tengitækjum hafa verið 
sameinaðar sem er gott mál (c.- og d.-liður). Eftir er að hreinsa hugtakið 
“tengitæki” úr frumvaroinu.

34.-liður Reiðhjól:

í b-lið þarf að vera "Lítið vél- eða rafknúið ökutæki ...” eða “Lítið vélknúið 
ökutæki...” Þessi ökutæki koma einnig með litlum bensínvélum.

Skilgreiningu vantar á torfærutæki? Alveg vantar ákvæði um ökuréttindi og 
öiyggis- og vemdarbúnað ökumanna á torfærutækjum (öðrum en 
“beltabifhjólum”). Þessi tæki hverfa ekki bara með því einu að minnast ekki á þau.

2. 14. gr, Einhvers staðar verður að koma fram að hjólreiðamenn, hvort sem þeir 
hjóla eða reiða hjól eigi að fylgja reglum um gangandi vegfarendur ef þeir nota 
sömu svæði og gangandi vegfarendur (gangstéttir, göngustíga eða vegaxlir). Einnig 
þarf að koma fram að þeir fylgi sömu reglum sem gilda um ökumenn skv. IV. kafla 
ef þeir nota akbrautir. Bæta má við í lok 15. greinar: Ákvæði III. kafla gilda eftir 
sem við á einnig um hjólreiðamenn á svæðum fyrir gangandi vegfarendur.

3. 17. gr. 2. mgr. 2. málsl. Mjög mikilvægð er að setja skýra reglu hér svo lögregla 
geti fylgt þeim eftir. Aftanákeyrslur eru langalgengasta tegund umferðarslysa og 
fylgja oft alvarleg meiðsl. Setja þarf reglu sem getur átt við allan hraða, ekki bara 
fyrir 60 km hraða og 50m bil. Miðað við venjulegt meðalviðbragð fer bifreið 18m 
á viðbragðstíma og 17m í hemlun á þurru malbiki eða samtals 35m. Þá eru um



15m að hindram (næsta ökutæki) ef við gerum ekki ráð fyrir að það hafi snögglega 
stoppað. í ökukennslu er miðað við svokallaða þriggja sekúndna reglu þar sem 
eina sek. tekur að bregðast við áður en hemlun hefst. Síðan tekur við 
hemlunarvegalengdin og að lokum Öryggisbil sem er vegalengdin í næsta bíl eftir 
að hemlun er lokið. Ef settar eru einhveijar lágmarksreglur um bilið er rétt að það 
sé minna en 3 sek. setja má reglu í þessum dúr: Eigi má aka svo nálægt ökutæki 
scm á undan fer að það taki minna en 2,0 sekúndur að aka bilið á milli 
ökutækjanna. í flestum EU löndum er viðmiðið 2 sek. og fyrir fjarlægð milli bíla 
undir 1 sek. er refsiverð. Finnland og Noregur væru góðar fyrirmyndir í þessu, þar 
er beitt bæði sektum og sviptingu við tiltekin bil milli bíla m.t.t. hraða og gerðar 
bíla t.d. stóra bíla. Best er að setja almenna reglu eins og í 1. málslið og heimila 
síðan ráðherra að setja viðmiðunarregíu í sektarreglugerð.

f þessari töflu er miðað við 1 sek viðbragðstíma og viðnámið 0,8ji (þurrt malbik). 
Þar eru sekúndubilin sett fram í stöðvunarvegalengd í metrum.

Hraði km m/sek 2 sek bil 2,5 sek bil 3 sek bil
30 8 17 21 25
40 11 22 28 33
50 14 28 35 42
60 17 33 42 50
70 19 39 49 58
80 22 44 56 67
90 25 50 63 75

4. 18. gr. 5. mgr. Að skipta um akrein fyrir beygju og síðan aftur eftir að beygja hefur 
verið tekin telst vera óþarfa akreinaskipti. Reglan í frumvarpi samrýnist ekki 
almennri ökukennslu í dag. Því verður reglan vera svo (feitletrað):

Ökumaður sem nálgast vegamót á akbraut með tvær eða fleiri reinar í akstursstefiiu 
sína, skal í tæka tíð færa Ökutæki sitt á þá rein sem er hentugust með tilliti til 
annarrar umferðar og fyrirhugaðrar akstursleiðar. Þar sem tvær beygjureinar eru 
inn á akbraut, með tvær eða fleiri reinar fyrir umferð í sömu akstursstefhu, skal að 
jafnaði beygja á þeirri rein sem lengst er til hægri og koma inn á rein lengst 
tu hsegri á akbraut sem ekið er inn á.

