
Samgöngufélagið
Engjavegi 29 - 400 Ísafjörður • Kt. 620999-3269 • Netfang samgongur@samgongur.is • Veffang www.samgongur.is

Ísafirði, 11. mars 2019.

Nefndasvið Alþingis 
netfang: nefndasvid@althingi.is

Efni: Athugasemdir við frumvarp til umferðarlaga, þingskjal 231 -219. mál á 149. löggjafarþingi 
2018-2019.

Umsögn þessi er send vel e ftir uppgefinn frest, og skal beðist velvirðingar á því. Hún er um margt 
sama efnis og umsögn sem Samgöngufélagið sendi samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu um 
samráðsgáttina á www.island.is, 10. ágúst sl. við drög að frumvarpi því sem hér er til umfjöllunar 
(en ekki virðist hægt að vísa beint á umsóknina á vefnum). Einnig byggir hún á umsögn sem félagið 
sendi umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis 30. mars 2011, við frumvarp til umferðarlaga, sem 
þá var til meðferðar, sbr. þingskjal 814-495, lagt fyrir Alþingi á 139. löggjafarþingi 2010-2011. Sjá 
vefslóð á umsögnina á vef Alþingis hér https://www.althingi.is/altext/erindi/139/139-1869.pdf .

Rétt þótti að senda þessa umsögn þótt seint sé í ljósi frétta af svifryksmengun á höfuðborgar- 
svæðinu og víðar síðustu daga. Hluti þeirrar mengunar sem um ræðir hlýst af notkun negldra 
hjólbarða sem telja verður að séu allt o f mikið og lengi notaðir miðað við raunverulega þörf með 
tilheyrandi mengun, vegsliti og hávaða. Þykir verða að stemma stigu við notkun þeirra með því 
að heimila sérstaka gjaldtöku fyrir þá notkun.

I frumvarpi til umferðarlaga sem kynnt var í samráðsgáttinni á vefnum www.island.is í febrúar 
2018 var gert ráð fyrir að sveitarfélög gætu lagt á gjald fyrir notkun negldra hjólbarða. Í seinni 
útgáfu frumvarpsins á sama vettvangi, þ.e. á svæðinu www.island.is í jú lí s.á. hafði ákvæði um 
þetta verið tekið út og sama er í frumvarpi því sem hér er til umfjöllunar, ekki er minnst á þennan 
kost né er skýringar að finna af hverju þetta var tekið út og sætir nokkurri furðu. Þykir verða að 
hvetja umhverfis- og samgöngunefnd til að gera ráð fyrir heimild til gjaldtöku í frumvarpið. Verður 
að treysta sveitarfélögunum til að fara af varúð með þessa heimild en ólíklegt verður að teljast 
að hún yrði nýtt annars staðar en á höfuðborgarsvæðinu og þá ekki nema að vel athuguðu máli, 
vegna brýnnar þarfar og fjárhæð þess þá vonandi í hóf stillt.

M innt skal á að víða í Evrópu er notkun nagladekkja nánast óþekkt þótt þar snjói ekki síður en hér 
og í Noregi hefur sérstakri gjaldtöku verið beitt í stærri borgum í mörg ár, en framkvæmd hennar 
er mjög einföld fyrir tils tilli smáforrita (app). Sjá t.d. vefslóðina https://www.piggav.no/ þar sem 
leiðbeint er um hvernig að þessu er staðið í Osló. Mikil þróun er í gerð hjólbarða og þeir sífellt 
öruggari.

