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Frumvarp til nýrra umferðarlag - umsögn

Á fundi borgarráðs 14. þ.m, var lagt fram bréf borgarlögmanns frá 28. f.m. ásamt 
umsögn skrifstofustjóra umhverfis- og samgöngusviðs írá 15. s.m. um frumvarp til 
nýrra umferðarlaga.

Borgarráð samþykkti umsögnina, sem fylgir í ljósriti.

{ j í ^ P •

Öm Sigurðsson



Borgarlögmaður 
Ráðhús Reykjavíkur 
101 Reykjavík.

15. apríl 2011.

Efni: Athugasemdir við drög að frumvarpi tii nvrra umferðarlaga, bingskial 814. -495. 
máL

Reykavíkurborg fagnar þeim breytingum, sem gerðar hafa verið á frumvarpsdrögum 
til nýrra umferðarlaga. Sérstaklega ber að nefoa heimild sveitarfélaga til gjaldtöku vegna 
notkunar nagladekkja og heimildar til takmörkunar á umferð vegna mengunar sbr. 84. gr, 
frumvarpsins, sem samræmast vel loftslags- og loftgæðastefnu borgarinnar og aðgerðaráætlun 
heilbrigðisnefndar gegn loftmengun. Þá ber jafnframt að þakka það tillit sem tekið hefur 
verið til fyrri athugasemda Reykjavíkurborgar við gerð frumvarps til nýrra umferðarlaga

Nokkra undrun vekur, að Reykjavíkurborg hafí ekki fengið frumvarpið formlega sent 
til umsagnar frá Alþingi, sérstaklega þegar litið er til þess áhuga og fyrri athugasemda, sem 
borgin hefur gert við vinnslu þess. Reykjavíkurborg óskar sérstaklega eftir umsagnarbeiðnum 
nefndarinnar um málefni umferðar, umferðaröryggis og annars, er varðar þennan víðfeðma 
málaflokk, í framtíðinni.

Reykjavíkurborg telur rétt að ítreka nokkrar athugasemdir, sem gerðar voru með 
athugsemdum dags. 19. maí 2010 s.l. , þar sem þær athugasemdir hafa fengið hljómgrunn í 
nýju frumvarpi.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
3. gr. Skilgreiningar:

Lagning ökutœkis:
„Kyrrstaða ökutækis, með eða án ökumanns, sem stendur lengur yfir en þarf til að 

hleypa farþegum inn eða út, lesta það eða !osa.“ Ákvæðið er efnislega samhljóða núgildandi 
lögum en af orðalagi ákvæðisins má skilja að það sé ekki íagning ökutækis þegar viðkomandi 
stöðvar til að iesta og losa úr bílnum. Er líklegt að þetta geti valdið vandamálum ef ökumenn 
fara að beita þvi í auknum mæli að “leggja” ólöglega og beita fyrir sér að þeir séu að lesta og 
losa ef þeir sjá stöðuvörð eða lögreglu. Þetta vandamál mætti hugsanlega leysa með 
nákvæmri skilgreingu á því, hvað má teljast til „lestunar og losunar“ Eins og staðan er í dag, 
geta menn lagt ólöglega um langan tíma undir yfirskini „losunar og lestunaru, þegar augljóst 
er að lagning ökutækis veldur hættu eða óþægindum og truflun fyrir umferð.

16. gr. frumvarpsin:.
"Þar sem sérstakar reinar eru fyrir mismunandi tegundir ökutækja skal ökumaður nota þá rein 
sem ökutæki hans er ætluð." Leigubílar mega vera á stætórein á Miklubraut Deililína 
afmarkar strætóreinar (24.gr. reglugerðar um umferðarmerki). Yfir óbrotna deililínu má ekki 
aka nema brýna nauðsyn beri til. Biðstöðvar strætó eru í strætóreininni (ekki útskot), strætó 
stoppar því aðra umferð sem má vera á sérreininni. Að skylda bíla til aksturs á séreininni 
orkar tvímælis.