6. mgr. Bæta þarf regluna þannig að hún sé í samræmi við núgildandi óskráðar 
reglur: “Ökumaður sem ekur að hringtorgi skal veita þeim sem eru í torginu 
forgang. f hringtorgi, sem skipt er í tvær reinar, skal ökumaður velja hægri rein, 
ytri hring, ætli hann að aka út úr hringtorginu á fyrstu gatnamótum, að jafnaði á 
hægri rein ætli hann að aka út úr á öðrum gatnamótum og að jafnaði á vinstri 
rein ætli hann að aka framhjá tveimur eða fleiri gatnamótum. Ökumaður á ytri 
hring skal veita þeim sem ekur á innri hring forgang út úr torginu. Öheimilt er að 
skipta um rein við eða í hringtorgi.”

5. 19. gr. 5. mgr. Eins og aðrein er notuð til hraðaaukningar er frárein notuð til 
hraðaminnkunar. Eðlilegt er því að síðasta málsgreinin orðist svo: Frárein skal 
nota strax og hún byrjar og hún notuð til til að draga úr hraða áður en beygt 
er.



6. 25. gr. Hér vantar tvennt í greinina. f fyrsta lagi vantar reglu um forgang almennrar 
umferðar sem skera sérreinar. Spuming er hvor á forgang, almenna umferðin sem 
sker sérreinar eða umferðin á sérreinum. Almenn umferð sem liggur þvert á 
sérreinar ætluðum almenningsvögnum o.fl. ættu að öllu jöfiiu að eiga forgang fyrir 
sérreinar. Vegmerkingar við sérreinar gefa forganginn ekki ótvírætt í ljós og engin 
umferðarmerki skipa fyrir um forganginn. Bæta við nýrri 9. mgr.:

Ökumaður sem ekur á sérrein skal veita almennri umferð sem sker reinina 
forgang sé ekki annað gefíð til kynna með umferðarmerkingum eða 
umferðarlj ósum.

í öðru lagi þarf ákvæði um hreinsun ljósastýrðra vegamóta í síðustu málsgrein. Að 
ekki megi aka inn á vegamót fyrr en vegammótin hafa hreinsast af ökutækjum sem 
eru að ljúka ferð sinni yfír gatnamótin. Bæta við í beinu framhaldi af 8. málsgrein:

Ökumaður má eigi aka inn á vegamótin fyrr en önnur umferð á reinum sem 
skera hans leið hefur hreinsast af vegamötunum.

7. 26. gr. síðasta málsgrein óþörf og óviðeigandi enda bannað að stöðva á gangbraut
skv. 28. gr. a-lið. Þama ætti að nota uað nema staðar” í stað “að stöðva”

8. 28. gr. f.-liður 1. mgr. Þetta er óþarfíega flókinn texti og ætti að orðast svo:

“f. þar sem akbraut er skipt í akreinar með óbrotinni mið- eða deililínu milli 
akreina eða svo nálægt sííkuni límirn að torveldi akstur inn á rétta akrein,”

9. 32. gr. f.-liður þama ætti einnig að orða liðinn þannig: “f. ekur fram úr öðru
ökutæki og áður en hann ekur inn á akrein aftur eftir framúrakstur.”

10. 33. gr. 6. mgr. í Rg. um gerð og búnað stendur: Þokuafturljós má einungis nota
utan þéttbýlis í þoku? þéttri úrkomu eða skafrenningi. Um framljósin gildir það 
almenna að þau skuli aðeins notuð þegar aðstæður eru þannig að nauðsyn kallar á 
það. Gert er ráð fyrir að óþarfi sé að nota þessi ljós við aðstæður þar sem 
götulýsing er s.s. í þéttbýli. Hugtakið hjálparljós er óskilgreint og skilst ekki í 
þessu samhengi. Lagt er til að skýra orðalag betur þannig: “f þoku, þéttri úrkomu 
eða skafrenningi utan þéttbýlis má nota þokuljós í stað eða ásamt lágum 
ljósgeisla.”

