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III. Kafli 29. gr. -  8 tl. um að óheimilt sé að nema staðar í hringtorgi annars vegar og regla 4. mgr. 27. gr. 

um að víkja skuli fyrir gangandi vegfarendum á gangbraut.

Reglan í 29. gr. er mjög eðlileg, enda eru kostir hringtorga þeir m .a. að sem umferðarmannvirki afkasta 

þau miklu og eru um leið tiltölulega ódýr leið til að stytta bið á gatnamótum.

Regla 27. gr. er auðvitað eðlileg líka en hér reynir hins vegar á samspil tveggja ákvæða við vissar aðsæður.

Hönnuðir umferðarmannvirkja hafa í auknum mæli fært merktar gangbrautir alveg upp að útakstri (og 

innakstri) úr hringtorgum sem þýðir, að vilji ökumenn virða reglu 4. mgr. 27. gr. og stöða bifreið áður en 

komið er út úr hringtogi, brjóta þeir bannreglu 29. gr. Um leið skapast hætta á aftanákeyrslum auk þess 

sem umferð á hringtorginu tekur iðulega drjúga stund að jafna sig. Gangbrautin kemur seint inn í sjónsvið 

ökumanna sökum þess að þeir beygja ekki í átt að henni fyrr en komið er mjög nálægt. Telja má víst, að 

margir hafi reynslu af þessu, enda hefur notkun hringtorga stóraukist, einkum í nýjum íbúðahverfum. 

Með frágangi umferðarmannvirkja á þennan hátt er sköpuð hætta bæði fyrir gangandi og akandi 

vegfarendur. Má vera, að hönnuðir hafi hér hermt hver eftir öðrum gagnrýnislaust.

Lagt er til, að í umferðarlögum verði kveðið á um að hönnun umferðarmannvirkija megi ekki leiða til 

slysahættu og/eða leiða til þess að vegfarendur geti ekki fylgt tilteknum ákvæðum laganna án þess að 

gerast brotlegir við önnur. Skipulagsyfirvöld hafi heimild til að mæla fyrir um úrbætur frá veghaldara að 

fenginni umsögn Umferðarstofu.

XVIII kafli, (Viðurlög) Um 106. gr. -  endurveiting ökuréttar.

Samkvæmt ákvæðinu geta liðið allt 5 ár þar til unnt er að sækja um endurveitingu ökuréttinda, ef um 

ítrekuð ölvunarakstursbrot hefur verið ræða. Í eldri lögum var þessi tími 3 ár. Afbrotaskýrslur bera ekki 

með sér að lenging þessara refsikenndu viðurlaga hafi haft tilætluð áhrif, þvert á móti hefur 

ölvunaraksturbrotum fjölgað. Með því að skoða stuttlega dóma (dómar um sviptingu eru ekki allir birtir) 

má finna þess merki að eina afleiðing þessa hafi verið aukið álag á dómstóla. Dæmi eru um 5 dóma eða 

sáttir yfir sama aðila fyrir aksturbrot án réttinda (og án ölvunnar) sjá t.d . dóm í máli 716/2016. Hér er ekki 

verið að mæla ölvunarakstri bót, en gagnslaus viðurlög þjóna engum og bera vott um ráðaleysi. Þá er til 

þess að líta, að hafi menn litið til annarra landa þegar ákvæðinu var breytt, þá hafa þeir hinir sömu 

sennilega einnig borið sig saman við lönd þar sem almenningssamgöngur eru mun líklegri til að vera 

valkostur fyrir þann sem missr ökuréttindi.

Lagt er til, að ákvæðinu verð breytt þannig að í dómi vegna ítrekaðs ölvunarakstursbrots verði einnig 

kveðið á um hvenær dómþoli geti sótt um endurveitingu á ný, þó skuli eigi líða skemmri tími en 2 ár frá 

dómsuppsögu. Dómari hafi hins vegar heimild til að kveða á um lengri tíma eða allt að 5 ár ef 

ölvunarakstur hefur leitt til slysa.

V irð ingarfyllst,

Oddur Ó lason lögmaður.