26. gr. frumvarpsins:
Lagt er til að í fyrirsögn verði bætt við orðunum .. „og hjólandi44 og ákvæðum 26. gr. breytt til 
samræmis við fyrirsögnina. Reykjavíkurborg hvetur til og gerir ráð fyrir aukinni umferð 
hjólandi vegfarenda. Ljóst er að aðrir ökumenn verða að taka aukið tillit til hjólandi 
vegfarenda og því beri að sýna sérstaka aðgát gagnvart hjólreiðamönnum. Önnur leið væri að 
skilgreina hugtakið „óvarinn vegfarandi“ í 3. gr. frumvarpsdraganna, sem myndi þá ná til allra 
þeirra, sem óvarðir eru í umferðinni (gangandi, hjólandi o.s. frv., þ.e. allir þeir, sem ekki eru



varðir af ökutækinu og ern inni í því og jafnframt breyta fyrirsögninni í „Sérstakar skyldur 
gagnvart óvörðum vegfarendum“, með tilheyrandi breytingum á orðalagi 26. gr.

36. gr. frumvarpsins:
"Á fáfömum vegum með bundnu slitlagi og tveimur akreinum má ökuhraði vera allt að 100 
km á klst." Flestir þjóðvegir á íslandi eru með litla umferð. Hvar eru mörkin? 90 km 
hámarkshraði á vegi þar sem aksturstefnur eru ekki aðskildar er umhugsunarefni. Ef ganga á 
svo langt að leyfa 100 km ökuhraða á íslenskum vegum, er sjálfsagt að gera verður kröfur um, 
að það sé einungis heimilt á vegum, það sem aksturstefnur eru aðskildar. Lagt er til að greinin 
hljóði svo; „Á fáfömum vegum með bundnu slitlagi, tveimur akreinum og aðskildum 
aksturstefnum, má ökuhraði vera allt að 100 km á klst."

1. mgr. 41. gr. frumvarpsins:
Lagt er til í frv. að hjólreiðamenn meti sjálfir hvort hætta eða óþægindi séu því samfara að 2 

hjólreiðamenn hjóli samhliða. Líklega væri heppilegra að heimila að 2 hjólreiðamenn megi 
hjóla samhliða, þar sem aðstæður leyfa og umferðarmerki gefa til kynna að svo sé.

4. mgr. 41. gr. frumvarpsins:
í fjórðu málsgr. 41 gr. er hjólreiðamaður skyldaður til að hjóla á hjólastíg, ef hann er til 
staðar. Með þessu eru böm t.d. þvinguð á hjóíastíg eins og Reykjavíkurbor mun gera meðfram 
Hofsvallagötu. Þetta getur orkað tvímælis. Það ætti að fella þetta út eða aldurstengja ákvæðið. 
Þ.e. skýrt að hjólandi er alltaf gestur á gangstéttinni og ef mönnum fmnst ástæða til þá má 
alltaf banna hjólreiðar á tilteknum gangstéttum sbr. eins og t,d. er gert á Laugavegi. Því er 
lagt til að ákvæðið hljóði svo:
"Heimilt er að hjóla á gangstétt, göngustíg og göngugötu, enda valdi það ekki gangandi 
vegfarendum hættu eða óþægindum eða sveítarstjórn hefur ekki sérstaklega lagt bann við því, 
Þegar gangstétt eða göngustíg hefur verið skipt upp með miðlínu í rein fyrir gangandi 
vegfarendur annars vegar og hjólreiðamenn hins vegar skal hjólað á viðeigandi rein, 
Hjólreiðamaður á gangstétt, göngustíg eða göngugötu skal víkja fyrir gangandi vegfarendum."

l.mgr. 42. gr. frumvarpsins:
Það er mat Umhverfis- og samgöngusviðs að taka þurfi til gaumgæfilegrar athugunar, hvort 7 
ára aldurínn, sem miðað er við í greininni, sé heppilegur. Almennt er talið að börn hafí ekki 
náð nægilegum þroska til að hafa yfírsýn yfír umferð og stjóm á reiðhjóli fyrr en við 10 til 12 
ára aldur og því spuming hvort ekki þurfi að breyta þessum aldursviðmiðunum og beina 
ungum börnum fremur á hjóla- og göngustíga. Eins og ákvæðið hljóðar nú, mega börn eldri en 
7 ára hjóla einsamul efíir Miklubraut og Kringlumýrarbraut og börn yngir en 7 ára mega það í 
fylgd 15 ára og eldri. Gefur auga leið, hvaða hætta gæti fylgt þessu og því brýnt að taka af 
skarið með þetta. Lagt er til eftirfarandi viðbót við málsgreinina til að koma til móts við þessi 
sjónarmið: „ Barn yngra en 10 ára má eigi hjóla á akbraut þar sem hámarkshraði er yfír 30 
km/ldst.“