11. 35. gr. i-liður Ekki má sleppa hópbifreið úr þessari upptalningu. Liðurinn orðist
svo: “i. þegar ökutæki nálgast almenningsvagn, hópbifreið eða merkta
skólabifreið, sem numið hefur staðar til þess að hleypa farþegum inn eða út,”

12. 36. gr. 4. mgr. ”Fáfamir” vegir geta hvenær sem er verið fjölfamir. Auk þess að
hér er ekki átt við hámarkshraðamörk heldur að almennt þegar fáir eru á ferli, eins
og að nóttu, megi aka 10 km yfir hámarkshraða eða á 100 km hraða. Þessu er 
mótmælt og ætti að sleppa þessari heimild. Hvergi er að finna fyrirmynd að þessari 
reglu.

13. 41. gr. Bæta við nýrri 7. mgr.: Ráðherra setur reglur um gerð og búnað
reiðhjóla. (Sbr. Rg. 57/1994)

14. 42. gr. 1, mgr. Ástæða er til að hækka þennan aldur í 9 eða 10 ára.

15. 43. gr. Hvaðan kemur þessi stórhættulega tillaga um að bifhjólum megi aka
samhliða á sömu akrein? Mælt er á móti henni.



16. 43. gr. síðasta málsgrein þarf að laga og bæta inn (breiðletur): Ökumaður og 
farþegi bifhjóls skulu að jafnaði hafa báða fætur á fótstigum eða fóthvílum, 
ökumaður með báðar hendur á stýri og bæði (öll) hjól bifhjóísins á vegi þegar það 
er á ferð.

17. 47. gr. 1. mgr. á einnig við þegar viðkomandi er undir áhrifum ávana- og fikniefha 
eins og kemur fram í 2. mgr.

18. 55. gr. MjÖg hæpið er að setja 18 ár sem lágmarksaldur ökuskírteinis (með 
dráttarvél sem undantekningu) en það er engan veginn í samræmi við hugmyndir 
um stigskiptingu ökuréttinda. Réttindi á létt bifhjól (skellinöðru) hefur verið í 15 
árum fram til þessa og hefur verið sérstakur ökuréttindaflokkur hér á landi. Á 
næstu árum er EU-ríkjum gert með tilskipun um ökuskírteini að setja létta 
bifhjólið í ökuskírteini sem réttindaflokk og skilgreina aldurinn 16 ár með heimild 
ríkja að setja aldurinn á 14-18 ár. Flokkur A1 er einnig settur á 16 ár með heimild 
EU-ríkja fyrir 17 eða 18 ár. Ef sett er 18 ára mark fyrir bæði A1 (litlar vespur 
125cc) og bifreið ýtum við á undan sér hækkun aldursmarka annarra ökuréttinda. 
Aldursmark fyrir litla vörubíla færu í reynd í 19 ár (56. gr. 8.-liður) og lítil bifhjól í 
20 ár. Með þessu munum við ganga miklu lengra í aldurskröfum en gerist og 
gengur í Evrópu. Þær þjóðir í EU-ríkjum sem hafa Ökuleyfisaldur 17 ár íhuga ekki 
að hækka hann í l  8 og dæmi eru um að ríki (Austurríki) hafi lækkað aldurinn úr 18 
í 17 til að koma fyrir viðlíka kerfi og við höfum hér á landi, með skilyrtu 
ökuskírteini, bráðabirgðaskírteini, akstrusmati, punktakerfi og sérstokum 
námskeiðum fyrir þá sem bijóta af sér. Það kerfi sem við höfum byggt upp hér á 
landi fyrir unga ökumenn hefur skilað ótrúlegum árangri, dregið hefur úr hraða- og 
ölvunarakstri um 50-60% ef miðað er við stöðu mála á undan og eftir breytingamar 
2007. Nágrannaþjóðir hafa ekki náð slíkum árangri. Á þessu sviði erum við 
fyrirmynd annara ríkja. í greinargerð sem fylgir frumvarpinu eru birtar þriggja og 
fjögurra ára gamlar tölur um umferðarslys ungra ökumanna sem eru frá því fyrir 
breytingar á umferðarlögum 2007 þar sem reglur um akstursbann voru innleiddar. í 
greinargerð er einnig vitnað í rannsóknir á kostum þess að færa ökuleyfisaldur. 
Fjölmargar rannsóknir eru einnig til um ágæti þess að hefja ökunám snemma og 
veita Ökuskírteini fyrr með skilyrðum m.t.t. umferðaröryggis út æfina.