1

mailto:samgongur@samgongur.is
http://www.samgongur.is
mailto:nefndasvid@althingi.is
http://www.island.is/
https://www.althingi.is/altext/erindi/139/139-1869.pdf
http://www.island.is/
http://www.island.is/
https://www.piggav.no/


Vel mætti hugsa sér að t.d. eigendur ökutækja sem væru skráð á eigendur með lögheimili þar 
sem fara þyrfti yfir 200 m. hæð yfir sjávarmál til að komast til og frá höfuðborgarsvæðinu yrðu 
undanþegnir gjaldinu (flest allir austan Hellisheiðar og norðan Brattabrekkur og 
Holtavörðheiðar). Lögð er áhersla á að hér er ekki verið að leggja til gjaldtöku heldur heimild til 
gjaldtöku, heimild sem nýtta mætti ef sérstök þörf skapaðist að mati hlutaðeigandi yfirvalda. Er 
því lagt til að ákvæðið sem var í 4. mgr. 85. gr. frumvarpsdraganna og birt voru í febrúar 2018 
verði sett inn í frumvarpið á ný og 5. mgr. einnig færð til þess horfs sem þar var. Verður ákvæði 
85. gr. frumvarpsins þá svohljóðandi þar sem breytingar ákvæðisins í núverandi frumvarpi eru 
feitletraðar.

85. gr.
Takmörkun eða bann umferðar um stundarsakir.

Veghaldari getur, í samráði við lögreglu og almannavarnanefnd, þegar það á við, takmarkað eða 
bannað umferð vélknúinna ökutækja um stundarsakir á vegi sem hættulegur er vegna skemmda 
eða af öðrum orsökum þar til viðgerð er lokið eða hætta liðin hjá.

Sveitarstjórn og Vegagerðinni, þegar um þjóðveg er að ræða, er heimilt að takmarka eða banna 
umferð um stundarsakir á vegi eða svæði þegar mengun er yfir heilsufarsmörkum eða hætta er 
talin á að svo verði. Til grundvallar slíku banni skal liggja fyrir rökstuðningur fyrir takmörkun 
umferðar vegna mengunar, studdur mæliniðurstöðum og mengunarspám.

Takmarkanir á umferð vegna mengunar frá ökutækjum geta t.d. falist í breytingum á 
hámarkshraða, takmörkun á umferð stærri ökutækja eða takmörkun almennrar umferðar með því 
að heimila tilteknum bifreiðum akstur á ákveðnum svæðum eftir oddatölu/jafnri endatölu eða 
sambærilegum endabókstaf skráningarmerkja. Upplýsingar um slíkar takmarkanir skulu gefnar 
með umferðarmerkjum og auglýsingum á opinberum vettvangi, svo sem á vefsetri 
Vegagerðarinnar eða með öðrum tryggum hætti.

Sveitarstjórn er heimilt að ákveða gjald allt að 200.000 kr. vegna notkunar negldra 
hjólbarða á nánar tilteknum svæðum, fyrir ákveðið tímabil eða ákveðin skipti, að höfðu 
samráði við Vegagerðina. Utan tímabils er notkun negldra hjólbarða á vélknúnum 
ökutækjum óheimil.

Ráðherra getur í reglugerð sett nánari ákvæði um úrræði og við hvaða kringumstæður grípa 
megi til takmarkana, sbr. 2. og 3. mgr. Kveða skal á um nánari kröfur, viðmið og 
fyrirkomulag gjaldtöku vegna notkunar negldra hjólbarða skv. 4. mgr. í reglugerð sem 
ráðherra setur.

Sýnist reyndar að vel mætti hafa fjárhæð gjalds eitthvað hærri. Til lengri tíma mætti huga að því 
að hætta að beita lögreglusektum fyrir notkun nagladekkja á landsvísu heldur yrði látið duga að 
greiða mætti gjald fyrir notkun þeirra utan þess tíma sem þau eru leyfð. Umræða um það bíður 
þó væntanlega betri tíma.
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Rétt þykir að nota tækifærið við ritun þessarar umsagnar að minna á eftirfarandi sem sumt hefur 
raunar komið fram áður í umsögnum Samgöngufélagsins við frumvarp til umferðarlaga:

1) Orðlag 1. gr. frumvarpsins má telja fullupphafið, almenns eðlis og ekki nægilega skýrt. Er því 
lagt til að í stað orðalagsins „Markm ið laganna er að vernda líf og heilsu vegfarenda með auknu 
umferðaröryggi þar sem jafnræðis er gætt milli vegfarenda, óháð samgöngumáta, og tillit  tekið 
til umhverfissjónarmiða við skipulagningu umferðar." Verði það orðað eitthvað á þessa leið:

Markmið laga þessara er að stuðla að öruggri og greiðri umferð á landi í sem mestri sátt við 
umhverfi og samfélag og jafnræði vegfarenda óháð samgöngumáta.