76. gr. frumvarpsins:
Frumvarpið gerir ráð fyrir heimild ráðherra til að setja reglur um notkun öryggis- og 
vemdarbúnaðar hjólreiðamanna og annarra óvarinna vegfarenda, sem eru eldri en 15 ára, en 
frv. tilgreinir sérstaklega reglur fyrir böm yngri en 15 ára.
Reykjavíkurborg telur að reglur um skyldunotkun verndarbúnaðar fyrir yngri en 15 ára séu 
réttmætar. Benda má þó á, að þar sem hjálmanotkun fullorðinna hefur verið lögleidd, hafa 
áhrifin oft verið þau, að dregið hefur úr hjólreiðum fullorðinna. Það er stefna borgarinnar að 
auka hlut annarra samgangna en notkunar einkabílsins og borgin hefur hvatt til aukinna



hjólreiða og sýnt vilja sinn í verki með metnaðarfullum áformum um gerð hjólastíga og 
hjólreiðaáætlunar. Aukin slys hjólreiðamanna undanfarið kunna jafnframt að stafa af 
verulegri aukningu hjólreiðamanna í umferðinni. Nauðsynlegt er að veita hjólandi og 
gangandi vegfarendum meiri forgang við gerð umferðarmannvirkja. Má í þessum efnum vísa 
til rannsókna víða um heim, sbr. t.d. http://www.cvclehelmets.org/papers/c2022.pdf, Head 
injuries and bicycle helmet laws eftir D. L. Robinson: 
http://www.sciencedirect.com/science? ob-ArticleURL& udi^Bó V5 S-3VWPXBT- 
6& user=10& rdoc=l& fmt=& orig=search& sort=d&view=c& version=l& urlVersion= 
0& userid^lO&mdS^fOSl^SSSeSHSbdOdlSSPB^cTa^cföfS. en niðurstaðan er yfirleitt, að 
hjálmaskylda hvetur hjólreiðamenn ekki til notkunar á hjálmum, heldur dregur skyldan úr 
hjólanotkun.
Reykjavíkurborg telur að í ákvæðinu felist allt of víðtækt valdaframsal til ráðherra. 

Ráðherra gæti, skv. ákvæðinu, jafnvel skyldað gangandi vegfarendur til notkunar 
hlífðarhjálms. Þótt um langsótt dæmi sé að ræða, verður að líta til skilgreiningar á „óvörðum 
vegfarenduma þegar litið er til ákvæðisins og kemur þá í ljós, að hér er um allt of víðtækan 
íhlutunarrétt ráðherra að tefla, til að ásættanlegt sé. Heppilegra er að takmarka vald ráðherra 
til reglugerðarsetningar með skýrum fyrirmælum í löggjöfmni um, hvemgi reglur er ætlast til 
að hann setji.

8L gr. frumvarpsins:
Markmið frumvarps til umferðarlaga er í samræmi við eftirfarandi meginmarkmið 
samgöngustefnu Reykjavíkurborgar.
• Að tryggja greiðar samgöngur án þess að ganga á verðmæti svo sem umhverft, heilsu og 
borgarbrag.
•Að uppfylla fjölbreyttar ferðaþarfir borgarbúa á jafnréttisgrundvelli.

• Að stuðla að fullnýtingu samgöngukerfa borgarinnar.