Hvar eru skilyrði til að veita ökuskirteini til aksturs bifhjóla? 1. mgr. fjallar 
einungis um ökuskírteini fyrir bifreið þótt minnst sé á bifhjól í 1. mgr. Öll þessi 
ákvæði í 2. mgr. eiga líka við ökuskírteini fyrir bifhjól.

Ákvæðin í núgildandi 50. gr. umferðarlaga eru fallin út en þau voru í tillögum 
nefndarinnar. Verða þau ekki að vera inni? Getur þetta allt falist í 8. mgr. c.-lið? 
Greinargerð skýrir ekki þetta brottfall:

“Ráðherra setur í reglugerð ákvæði um frekari skilyrði, þar á meðal um aldur, kennslu, og próf til 
að mega stjóma:

a. bifreið, önnur en hópbifreið, sem er meira en 3,5 tonn að leyföri heildarþyngd,
b. hópbifreið,
c. biíreið sem dregur eftirvagn eða tengitæki sem gert er fyrir meira en 750 kg heildarþyngd, þó

ekki ef ökutækið, sem dregið er, er gert fyrir þá heildarþyngd og samanlögð leyfð 
heildarþyngd beggja ökutækjanna fer ekki yfír 3,5 tonn, og

d. bifhjóli af tiitekinni stærð.
e. bifreið til fólks- eða farmflutninga í atvinnuskyni, og
f. bifreið sem flytur hættulegan farrn,
í reglum þessum má ákveða að við tilteknar aðstæður þurfi ekki aukin réttindi ti! að stjóma 

ökutæki sem fellur undir 8. mgr.”
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19. 56. gr. 1. mgr. 4. Iiður. PrentviIIa ”22 árs” A-flokkur veitir ekki réttindi á bifhjól á 
fleiri hjólum en þremur. Sleppa þarf ”eða fleiri hjólum”.

5.-liður breyta ” og er með eða án eftirvagns” í ” og með eftirvagn” B-flokkur 
veitir réttindi á bifhjól á þremur hjólum upp í 15 kW og þarf Ökumaður að vera 
orðinn 21 árs til að aka slíkum hjólum sem eru yfír 15. kW. AIls staðar sem sagt er 
”eða án” má sleppa.

7.-liður. Réttindi skulu bundin þeim skilvrðum. er réttara mál. Þetta á einnig við í
10. og!5.~lið.

9.-liður Sleppa ”og leyfð heildarþyngd eftirvagns ekki meiri en eigin þyngd 
bifreiðar.” Þetta ákvæði á ekki við lengur skv. nýju tilskipuninni um ökuskírteini 
(2006/126/EC).

12.-liður. Réttindi í CE-flokki veita réttindi í bæði CIE- og DlE-tlokki enda hafi 
viðkomandi réttindi í DlE-flokki.

14.-liður Sleppa ” og leyfð heildarþyngd eflirvagns ekki meiri en eigin þyngd 
bifreiðarinnar.” Þetta ákvæði á ekki við lengur skv. nýju tilskipuninni um 
ökuskírteini.

19.-liður Þama á aldurinn að sjálfsögðu að vera 23 ára eins og fyrir dráttartækið, 
D-flokk.

20. 57. gr. 4. - 6 mgr. má sleppa algerlega enda eru talsverðar rangfærslur í 4. mgr. 
Þetta eru eldri almenn réttindi sem gáfu meiri réttindi en ökupróf í dag. Sem dæmi 
um þann sem tekur próf fyrir 1. júlí 1958, hann er með öll réttindi, A, B, Cl, C, D1 
og D auk allra eflirvagna. í þessu efhi er líka talað um tengitæki sem eru felld burt 
í frumvarpinu með víðari skilgreiningu á eftirvögnum. Þetta efni um eldri almenn 
ökuréttindi er nú í reglugerð um ökuskírteini og ætti best heima þar áfram

21. 58. gr. Best væri að sleppa endumýjunarreglum eftir 60 ára aldur og láta 5. mgr. 
standa um að ráðherra setji reglur um endumýjun hjá þeim eldri (í rg. um 
ökuskírteini).

