
Landssamtök hjólreiðamanna 
Engjavegi 6 
104 Reykjavík

Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Reykjavík , 12.október 2014

Umsögn Landssamtaka hjólreiðamanna við frumvarpið Umferðarlög (EES-reglur), 102. mál.
144 löggiafarbing. 2014-2015

Inngangur

Landssamtök hjólreiðamanna (hér eftir LHM) eru hagsmunasamtök sem hafa að markmiði 
m.a. að efla hjólreiðar á Íslandi sem heilsusamlegan samgöngumáta með margvisleg jákvæð 

hliðaráhrif. Öll stærstu hjólreiðafélög landsins eiga aðild að LHM. Samtökin eru þó ekki aðeins 
málsvari félagsmanna hinna ýmsu hjólreiðafélaga sem telja yfir 2000 manns heldur leitast þau 

jafnframt eftir að vera málsvari allra sem hjóla á Íslandi. LHM eru aðildarfélag að European 
Cyclists' Federation, sem eru heildarsamtök fyrir hjólreiðafélög til samgangna og ferðalaga í 
Evrópu. Aðildarfélög ECF er að finna í flest öllum löndum Evrópu. LHM hlutu 

samgönguviðurkenningu Reykjavíkurborgar 2012 fyrir virka þátttöku og áhrif í að efla 
hjólreiðar á Íslandi.

Undanfarin ár hafa margar rannsóknir og stefnumótunarplögg frá stofnunum á alþjóðavísu 
rennt stoðum undir það að hjólreiðar til samgangna séu afar góður valkostur til að bæta heilsu, 
samfélag og umhverfi. Skilvirkni eykst og samfélagið sparar talsverð útgjöld, ekki síst vegna 

fækkunar veikindadaga og minna álags á heilbrigðis- og bótakerfinu. Því þarf að vanda til 
verka við löggjöf sem snertir hjólreiðar, svo ávinningurinn tapist ekki.

Fulltrúar LHM eru ánægðir með nokkur meginstef í framkomnu frumvarpi en eru með nokkrar 
þungar athugasemdir við það. Athugasemdirnar eru settar fram hér að neðan í tveimur 
köflum, almenn umsögn um frumvarpið og athugasemdir við einstakar greinar þess.

Stjórn LHM óskar eftir því að fá að koma á fund Umhverfis- og samgöngunefndar til að gera 

nánari grein fyrir máli sinu og svara spurningum. Hér er stutt upptalning á helstu punktum:

* Það þarf skýra skilgreiningu á reiðhjólum, ekki óskýra skilgreiningu sem brýtur í bága við 

málvenju.

* Ekki ætti að að heimila umferð léttra bifhjóla (tegund I) á öllum gangstéttum. Það myndi 

ganga þvert gegn þeirri stemningu sem er í þjóðfélaginu, þar sem mörgum þykir nógu mörg 
vandamál koma upp við að gangandi og fólk á reiðhjóli samnýtir mjóa stíga og gangstéttir.

* Ekki ætti að banna létt bifhjól (tegund I) á götum með 50 km hámarkshraða (sjálfgefin 
hámarkshraði í þéttbýli ), né almennt á öllum vegum landsins með hámarkshraða yfir 50 

km/klst. Þetta væri mikil skerðing á ferðafrelsi og brot á meðalhófsreglu.

Landssam tö k hjólreiðam anna 
w w w .L H M .is
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Frumvarpið er sagt innihalda breytingar sem Íslandi er skylt að innleiða vegna EES 
samningsins, auk ákvæða sem brýnt þykir að breyta. Við getum engan veginn séð að þessi 
útskýring haldi fyrir ofangreind atriði, né að rök hafi verið færð fyrir þeim.

