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Umsögn Reykjavíkurborgar um frumvarp til laga um breytingar á umferðarlögum

Vísað er til bréfs nefiidarsviðs Alþingis frá 20. febrúar sl. um frumvarp til laga um breytingar 
á umferðarlögum.

Meðfylgjandi eru umsagnir umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar og 
bílastæðanefiidar Reykj avíkurborgar um frumvarpið.
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Borgarráð

Reykjavík 5. mars 2014

Efni: Athugasemdir við frumvarp til laga um breytingar á umferðalögum nr. 50/1987, 
með síðari breytingum, bingskial 552-284. mál.

Meðfylgjandi eru athugasemdir við tillögu um breytingu á umferðarlögum sem óskað var eftir 
að bærist borgarráði fyrir 6. mars nk.

Bílastæðasjóður telur framlagðar breytingar mikilvægar en vill jafnframt eindregið óska eftir 
framgangi viðbótarákvæða sem fram hafa komið í tillögum til heildarendurskoðunar 
umferðarlaga og voru komnar inn í frumvarpsdrög. Umrædd viðbótarákvæði eru 
nauðsynlegur lagalegur grundvöllur fyrir breytingum samgöngumálum á Höfuðborgarsvæðinu 
og þola ekki bið. Um er að ræða auknar heimildir Bílastæðasjóðs Reykjavíkur sem og 
lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu til að leggja á ökutæki stöðubrotagjöld.

Í 110 gr. frumvarpsins sem fjallar um álagningu og innheimtu gjalds vegna brota á lögunum 
hafa verið sett inn nauðsynleg ákvæði hvað varðar auknar heimildir lögreglu og stöðuvarða til 
að leggja á ökutæki stöðubrotagjald við algengum brotum og lögð er mikil áhersla á að tekin 
verði inn í frumvarpsdrög nú. Ef frumvarpi verður ekki lagt fram í heild sinni að sinni er lagt 
til að heimildir stöðuvarða skv. 108. gr. núverandi laga (110 gr. frumvarpsdraga) verði 
rýmkaðar. Lagt er því til að 108. gr. verði því svohljóðandi (þ.e. að b-lið 108.greinar verði 
breytt og verði í samræmi við 110.grein frumvarpsdraga):

Liður b orðist svo 
b. ákvæðum 28.gr
Rök: Við þessa breytingu fæst heimild til að leggja stöðubrotagjald á ökutæki sem hindra 
t.a.m. aðkomu að brunahana og torveldi akstur til og frá húsum en þessi tvö ákvæði eru þau 
atriði sem oftast er kvartað yfir og valda vandræðum.

Þessar heimildir eru nauðsynlegar til að stöðuverðir geti sinnt betur sínu hlutverki, óviðunandi 
er að stöðuverðir þurfi að ganga fram hjá ólöglega lögðum ökutækjum. Einsog staðan er núna 
hafa þeir ekki heimild til að leggja gjald á bifreið sem leggur fyrir brunahana en hafa 
hinsvegar heimild til að leggja gjald á ökutæki sem leggur á gangstétt fyrir framan brunahana.

F.h. Bílastæðanefndar

Kolbrún Jónatansdóttir, framkvæmdastjóri
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Til borgarráðs

Athugasemdir við frumvarp til laga um breytingar á umferðarlögum

Meðfylgjandi eru athugasemdir við tillögu um breytingu á umferðarlögum sem óskað var eftir 
að bærist borgarráði fyrir 6. mars nk.

Athugasemdir við til frumvarp til laga um brevtingu á umferðarlögum nr. 50/1987. með 
siðari brevtingum, bingskial 552-284. mál.

Reykjavíkurborg telur framlagðar breytingar mikilvægar en vill jafnframt eindregið óska eftir 
framgangi nokkurra viðbótarákvæða sem fram hafa komið í tillögum til heildarendurskoðunar 
umferðarlaga. Umrædd viðbótarákvæði eru nauðsynlegur lagalegur grundvöllur fyrir 
breytingum sem eru að gerast í samgöngumálmn á Höfuðborgarsvæðinu og víðar í þéttbýli og 
þola ekki bið. Fyrst og fremst er um að ræða skilgreiningar og reglur fyrir göngugötur, 
hjólastíga og sérreinar. Vitnað er til hjólastíga í 2. grein í frumvarpinu án þess að þeir séu 
skilgreindir. Athugasemdir miðast við ofangreind áhersluatriði.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins;

umferð.
Rök: Nauðsynlegt ákvæði með vísun til gildandi laga og frumvarp til nýrra umferðarlaga. 