22. í 61. grein væri æskilegt íhugunareftii að gera sambærilega kröfu um námskeið 
sem skilyrði til ökumanns sem er sviptur vegna 12 punkta sem og ökumanns sem 
er sviptur vegna ölvunaraksturs eða akstri undir áhrifum ávana- og fíkniefna. 
Reynsla af sérstökum námskeiðum fyrir þá sem eru brotlegir á bráðabirgðaskirteini 
ætti að hvetja til að yfirfæra reglur um námskeið á brotlega á fullnaðarskírteini.

23. 62. gr. 1. mgr. Betra að segja: „Ökukennsla skal fara fram á vegum ökuskóla“ b.: 
„5 ökukennarar starfi við skólann, sem launamenn eða sem verktakar“ - hvað með 
starfshlutfall -  hvað þarf starfsemin að vera regluleg. Getur sami ökukennari verið 
við fleiri skóla? í sjálfu sér er engin krafa hér um umfang starfseminnar, aðeins að 
5 ökukennarar séu skráðir við skólann? Við sjáum fyrir okkur að mjög lítill skóli 
úti á landi geti fengið eina 5 ökukennara til að gera verktakasamning við skólann -  
beggja hagur forsenda starfsleyfis jafht kennara sem skóla (og kennarar geta verið 
við meira en einn skóla)! í tillögum nefiidar um ökunám voru ákvæði er varða 
kennslufræðilega ráðgjafa skóla hert. Hér eru engin slík ákvæði?



62. gr. 3. mgr. „Ökuskóla er heimilt að framkvæma Ökupróf.....“ - hvað felur þetta
í sér? Er gert ráð fyrir að ökuskóli ráði til sín “óháða” prófdómendur til að taka út 
nemendur skólans? Ekki kemur fram hvort slík heimild komi frá Umferðarstofu 
eða hvort þurfi frekari heimild en þá sem stendur í lögunum. Ökupróf er á 
ábyrgðarsviði Umferðarstofu. Ökupróf er aðferð yfírvalds til að kanna hvort 
lágmarkskröfum sé fullnægt til að gefa út ökuskírteini sem gildir á Evrópska 
efnahagssvæðinu. Gert er alls staðar ráð fyrir að framkvæmdin sé á höndum 
opinberra aðila.

í tilskipun 2003/59 um starfsþjálfun ökumanna á stórum bílum segir að ökupróf 
skulu vera í umsjón opinberra aðila. í nýrri tilskipun, 2006/126/EU um 
Ökuskírteini er sérstaklega tekið fram að prófdómari megi ekki stunda ökukennslu 
við ökuskóla samhliða starfi sínu. í dag er framkvæmd prófa í hÖndum verktaka 
sem tengist ekki ökuskólum. Óeðlilegt er að Ökuskóli ráði til sín “óháða” 
prófdómara til að leggja mat á starf skólans, hann ætti að vera í þjónustu þess sem 
gefur út ökuskírteið eins og tíðkast annars staðar í EES ríkjum.