1. Almenn umsögn um frumvarpið.

Með frumvarpinu er lögfest tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/24/EB frá 18. mars 2002, 

um gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum á tveimur eða þremur hjólum (1. grein, h. 
liður frumvarpsins). LHM hafa bent á þetta í nokkurn tíma, en tilskipunin setur eðlilegar 
skorður við hverskonar tæki geta kallast reiðhjól og hafa samskonar eiginleika og reiðhjól. LHM 

eru mjög fylgjandi þeirri lagasetningu eins og heildarsamtök hjólreiðamanna í Evrópu, ECF. Um 
ýmis konar önnur létt farartæki mun áfram vera fjallað undir liðnum „reiðhjól" í lögunum og 
er það í sjálfu sér í lagi en samtökin leggja þó eindregið til breytingar á orðalagi til að skýrt 

verði að þau séu ekki reiðhjól í sjálfu sér þó þau falli að mestu undir sömu reglur í lagalegum 
skilningi.

Þá eru ákvæði gerð skýrari hvað varðar bifhjól ýmiskonar og létt bifhjól knúin rafmagni og 
bensíni með takmörkun á ökuhraða við 25 km á klst. Þau eru færð undir liðinn „létt bifhjól í 
flokki I" en höfðu áður fyrir misskilning lent undir liðnum „reiðhjól". Það er mjög til bóta að 

mati LHM og skýrir stöðu þeirra.

Hitt er svo annað mál hvaða reglur eiga að gilda um létt bifhjól í flokki I. LHM gera alvarlegar 

athugasemdir við að þau verði leyfð í umferð á öllum gangstéttum en leggur til að hægt verði 
að heimila umferð þeirra á stígum og mögulega á gangstéttum með boðmerkjum. Þá er lagst 
jafn eindregið gegn því að umferð þeirra verði bönnuð á vegum þar sem hámarkshraði er meiri 

en 50 km. á klst. Það bann er á misskilningi byggt, skerðir ferðafrelsi háð ferðamáta og e.t.v. 
efnahag. Þessi skortur á meðalhófi, samtali við hagsmunaaðila og ígrundun við lagasetningu 

getur sett hættulegt fordæmi fyrir hjólreiðar.

Einnig er gerð athugasemd við reglur um flutning farþega með þeim og um þverun akbrautar 

þar sem þau ákvæði geta sett hættuleg fordæmi fyrir réttarstöðu hjólandi vegfarenda.

( Að rafmagsnvespurnar og öflugri rafmangsreiðhjólin verða sett undir bifhjól mun líka þýða 

að þau verði skráningarskyld, og mögulega tryggingarskyld auk þess að ökumaður gæti þurft 
próf til að aka þeim. Íslenskum yfirvöldum er sennilega í sjálfsvald sett hvað þau setja strangar 
reglur um notkun þessara tækja, því líklega er áðurnefnd tilskipun um gerðarviðurkenningu 

einu Evrópsku reglurnar sem Ísland þarf að undirgangast, sem eiga við um þessi ökutæki. Það 
má vel velta því fyrir sér hvort að það þurfi að skrá og tryggja létt bifhjól í flokki I og skylda 
ökumenn þeirra til að taka ökupróf. Í Svíþjóð munu þessi bifhjól vera tryggingaskyld en ekki 

skráningarskyld og ekki þarf ökupróf til að aka þeim. Hættan af notkun þessara tækja virðist 
varla réttlæta það enda þarf að gera dauðaleit til að finna dæmi um (alvarleg) slys, sem þessi 
tæki hafa valdið. LHM taka þó að öðru leyti ekki afstöðu til þessa efnis. )

Þá er rétt að geta þess að mörgum reiðhjólum hefur verið breytt innanlands og sett í þau rafhjálparvél. 

