
í I Barnaheill
Save the Chíldren lceland

Alþingi 
Erindi nr. Þ 143/1233 
komudagur 11.3.2014

Reykjavík 10. mars 2014

Nefndasvið Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Umsögn Barnaheilla - Save the Children á Íslandi um frumvarp til laga 
um breytingu á umferðarlögum nr. 50/1987, með síðari breytingum (EES-innleiðing 
o.fl.). Þingskjal 552 —  284. mál.

(Lagt fyrir Alþingi á 143. löggjafarþingi 2013-2014.)

Barnaheill - Save the Children á Íslandi gera ekki sérstakar athugasemdir við innleiðingu 

þeirra Evróputilskipana sem um ræðir.

Barnaheill vilja vekja athygli á að ef þær breytingar á skilgreiningum hjóla sem fram koma 

í frumvarpinu felast í því að hjól sem áður hafa verið skilgreind sem reiðhjól, verði nú 

skilgreind sem létt bifhjól, þarf að gera kröfu um ökuréttindi þeirra sem slíkum hjólum aka. 

Það getur þýtt að börn sem nú þegar eiga slík tæki verði nú að öðlast réttindi til að mega 

aka þeim og þá er mikilvægt að breytingin verði kynnt vel fyrir öllum hlutaðeigandi ef um 

það er að ræða.

Enn fremur vilja Barnaheill leggja áherslu á mikilvægi þess að árétta í lögum 

varúðarskyldu þeirra sem aka bifhjólum sem ekki gefa frá sér hljóð því slíkum bifhjólum 

fylgir aukin hætta fyrir gangandi vegfarendur, sérstaklega þegar um börn er að ræða, þar eð 

slíkum tækjum er iðulega ekið á gangstígum. Það er mikilvægt að gera kröfu um 

ökuréttindi til aksturs slíkra hjóla, sem felur í sér aukna fræðslu um varúðarskyldu 

ökumanna slíkra tækja sem oft eru börn.

Á undanförnum árum hafa hjólreiðar aukist til muna og er það jákvæð þróun bæði fyrir 

heilsu þeirra sem hjóla og fyrir lýðheilsu og sjálfbærni. E f ákveðnar tegundir hjóla verða 

bannaðar á stígum má gera ráð fyrir að þeim fjölgi á akbrautum sem stuðlar að aukinni

Barnaheill - Save the Children Iceland - Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík 
s. 553 5900 - fax. 553 5960 - barnaheill@barnaheill.is - www.barnaheill.is

mailto:barnaheill@barnaheill.is
http://www.barnaheill.is


slysahættu. Einnig má gera ráð fyrir að þeim sem hafa valið hjólreiðar sem samgöngutæki 

fækki og yrði það mikil afturför. Því er mikilvægt að samhliða verði gert átak í 

uppbyggingu sérstakra hjólreiðastíga.

Barnaheill vilja minna á mikilvægi þess að yfirvöld tryggi öryggi barna í umferðinni en 

samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem lögfestur hefur verið á Íslandi eiga 

börn rétt á þeirri vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst og skulu aðildarríki gera allar 

nauðsynlegar ráðstafanir á sviði löggjafar og stjórnsýslu til að tryggja börnum þau réttindi.

Virðingarfyllst,
f.h. Barnaheilla - Save the Children á Íslandi

Erna Reynisdóttir, 
framkvæmdastj óri
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