2) Lagt er til að ákvæði um hámarkshraða eða almennar hraðatakmarkanir utan þéttbýlis á 
vegum lögðum bundnu slitlagi verði rýmkuð og gert ráð fyrir auknum sveigjanleika við ákvörðun 
hans, en ákvæði um hámarkshraða í frumvarpinu eru að mestu óbreytt frá því sem er í núgildandi 
umferðarlögum sem voru sett 1987. Þá var vegakerfið að mun frumstæðara en nú er og ekki síður 
ökutæki og öryggisbúnaður sem þau eru búin.

Varðandi ákvæði 37. gr. frumvarpsins þar sem fjallað er um almennar hraðatakmarkanir utan 
þéttbýlis skal eftirfarandi hugleiðingum komið á framfæri, en það er sem hér segir (tölum framan 
við hverja málsgrein er þó bætt við hér):

37. gr.
Almennar hraðatakmarkanir.

1. Hraðamörk á vegum skulu meðal annars ákveðin að teknu tilliti til umferðaröryggis 
vegfarenda, umhverfissjónarmiða og skilvirkni samgangna.

2. Í þéttbýli má hámarks ökuhraði ekki vera meiri en 50 km á klst., nema sérstakar stæður mæli 
með hærri hraðamörkum og umferðarmerki gefi það til kynna.

3. Utan þéttbýlis má hámarks ökuhraði ekki vera meiri en 80 km á klst. á vegum með 
malarslitlagi, en 90 km á klst. á vegum með bundnu slitlagi, nema umferðarmerki gefi annað 
til kynna.

4. Ákveða má hærri hraðamörk á tilteknum vegum, þó eigi hærri en 110 km á klst. ef 
akstursstefnur eru aðgreindar og aðstæður að öðru leyti leyfa, enda mæli veigamikil 
sjónarmið um umferðaröryggi eigi gegn því.

5. Á vegum með aðskildar akstursstefnur þar sem hámarkshraði hefur verið ákveðinn hærri en 
90 km á klst. er umferð gangandi, hjólandi og léttra bifhjóla í flokki I ekki heimil, enda séu 
gangstéttir, göngustígar, hjólastígar eða aðrar leiðir til staðar.

6. Ákveða má lægri hraðamörk þar sem æskilegt þykir til öryggis eða af öðrum ástæðum.
7. Á afmörkuðum bifreiðastæðum skal hámarks ökuhraði vera 15 km á klst.
8. Hámarks ökuhraði skal tilgreindur í heilum tugum, að undanteknum hámarks ökuhraðanum 

15 km á klst.
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9. Ráðherra setur í reglugerð, að fengnum tillögum Vegagerðarinnar, nánari ákvæði um þær 
tegundir vega þar sem heimilt er að ákveða lægri eða hærri hámarkshraða, þar á meðal um 
rafræna stjórnun hraða á vegum.

Hér er að langmestu leyti horft til til hraðans 90 km á klst. á vegum með bundnu slitlagi og 80 km 
á vegum „með malarslitlagi."