Þau eiga að uppfylla undanþáguákvæði tilskipunar EB, þ.e. 1. gr. h. lið frumvarpsins, en það hafa verið 
sögur á kreiki um að auðvelt sé að aftengja stýrisbúnaðinn eða að þau séu jafnvel alls ekki með slíkan 
stýrisbúnað. Þannig geti þau komist hraðar en 25 km. á klst á vélaraflinu og ekki þarf að stíga fótstig til
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að hjálparvél gefi afl. Augljóst er þegar horft er á ferð sumra svona hjóla, að þau uppfylla það ekki að 
vera reiðhjól en virka eins og bifhjól með rafmagnsinngjöf. LHM telja eðlilegt að gengið verði eftir því að 
þessi hjól séu rétt framleidd og þeim ekki breytt af notendum og að þau uppfylli ákvæði 1. gr. h. liðs 

frumvarpsins. Meðalhófsreglan leiðir líklega af sér að breytingin sé vel auglýst og að aðlögunartími sé 

gefin.

2. Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.

1. gr., liður b undir c. lið.

Mikilvægt er að skýrt komi fram að létt bifhjól í flokki I eigi ekki að geta farið hraðar en 25 km á 

klst. sem mun vera ætlunin með hugtakinu „hannað" en það er hætt við að annarleg 
lagatúlkun geti farið á kreik ef ekki er kveðið skýrar að orði. Því er lagt til að orðalaginu verði 
breytt í c., b. lið frumvarpsins og hljóði svona: „Létt bifhjól greinast í létt bifhjól í flokki I 
sem ekki komast hraðar en 25 km á klst. fyrir vélaraflinu og ... “

1. gr., d. liður.

Mikilvægt er að hugtakið reiðhjól fái að halda merkingu sinni og sé ekki allt önnur í lögunum 
en í aldalangri málvenju. Skýrt þarf að vera í lögum að þó ýmis tæki falli lagalega undir sömu 
reglur og reiðhjól séu þau ekki reiðhjól. LHM hafa bent á þetta í fyrri umsögnum um nýleg 

frumvörp að umferðarlögum og var í einu frumvarpi orðið við breytingatillögunni (179. mál á 
141. löggjafarþingi, Frumvarp til umferðarlaga frá 2012 ). Því er lagt til að orðalaginu verði 
breytt úr „Liðurinn Reiðhjól orðast svo:" í :

„d. Reiðhjól: Ökutæki sem knúið er áfram með stig- eða sveifarbúnaði og búið til aksturs í 
almennri umferð. Ákvæði um hjólreiðar gilda, nema annað sé ákveðið, einnig um:„ og í

framhaldinu koma svo liðirnir b. og c. undir d. lið en með breyttri röðun a. og b., þar sem 
núverandi a. liður fellur beint undir d. lið með þessari breytingu.

1.gr., liður b. undir d.lið.

Passa þarf upp á samræmi við staðallinn ÍST EN 15194, þannig að rafmagnsreiðhjól framleidd 
samkvæmt þessum staðli falli undir sömu reglur og reiðhjól í íslensku lagaumhverfi. Það þýðir meðal 

annars að rafmagnsreiðhjólið megi ferðast fyrir vélarafli einu og sér upp að 6km/klst hraða. Vandamál 
tengd skorti á samræmingu við samsvarandi staðal komu upp í Noregi, en verið er að leysa úr því með 
lagabreytingu. Þess vegna er lagt til að við b-lið d-hliðar 1 greinar verði tekið fram : „ Rafmagnsreiðhjól 

mega ferðast fyrir velarafli einu upp að 6 km á klst, sbr staðlinum ÍST EN 15194".

1. gr., liður c. undir d. lið.

Tæki sem falla undir lið c. í d. lið þurfa endrum og sinnum að fara um akbraut þegar ekki er um 

neina gangstéttir eða stíga að ræða bæði í þéttbýli og dreifbýli. Það vandamál sem er reynt að 
koma í veg fyrir með því að banna þessum tækjum að fara um akbraut er í raun ekki fyrir hendi 
og því algjör óþarfi að banna það. Þeir sem nota þessi tæki forðast það að vera á akbraut og 

þarf engar lagareglur til þess. Því er lagt til að setningin: „Slíkum farartækjum má ekki aka á 
akbraut." verði felld úr frumvarpinu. Til vara: Það mætti t.d. bæta við „... nema þegar önnur
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úrræði eru ekki til staðar."