Eftirfarandi liðir bætist við 2. grein laganna;
Hjólastígur: Stígur aðallega ætlaður umferð reiðhjóla og léttra bifhjóla í flokki I og merktur 
þannig.
Göngugata: Vegur sem aðallega er ætlaður gangandi vegfarendum. Umferð annarra ræðst af 
merkingum, svo og þjónustuumferð sem getur verið heimiluð á tilteknum tímum sólarhrings á 
göngugötu.
Sérrein: Akrein sem einungis er ætluð ákveðinni tegund umferðar, einni eða fleiri, svo sem 
akstri almenningsvagna, leigubifreiða, ökutækja með ákveðinn lágmarksfjölda farþega, 
reiðhjóla og léttra bifhjóla í flokki I. Umferðarmerki gefa til kynna leyfilegan akstur á sérrein. 
Umferðarreglur fyrir akbrautir gilda um sérreinar, eftir því sem við á.



ný2. gr.
13. grein laganna orðist svo

Notkun akbrauta og sérreina.

Ökumaður skal aka á akbraut. Bannað er að aka eftir gangstétt, göngustíg, hjólastíg og 
göngugötu, sbr. þó 2. mgr. og 3. mgr. 26. gr. og 4. mgr. Þar sem sérstakar reinar eru fyrir 
mismunandi akstur ökutækja skal ökumaður að jafnaði nota þá rein sem ökutæki hans er 
ætluð.
Veghaldara er heimilt, að fengnu samþykki lögreglu, að ákveða hvaða ökutæki megi almennt 
eða í einstökum tilvikum aka á sérreinum og skal sú ákvörðun tilgreind með 
umferðarmerkjum. Við ákvörðunina skal þess m.a. gætt að tekið sé tillit til umferðaröiyggis 
vegfarenda, umhverfissjónarmiða og skilvirkni samgangna.

ný 3. gr.
3. mgr. 27. gr. laganna orðist svo;

Eigi má stöðva vélknúið ökutæki eða leggja því á gangstétt, göngustíg, göngugötu eða 
hjólastíg, nema annað sé ákveðið, sbr. 2. mgr. 81. gr. Sama á við um umferðareyjar og 
svipaða staði.

ný 4. gr.
39. gr. laganna orðist svo;
Hjólreiðamenn skulu hjóla í einfaldri röð. Þar sem nægilegt rými er mega tveir þó hjóla 
samhliða ef það er unnt án hættu eða óþæginda íyrir aðra vegfarendur. Ef gefið er merki um 
framúrakstur mega hjólreiðamenn eigi hjóla samhliða, nema aðstæður leyfi eða nauðsyn 
krefli.
Hjólreiðamaður skal að jafnaði hjóla í akstursstefiiu á hjólastíg, hjólarein eða hægra megin á 
akrein þeirri sem lengst er til hægri á akbraut sem er ætluð almennri umferð. Akreinina við 
hlið akbrautar má þó nota til framúraksturs ef eigi er unnt að fara fram úr hægra megin. 
Hjólreiðamaður, sem nálgast vegamót og ætlar til vinstri, má fara beint áfram inn á 

vegamótin og béygja þá fyrst þegar það er unnt án óþæginda fyrir aðra umferð. Gildir þetta 
þrátt fyrir umferðarmerki eða önnur merki, nema þau séu sérstaklega ætluð hjólreiðamönnum. 
Heimilt er að hjóla á gangstétt, göngustíg og göngugötu, enda valdi það ekki gangandi 

vegfarendum hættu eða óþægindum eða sveitarstjóm hefur ekki sérstaklega lagt bann við því. 
Ef hjólastígur er samhliða göngustíg er einungis heimilt að hjóla á hjólastígnum. 
Hjólreiðamaður á gangstétt, göngustíg eða göngugötu skal víkja fyrir gangandi vegfarendum. 

Hjólreiðamaður skal að jafnaði hafa fætur á fótstigum og a.m.k. aðra hönd á stýri.
Ganga skal þannig frá reiðhjóli sem er lagt að eigi stafi hætta eða truflun af.

samgöngustjóri