Nú er verið að tala um að sameina bóklega og verklega ökukennslu í ökuskólum. í 
dag er framkvæmd ökuprófa í gegnum einn aðila sem við teljum að stuðíi að 
ákveðnu faglegu, þjónustulegu og fjárhagslegu hagræði fyrir viðskiptavini, þ.e. 
próftaka. Ekkert er því til fyrirstöðu að próf fari fram á mismunandi stöðum, að 
því geftiu að kröfum um fagmennsku og öryggi sé fullnægt um leið og sambærileg 
þjónusta er tryggð um land allt. Við sjáum ekkert því til fyrirstöðu að próf geti 
farið fram í verslunarmiðstöðum, bönkum, á pósthúsum en sjáum enga ástæðu til 
að tilgreina það sérstaklega. Skrefið sem á að stíga varðandi sameiningu krafta 
ökukennslunnar verklegrar og bóklegrar undir hatti ökuskólans er mjög 
metnaðarfult en um leið krefjandi fyrir alla aðila sem koma að máli og teljum við 
nógu stórt skref að stíga á þessu stigi. Skv. tilskipun má ökukennari ekki vera 
prófdómari í verklegum ökuprófum. Reglur hjá okkur varðandi aðskilnað kennslu 
og prófa eru sambærilegar því sem gerist á hinum norðurlöndunum. Hið 
hefðbundna skólakerfi væri að okkar mati heppilegri vettvangur sem tökustaður 
prófa ef út í það væri farið. Spyija má að því með hvaða hætti þetta sérákvæði eigi 
að þjóna hagsmunum samfélagsins og neytandans. Engin spuming er um það að 
ökuskólinn geti haft af því fjárhagslegan ávinning en varla getur það verið haft að 
leiðarljösi eitt og sér? Ljóst er að fjöldi Ökuprófa í landinu er ekki slíkur að fleiri 
aðilar geti með fagmennsku og hagkvæmni að leiðarljósi komið þar að svo vel fari. 
Nýja tilskipunin um ökuskírteini gerir ráð fyrir að prófdómarar verði að starfa 
tiltölulega reglulega við ökupróf til að viðhalda réttindum sínum og sæki reglulega 
endurmenntun. Þegar ökupróf í Finnlandi fóru í verktöku einkaaðila var í andstöðu 
við ráðleggingar sérfræðinefhdar á vegum finnska þingsins reynt að skipta 
markaðinum upp í nokkra hluta. Aðeins tók nokkur ár þar til einn aðili sinnti aftur 
ökuprófum í Finnlandi (fyrirtækið sem varð til upp úr bifreiðaeftirliti þeirra). 
Eindregið er lagt tii að bessari málsgrein verði slennt.

66. gr. 4. mgr. Til að koma á æfingaakstri við 16 ára aldur þarf að heimila að 
kennsluakstur 24 mánuðum áður en ökuleyfisaldri er náð. (sbr. lið 27 hér að 
neðan).

67. gr. 1. mgr. Einnig er heimild fyrir æfingaakstri á bifhjól með sömu kröfum til 
leiðbeinanda enda kemur fram í 4. mgr. að sá akstur fari eingöngu fram á lokuðu 
svæði. Bæta inn i 1. mgr. ”Nemanda í grunnökunámi sem hlotið hefur



nauðsynlegan undirbúning á vegum ökuskóla er heimilt að æfa akstur bifreiðar eða 
bifhjóls með leiðbeinanda í stað ökukennara,

Annar möguleiki er fyrir hendi eins og lagt var til í drögunum (fyrri útgáfum) en 
það er að sleppa alfarið heimild til æfingaaksturs á bifhjól. Þá er nóg að hafa 67. 
gr. óbreytta en sleppa 4. mgr.

27. 67. gr. 2. mgr. Ef miðað er við að ökuleyfisaldurinn verði 18 ár getur ökunám ekki 
hafist fyrr en við 17 ára aldur. Er ástæða til að seinka Ökunáminu. Er ekki unnt að 
lengja æfingaakstur í 24 mánuði? í núgildandi reglum má hefja ökunám 12 
mánuðum fyrir aldur og æfingaleyfi sem gefið er út af loknu námi hjá ökukennara 
og í ökuskóla til 15 mánaða. Ástæðan er sú að neminn geti æft sig fram yfir aldur 
til að draga úr pressu. Fylgt hefur verið þeirri stefhu að lengja ökunám. Ef hækkun 
aldursmarka gengur eftir þarf að lengja æfingaaksturinn í 24 mánuði þannig: 
”Leyfi skal gefið út á nafii nemanda og leiðbeinanda og til tiltekins tíma, mest 24 
mánaða.”

28. 67. gr. 3. mgr. þama þarf að standa "sérstaklega auðkennt með merki” svo næsta 
setning skiljist.

29. 74. gr. 2. mgr. Lagt er til að setningin: “Ef slíkur búnaður er ekki í bifreið skal nota 
öryggisbelti fyrir bamið.” verði sleppt. 1. mgr. dekkar þetta atriði þar sem sagt er 
að sá sem situr í sæti sem búið er öryggisbelti skal nota það.