1. gr., liður d. undir d. lið.

Athugið að liður d. undir d. lið. er sjálfstæður liður sem á ekki að vera undir d. lið.

2. mgr. 2. gr.

1. málsliður. LH M  leggjast gegn því að almennt verði heimilað að aka léttum bifhjólum í 
flokki I  á gangstéttum, hjólastígum og göngustígum. LH M  telja að þessa heimild eigi að 
skilyrða við að sérstakt boðmerki heimili akstur þessara tækja á þessum stöðum. Þannig verði 
það ávallt sérstök ákvörðun veghaldara að akstur þessara tækja verði leyfður á þessum stöðum. 
Enda séu skilyrði til þess að leyfa akstur þeirra á þessum stöðum að mati veghaldara og beri 
hann þá ábyrgð á því að hönnun og aðrir þættir beri þessa umferð. Lagt er til að 1. málsliður
2. mgr. verði þá t.d. þannig:
„Heimilt er að aka léttu bifhjóli íflokki I  á gangstétt, hjólastíg eða gangstíg sem veghaldari 
hefur merkt með boðmerki sem heimilarþessa umferð, enda valdiþað ekki hættu eða 
óþægindum fyrir aðra vegfarendur. “ Eðlilegt væri að veita rúman aðlögunartíma, þannig 
að náist að upplýsa notendur og setja upp skiltin.
2. málsliður. LH M  leggjast gegn því að skylda létt bifhjól í flokki I  til að nota hjólastíg e f hann 
er samhliða gangstétt eða göngustíg. Bent er á tillögu LH M  við 1. málslið 2. mgr. Eins og 
kemur fram hér á undan, ætti að merkja þá stíga sem þessum tækjum er heimilt að nota með 
sérstöku boðmerki. Lagt er til að 2. málsliður 2. mgr. verði felldur úr frumvarpinu.
4. málsliður. LH M  leggjast gegn því að setja þá sérstöku reglu um þverun akbrautar sem hér er 
sett fram fyrir létt bifhjól í flokki I. Ljóst er að sömu reglur þurfa að gilda um þverun akbrauta 
fyrir öll ökutæki sem nota stíga og gangstéttir og þarf að endurskoða þær í heild sinni en ekki 
að taka eina gerð ökutækja útúr eins og hér er gert. LH M  leggja því til að þessar reglur verði 
skoðaðar í heildarendurskoðun eða hlutaskoðun á þessum þætti í umferðarlögum og að þær 
komi í nýju frumvarpi sem hefur fengið meiri umræðu og skoðun áður en það kemur til kasta 
Alþingis. LH M  v ilja  a f þessu tilefni setja fram þá skoðun samtakanna að líta beri svo á að 
aðalbrautarréttur eigi að gilda fyrir stíga og reinar sem liggja samsíða aðalbraut og að þverun 
hliðarvega eigi að taka mið a f því. Umferð hjólandi og akandi ökutækja á þannig stígum ætti 
almennt að njóta sama réttar og umferðin á aðalbrautinni. Því er lagt til að 4. málsliður 2. 
mgr. verði felldur úr frumvarpinu.
5. málsliður. LH M  leggjast alfarið gegn því að banna akstur léttra bifhjóla í flokki I  á 
akbraut með 50 km hámarkshraða og yfir. Engin rök eru færð fyrir því í greinargerð með 
frumvarpinu og því erfitt að átta sig á hvað mönnum gengur til með þessari tillögu, sem skerðir 
almennan rétt fólks til umferðar á almennum vegum með fordæmalausum hætti. LH M  minna á 
ákvæði 8. gr. vegalaga um frjálsa för almennings um þjóðvegi. LH M  minna einnig á ákvæði 
65. gr. stjórnarskrár landsins um að allir skulu vera jafn ir fyrir lögum. Hér er lagt til að einn 
hópur almennings skuli bannaður í umferð á almennum þjóðvegum landsins a f algerum 
geðþótta, án rökstuðnings og án raunverulegrar ástæðu. Þetta er þeim mun furðulegra þar sem 
yfirvöld eiga samkvæmt frumvarpinu að geta krafist að ökumenn verði með ökupróf, á 
skráningarskyldum ökutækjum með ábyrgðartryggingu.
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Umferð reiðhjóla er leyfð á öllum götum og vegum á Íslandi utan Hvalfjarðarganga og eru það 
samskonar reglur og gilda í öllum löndum heimsins, þar sem hjólreiðar eru almennt ekki 
bannaðar nema á skilgreindum hraðbrautum með hækkuðum hámarkshraða og aðrar valkostir í 
leiðavali í boði. Það er á sama hátt engin ástæða til að banna akstur léttra bifhjóla í flokki I  þar 
sem er 50 km hámarkshraði eða hærri. Þessi tilhneiging í umferðarlagasetningu mætti kannski 
kalla Miklubrautarheilkennið því það er eins og menn átti sig ekki á því að á Íslandi eru um 13 
þús km af þjóðvegum sem nær a llir eru með y fir 50 km hámarkshraða en afar lítilli umferð. Það 
er því ekki í lagi að banna akstur þessara ökutækja á öllum þessum 13 þús. km., hugsanlega, 
vegna þess að menn sjá hættu við það á þessum fáu km a f stofnbrautum á höfuðborgarsvæðinu. 
Þar að auki myndi hættan sem væntanlega er hugsað til, ekki hverfa, heldur færast frá vegum 
yfir á gangstéttir, og koma niður á gangandi og hægfærari fólki á reiðhjólum, sér í lagi börnum, 
gamalmennum og öðrum hópum sem eru viðkvæmir.
Notendum þessara tækja dettur almennt ekki í hug að aka eftir Miklubrautinni og því er enn 
verið að reyna að banna eitthvað sem ekki þarf að banna. Athugun á reglum í Svíþjóð og 
Danmörku leiðir í ljós að þar er ekki lagt bann við akstri léttra bifhjóla a f þessari gerð á 
almennum vegum. E f  nauðsynlega þarf að takmarka umferð þessara tækja á einhveijum 
vegaköflum er heimild til þess í 81, gr. umferðarlaga. Lagt er eindregið til að 5. málsliður 2. 
mgr. verði felldur úr frumvarpinu.