Verður að gera við þetta athugasemdir. Áður hafa verið nefndir sem dæmi vegir á Vestfjörðum. 
Þar er t.d. heimilaður og skiltaður hraði 80 km á klst á t.d. veginum milli Þingeyrar og Flókalundar 
í Vatnsfirði, sem er um 70 km langur malarvegur. Verður þó að telja nánast útilokað að aka á 
þeim hraða nema á stuttum köflum, enda t.d. sá hluti vegarins sem liggur um Dynjandisheiði (35 
km), lagður sem sumarvegur fyrir rúmri hálfri öld og lítið sem ekkert verið breytt síðan. Vegurinn 
er allt í senn mjór, hlykkjóttur, oftast holóttur, ekkert uppbyggður og fylgir því mjög hæðóttu 
landslagi sem á heiðinni er. Sá hluti vegkaflans sem liggur yfir Hrafnseyrarheiði er aftur á móti 
víða í bröttum sneiðingum utan í fjallshlíðinni þar sem hátt er niður og víða þverhnípi. Allar brýr 
á þessari leið eru einbreiðar. Þótt vissulega sé leiðin öll vel merkt með ýmsum upplýsingaskiltum 
um aðstæður og ástand vegarins og einnig með mörgum skiltum um leiðbeinandi hraða verður 
að telja að mjög varhugavert sé og allt að því „óðs manns æði" að heimila á honum 80 km hraða 
á klst. og merkja hann þannig. Sama má telja eiga við um þann hluta Vestfjarðavegar sem liggur 
um Gufudalssveit í Reykhólahreppi á sunnaverðum Vestfjörðum, sem svipuð lýsing á við um og 
hér að framan. Hér má einnig nefna veginn um Vatnsnes í Húnaþingi vestra, vegi víða í Dölunum, 
Skógarströnd og svo mætti lengi telja. Hins vegar þegar komið er á nýlega breiða og að mun 
öruggari vegi, lagða bundnu slitlagi, hækkar heimilaður hraði aðeins um 10 km á klst. eða í 90 km. 
á klst. Segja má að um óverulegan mun á heimiluðum hraða sé að ræða á þessum tveimur ólíku 
vegtegundum og e rfitt að skilja hverju þetta sætir og án efa í margra huga e rfitt að bera virðingu 
fyrir ákvörðunum sem þessum. Auk þess sem áður er nefnt getur verið mjög varasamt að mætast 
á malarvegum vegna hættu á grjótkasti og að ryk geti truflað.

Malarvegum fer smátt og smátt fækkandi en á hinn bóginn má telja líklegt að umferð um þá sem 
e ftir eru hafi vaxið töluvert síðustu ár með auknum fjölda erlendra ferðamann sem margir hverjir 
eru alls óvanir akstri á vegum sem þessum og oft á ökutækjum sem þeir þekkja ekki eins og sín 
eigin þar sem þeir taka þau á leigu hérlendis til skamms tíma.

Svipað má segja um vegi sem eru með það sem nefnt er með einbreitt slitlag. Verður að telja 
varhugavert að heimila sama hraða þar og á vegum með fu lllri breidd og eðlilegt að miða 
hámarkshraða á slíkum vegum við 80 km á klst. Þótt e.t.v. sé rétt að fela Vegagerðinni 
ákvörðunarvald um það fremur en að lögbinda það.

Á hinn bóginn má nefna dæmi um ýmsa vegarkafla sem telja verður að vel sé í lagi að heimilaðir 
verði að aka á á 100 km hraða á klst. ekki síst í ljósi þess að 80 km hraði á klst skuli almennt 
heimilaður á malarvegum. Má þar m.a. nefna ýmsa nýlega uppbyggða vegi á Vestfjörðum, sem 
lagðir eru samkvæmt nýlegum stöðlum varðanda breidd vegaxlir, vegrið o.fl., umferð telst lítil, 
vegsýn góð, lítið um vegamót og veglengdir langar. Í þessu sambandi má benda á marga 
vegarkafla í Ísafjarðardjúpi, sem og á sunnanverðum Vestfjörðum t.d. milli Vattarfjarðar og 
Kjálkafjarðar, um Þröskulda og svo mætti áfram telja. Mjög er sérstakt að fara af gömlum lélegum
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malarvegi þar sem leyfður er 80 km hraði á klst á nýlegan malbikaðan veg þar sem leyfður er 90 
km hraði á klst.

