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Efni: Umsögn um Frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum, nr. 50/1987, 
Þskj. 102 — 102. mál.

Bifhjólasamtök Lýðveldisins, Sniglar hafa síðan að fyrstu drög um ný umferðarlög voru lögð fram 
árið 2009, skilað inn athugasemdum og tillögum um breytingar. Tillögurnar hafa verið vel 
rökstuddar og langflestar hlotið hljómgrunn og svo er einnig farið nú með núverandi frumvarpi til 
breytinga á gildandi umferðarlögum síðan 1987. Meðal annars var farið eftir tillögum Snigla 
varðandi farþegaakstur og er það vel. Farið var fram á við Bifhjólasamtökin að skila inn 
athugasemdum við breytingarfrumvarpið sem fylgja hér með fyrir neðan. Tillögurnar eru samdar 
af fólki með langa reynslu af bifhjólum og sérfræðiþekkingu á málefninu. Viljum við um leið lýsa 
yfir því að það er von okkar að hraða megi vinnu við ný umferðarlög og endurskoðun á þeim sem 
mest svo að sú mikla vinna sem farið hefur í þau, fari ekki í súginn.

2. gr.

41. gr. laganna orðast svo:
Bifhjóli má ekki aka samhliða öðru ökutæki, nema þegar ekið er samhliða öðru 
bifhjóli á sömu akrein í þéttbýli, enda sé hámarkshraði þar eigi meiri en 50 km á 
klst. og aðstæður leyfa slíkt. Léttum bifhjólum í flokki I má þó eigi aka samsíða.
Heimilt er að aka léttu bifhjóli í flokki I á gangstétt, hjólastíg eða gangstíg, enda valdi það 
ekki hættu eða óþægindum eða veghaldari hefur ekki lagt við því bann. Ef hjólastígur er 
samhliða gangstétt eða gangstíg er einungis heimilt að aka á hjólastígnum. Ökumaður á 
gangstétt eða gangstíg skal víkja fyrir gangandi vegfarendum. Ef ökumaður á léttu 
bifhjóli í flokki I á gangstétt þverar akbraut skal hann gæta að því að aka ekki 
hraðar en nemur venjulegum gönguhraða. Léttu bifhjóli í flokki I má ekki aka á akbraut 
með 50 km hámarkshraða og yfir.
Á bifhjóli og hliðarvagni þess má ekki flytja fleiri farþega en ökutækið er ætlað til. Farþega 
á bifhjólinu er óheimilt að sitja fyrir framan ökumann.
Óheimilt er að flytja farþega á léttu bifhjóli nema ökumaður sé 20 ára eða eldri, enda 
sé bifhjólið til þess ætlað.
Barn sjö ára eða yngra, sem er farþegi á bifhjóli skal sitja í sérstöku sæti því 
ætluðu. Barn eldra en sjö ára skal ná með fætur niður að fóthvílum bifhjóls, en að öðrum 
kosti á fyrri málsliður við.
Ökumaður og farþegi bifhjóls skulu að jafnaði hafa báða fætur á fótstigum eða fóthvílum 
og ökumaður báðar hendur á stýri og að jafnaði bæði (öll) hjól bifhjólsins á vegi þegar það 
er á ferð.

Tillaga: Fyrsta málsgrein breytist á eftirfarandi hátt: „Bifhjóli má ekki aka samhliða öðru 
ökutæki á sömu akrein, nema þegar ekið samhliða öðru tvíhjóla ökutæki, enda sé
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hámarkshraði þar eigi meiri en 60 km á klst. og aðstæður leyfa slíkt. Léttum bifhjólum í 
flokki I má þó eigi aka samsíða.“
Tillaga: Breytt orðalag „Ef ökumaður á léttu bifhjóli í flokki I á gangstétt þverar akbraut 
skal hann gæta að því að aka ekki hraðar en 5 km á klst.“
Tillaga: Breytt orðalag „Óheimilt er að flytja farþega á léttu bifhjóli nema ökumaður sé 20 
ára eða eldri og með A1 ökuréttindi að lágmarki, enda sé bifhjólið til þess ætlað.“
Tillaga: Breytt orðalag „Barn sjö ára og yngra sem er farþegi á bifhjóli skal sitja í sérstöku 
sæti því ætluðu og sætið hafi verið framleitt af viðurkenndum aðila.“

Rökstuðningur: Með orðalagsbreytingu á fyrstu málsgrein verður skýrara að ákvæðið 
eigi við ökutæki í sömu akrein og verður því síður túlkað þannig að á vegum með tveimur 
eða fleiri akreinum megi bifhjól ekki vera samsíða en á sitthvorri akreininni. Einnig er lagt 
til að miðað verði við hámarkshraða 60 km á klst þannig að stofnbrautir með 60 km 
hámarkshraða falli undir ákvæðið og stuðli því að því að greiða fyrir umferð á þeim 
stofnbrautum þar sem mikið er um umferðarljós. Einnig skal bent á að í drögum að nýjum 
umferðarlögum var miðað við 60 km hámarkshraða og ekki hafa komið fram nein rök til að 
breyta þeirri viðmiðun.

í fjórðu setningu annarar málsgreinar er lagt til að setja inn ákveðinn hámarkshraða þegar 
létt bifhjól þverar akbrautir. Þetta er gert til að ákvæðið verði skýrara og er það gert í ljósi 
þess að stór hluti þeirra sem nota létt bifhjól af flokki I eru unglingar sem gera sér síður 
grein fyrir því hvað eðlilegur gönguhraði er.

Í fjórðu málsgrein er lagt til að bæta inn að ökumaður létt bifhjóls hafi að lágmarki A1 
bifhjólaréttindi til að hann hafi heimild til að flytja farþega. Okkar rökstuðningur fyrir því er 
sá að ef ökumaður kominn er með A1 réttindi er ljóst að hann hefur setið bifhjólanámskeið 
og hafi réttindi á létt bifhjól. Þar með er hann betur í stakk búinn til að flytja farþega og 
líklegri til að hafa þekkingu og getu til þess.

Í sjöttu málsgrein teljum við að taka þurfi fram hvers konar sæti barn yngra en sjö ára skal 
sitja í sem farþegi á bifhjóli. Við setjum fram þá tillögu að bætt sé við að sætið sé hannað 
af viðurkenndum aðila, svo öryggi barnsins sé gætt.
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