4. mgr. 2. gr. frumvarpsins.

LH M  telja það óþarfa að láta strangari reglur gilda um flutning farþega á léttu bifhjóli en á 
venjulegum bifhjólum. Enda eru ekki færð nein rök fyrir því í greinargerð. Sennilega er 
hættuminna að vera farþegi á léttu bifhjóli en öðrum vélhjólum. Því er lagt til að 4. mgr. 2. gr. 
verði felld úr frumvarpinu. Það ákvæði sem nú bannar að reiða á léttu bifhjóli verður þá 
úr sögunni þar sem 42. gr. laganna fellur brott með frumvarpinu.

Niðurlag : Aðalmálið í athugasendum LH M  sem snúa beint að hjólreiðum er að gera ekki 
hugtakið reiðhjól loðið og óskýrt. Þótt meirihlutinn a f greinunum sem eru gerðar athugasemdir 
við snerti ekki hjólreiðar beint, þá gera þær það sannarlega óbeint. Auk þess er málsmeðferðin 
gagnvart öðrum minnihlutahópi í umferðinni ekki til eftirbreytni að okkar mati.

Fyrir hönd stjórnar Landssamtaka hjólreiðamanna

Morten Lange 

Árni Davíðsson 

Páll Guðjónsson 

Haukur Eggertsson
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