
Stigskipting réttinda
Bifhjólasamtök Lýðveldisins, Sniglar (BLS) eru mjög ósátt við þá breytingu sem 
gerð var á reglugerð um ökuskírteini árið 2011. Var þá farin sú leið að láta A1 
réttindi fylgja bílprófi í aldri í stað A2 réttinda, sem er hið eiginlega bifhjólapróf 
sam kvæm t öllum viðm iðunarstöðlum . Á Íslandi hefur bifhjólaprófið alltaf fylgt 
bílprófinu í aldri, einnig þegar tvískipting réttinda kom fyrst fram.

Rökstuðningur:
Það er margt sem mælir með því að það sé í raun og veru A2 réttindi sem eiga að 
fylgja bílprófinu í aldri en ekki A1 réttindi, sem A1 réttindi má í raun og veru túlka 
sem stór skellinöðruréttindi. Í fyrsta lagi er ekki einu sinni gerð krafa um bóklegt 
námskeið fyrir A1 ef umsækjandi er með bílpróf fyrir í núverandi ökuréttindalöggjöf. 
Auk þess eru bæði bókleg og verkleg próf fyrir A1 flokk auðveldari en fyrir A2 eða A. Í 
öðru lagi er það venja á Íslandi þegar kemur að aldursskilyrðum fyrir ökuréttindi 
vegna Evrópulöggjafar, að fara vægustu leiðina í öllum tilvikum. Það var ekki gert í 
núverandi reglugerð en engar slysaskýrslur eða rannsóknir sýna fram á að um aukinn 
fjölda slysa í þessum flokki sé að ræða, nema síður sé. Þvert á móti sýna erlendar 
slysaskýrslur að sá sem tekur A1 réttindi lendir síður í slysi á stóru bifhjóli seinna 
meir. Sú aðgerð að hafa A1 réttindi í efstu mörkum hefur hins vegar virkað öfugt og 
fækkað þeim sem taka slík réttindi umtalsvert og þar með eyðilagt að hluta til þann 
árangur sem nást ætti með stigskiptingu réttinda. Vilja því BLS undirstrika að gerð 
verði einföld breyting á umferðarlögum í þá veru að leiðrétta þetta:

55. gr.
Skilyrði til að mega stjórna ökutæki.

Veita má ökuskírteini þeim sem:
a. er fullra 18 ára að því er varðar B-réttindi skv. c-lið 1. mgr. 56. gr.,

Breytist í:
Veita má ökuskírteini þeim sem:

a. er fullra 18 ára að því er varðar B-réttindi og A2-réttindi skv. c-lið 1. mgr. 56.
g v

Ráðherra getur sett reglur um lægri aldursmörk og námskröfur til að mega stjórna 
léttu bifhjóli, bifhjóli í A1-flokki og dráttarvél og um hærri aldursmörk til að mega 
stjórna bifhjóli í A2- og A-flokki, svo og bifreið í C1-, C-, D1- og D-flokki sem og til 
farþega- og farmflutninga í atvinnuskyni.
Breytist í:
Ráðherra getur sett reglur um lægri aldursmörk og námskröfur til að mega stjórna 
léttu bifhjóli, bifhjóli í A1-flokki og dráttarvél og um hærri aldursmörk til að mega 
stjórna bifhjóli í A-flokki, svo og bifreið í C1-, C-, D1- og D-flokki sem og til 
farþega- og farmflutninga í atvinnuskyni.