30. 74. gr. 2. mgr. Fyrri málsliður segir raunverulega að barn (undir 18 ára) eigi að 
nota öryggis- og vemdarbúnað ætluðum bömum undir 150 sm á hæð!!! orða frekar 
svo:

Ökumaður skal sjá um að í stað öryggfsbeltis eða ásamt öryggisbelti noti 
barn, undir 150 sm á hæð, viðurkenndan barnabílstól. beltispúða eða annan 
sérstakan öryggis- og verndarbúnað sem hæfir stærð þess.

31. 74. gr. í tilskipun 2003/20/EB er talað um bam sem er “er undir 150 sm” ekki
eins og í frumvarpinu “er 150 sm á hæð eða lægra”. Þetta þarf að leiðrétta.

32. 94. gr. 3. mgr. Hér er gert ráð fyrir að aðeins sé sektað ef stöðvun eða lagning hefur 
í för með sér óþægindi fyrir aðra, hvemig er unnt að meta það??

33. 95. gr. Er ekki eðlilegt að leggja til að punktakerfi sé nýtt betur og reglur um 
sérstök úrræði s.s. sérstök endurhæfingamámskeið eða áfengismeðferðir? Það 
hefur skilað frábæmm árangri varðandi unga ökumenn hjá okkur. Samantektir af 
árangri slíkra námskeiða liggja fyrir frá EB og helstu sérfræðingar þeiira ráðleggja 
EES-rikjum að fara þá braut i auknum mæli. Námskeiðsleiðin er enn eldri í BNA. 
Danir eru með slík námskeið fyrir alla ökumenn, bæði sérstök námskeið eins og 
við emm með og líka AT-kúrs sérhannaðan fyrir stútana.

34. 101. gr. Þarf ekki að setja tímaramma um þessi ítrekuðu brot t.d. innan 5 eðalO 
ára tímabils?

35. 102. gr. 2. mgr. Hér er lagt til að almennt sé sviptingartími lengdur við ölvunar- og 
fíkniefhaakstri. í greinargerð segir að það “muni auka vemlega á vamaðaráhrif 
viðurlaga”. Við hljótum að draga það stórlega í efa, nú þegar er mikið um 
réttindalausan akstur hjá þeim sem em sviptir. Hvað með áfengismeðferðir eða 
sérstæk úrræði, sbr. hér að ofan, eigum við ekki að koma þessum stútum á rétta 
braut?



36. 108. gr. 3. mgr. Eiga Færeyjar að vera þama á meðal?

37. 114. gr. 1. mgr. b-liður Þama þarf Ökugerði að koma fram, Einnig má setja 
spumingamerki við það hvort þáttur Umferðarstofii í ökuprófum sé aðeins eftirlit!! 
Umferðarstofa sér algerlega um samningu og verkferla ökuprófa og gefur út 
prófahandbók en verktaki ráðinn í framkvæmdina sem er gott betur en bara eftirlit. 
Er með þessu útilokað að Umferðarstofa sjái um framkvæmd ökuprófa? Við 
önnumst ökupróf eins og segir í núgildandi lögum þótt framkvæmdin sé í 
verktöku. Einnig vantar að Umferðarstofa löggildir (viðurkennir) prófdómara í 
ökuprófum. b. liður orðast betur svona: veita starfsleyfi til ökukennara, 
ökuskóla og ökugerða, hafa umsjón með ökunámi og ökuprófum, eftirlit með 
ökukcnnslu og framkvæmd ökuprófa og annast gerð námsskráa og 
prófahandbókar. í h~lið er aðeins fjallað um skráningu umferðarslysa, hvað með 
úrvinnslu og tölfræði umferðarslysa, upplýsingaveitu sem er stór þáttur í 
verkefhum slysaskrár? H-liður betur orðaður: annast skráningu umferðarslysa 
og veita upplýsingar um umferðarslys. f heild sinni má gera ráð fyrir nokkrum 
breytingum á þessari grein með sameiningu stofnana sem er á dagskrá.

38. XXII. kafli “Ökunám má hefja 12 mánuðum áður” Þama ætti að vera 24 
mánuðum áður.

Virðingarfyllst

Kjartan Þórðarson