Afar mikilvægt er að ákvörðun umferðarhraða á þjóðvegum borgarinnar verði hjá 
sveitarfélaginu en ekki færð Vegagerðarinni. Þetta er ekld síst brýnt þar sem Vegagerðin hefur 
sagt upp veghaldssamning við Reykjavíkurborg. Vald sveitastjómar er takmarkaðra miðað 
við núgildandi lög.. Áhrif umferðarhraða á heilsu og lífsgæði fólks eru ótvíræð. íbúar 
sveitarfélaganna kjósa sér sveitastjórn, en hafa enga aðgkomju að stjórn Vegagerðarinnar. 
Það er því lýðræðisleg krafa að sveitastjómin hafí írumkvæðisvaldið í viðkvæmum málum 
sem þessum.

Vegagerðin starfar á grundvelli vegalaga nr 80/2007. Markmið þeirra laga er fyrst og fremst 
að horfa til greiðra og öruggra samgangna en ekki jafnræðis milli samgöngumáta, 
umhverfisáhrifa eða borgarbrags. Hraði á þjóðvegum í borginni skiptir afar miklu máli 
varðandi umhverfísáhrif og borgarbrag.

84. gr. frumvarpsins:
Með ákvæðinu á að lögtaka hluta ákvæða reglugerðar nr. 369/2000 varðandi stæðiskort 
hreyfihamlaðra og er kveðið á um að handhöfum stæðiskorts fyrir hreyfihamlaða sé heimilt að 
leggja í sérstök stæði sem eru auðkennd með þar til gerðu umferðarmerki. Bílastæðasjóður 
hefur heimild til að leggja gjald á bíla sem leggja í slík stæði en nú er það svo að mikill fjöldi 
stæða fyrir hreyfihamlaða er ekki rétt merktur (ekki með þar til gerðu umferðarmerki) og geta 
stöðuverðir því ekki skrifað álagningu vegna þeirra stæða. Hefur eftirlit með því að þessi 
stæði séu rétt merkt verið stórlega ábótavant undanfarin ár. Þar sem ekki er fylgt eftir þeim 
reglum sem kveða á um merkingar á þessum stæðum, þá er lagt til að Bílastæðasjóði verði 
heimilt að skrifa gjald á bíla í þeim stæðum sem bera einhverja merkingu, þ.e. ekki verði gerð

http://www.cvclehelmets.org/papers/c2022.pdf
http://www.sciencedirect.com/science


krafa um þar til gert umferðarmerki heldur sé eirrnig heimilt að skrifa þar sem einungis er 
málað merki á götuna eða á annan skýran hátt gefið til kynna að um stæði hreyfihamlaðra sé 
að ræða. Lagt er til að 1. mgr. ákvæðisins hljóði svo:

84. gr.
Stœðiskort fyrlr hreyfihamlaða 

„Handhafa stæðiskorts fyrir hreyfihamlaða er heimilt, í tengslum við flutning á þeim, 
að leggja ökutæki hvar sem er á landinu í bifreiðastæði sem ætlað er fyrir fatlaða og auðkennt 
er með þar til gerðu umferðarmerki, yfirborðsmerkingu eða gefið á annan hátt sannanlega til 
kynna um stœði eða umferð hreyfihamlaðra. “

1. mgr. 110. gr. frumvarpsins:
Lagt er til að við I. mgr. 110. gr. bætist nýr stafliður, g. íiður, svohljóðandi: „Reglum um 
gjaldtöku vegna notkunar nagladekkja sbr. 4, og 5. mgr. 84. gr. „
Augljóst er? að gjaldtaka vegna notkunar nagladekkja verður þýðingarlaus, ef ekki eru sett 
einhver viðurlög við því að sniðganga greiðslu gjaldsins. Heppilegt er, að stöðuverðir geti 
lagt á aukagjald í samræmi við ákvæði reglugerðar, sem gert er ráð fyrir að seft verði skv. 5. 
mgr. 84.gr. Nauðsynlegt er að bein lagaheimild sé fyrir álagningu aukagjalds.

5. mgr. 110. gr, frumvarpsins:
Taka þarf út orðin ,v..og ráðstöfun gjaldsins til umferðaröryggismála/4 en þessi setning er 
hluti af breytingu í eldra frumvarpi sem fallið hefur verið frá.

Virðingarfyllst,

Öm Sigurðsson, skrifstofustjóri.