M innt skal á að ökutæki og öryggisbúnaður þeirra hafa tekið miklum framförum á síðustu árum 
og flest ökutæki svo vel búin að vart finnst þegar ekið er á yfir 90 km hraða á vegum þar sem þeir 
eru bestir. Margt bendir til að margir ökumenn sem ávallt eru varkárir í umferðinni og haga akstri 
að jafnaði e ftir aðstæðum og vilja virða reglur e ftir því sem unnt er aki á í kring um 100 km hraða 
á klukkustund á þessum vegum þegar aðstæður leyfa. Hér er o ft um langa vegarkafla að ræða 
sem áður segir, fjarri þéttbýli, og það getur slævt einbeitingu ökumann að aka mun hægrar en 
aðstæður leyfa á löngum leiðum og það því e itt og sér vel til þess fallið að stuðla að ákveðnu 
öryggi að heimila aukinn hraða. Hraði sem lagaður er að aðstæðum er til þess fallinn að bæta 
tilfinningu ökumann fyrir aðstæðum á hverjum stað. M innt skal á að vel sýnist koma til greina að 
nota gulu stikurnar sem eru meðfram flestöllum vegum landsins til að merkja leyfðan hámarks- 
hraða á hverjum stað og ættu ökumenn þá ekki að þurfa að velkjast í vafa um hvaða hraði er 
leyfður hverju sinni. Nefnt skal að nú er sekt fyrir að aka á 101 km á klst. þar sem heimilaður hraði 
er 90 km á klst kr. 50.000, sbr. reglugerð nr. 288/2018 um sektir og önnur viðurlög vegna brota ú 
umferðarlögum og reglum settum samkvæmt þeim. Sjá hér
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/37/37b2/nr/1342 . Þrátt fyrir þetta má ekki gleymast að 
ákvarðanir um hámarkshraða sem ekki eru í samræmi við aðstæður á hverjum stað eru líklegar 
til að verða virtar að vettugi þrátt fyrir þung viðurlög og því dregið úr þeirri virðingu sem þarf að 
vera fyrir þeim og sama hald í þei, og ella væri.

Um ákvörðun hámarkshraða á vegum utan þéttbýlis mætti hafa talsvert lengra mál og í mörgum 
tilfellum  snýr ákvörðun um hámarkshraða sjálfsagt meira að framkvæmd en lagabókstaf. Tekið 
skal fram að telja verður að reglugerð sú sem mælt er fyrir um í 9. mgr. 37. gr. frumvarpsins geti 
orðið mjög til bóta ef vel tekst til og fagnað að sjá ákvæði um hana, en þó með þeim fyrirvara að 
þar verði þar sem aðstæður leyfa heimilaður 100 km hraða þótt akstursstefnur séu ekki aðskildar. 
Einnig skal nefnt að telja verður til bóta að sami hraði skuli leyfður fyrir flestar gerðir ökutækja en 
hann sé ekki lægri fyrir flutningabíla yfir 3.500 kg og þau ökutæki sem eru með aftanívagn eins og 
kveðið er á um í 38. gr. núgildandi laga vegna hættu á tíðum framúrakstri, sem víða er mjög 
varasamur og e rfitt að koma við.

Að þessu athugaðu þykir mega gera tillögu um að 37. gr. frumvarpsins verði orðuð sem hér segir 
(og vegir með bundu slitlagi nefndir á undan malarvegum í 3. mgr. þar sem langmestur hluti 
aksturs hérlendis er á vegum lögðum bundnu slitlagi öfugt við það sem var árið 1987 þegar 
lagagreinin var samin):

37. gr.
Almennar hraðatakmarkanir.

1. Hraðamörk á vegum skulu meðal annars ákveðin að teknu tilliti til umferðaröryggis 
vegfarenda, umhverfissjónarmiða og skilvirkni samgangna.

2. Í þéttbýli má hámarks ökuhraði ekki vera meiri en 50 km á klst., nema sérstakar stæður 
mæli með hærri hraðamörkum og umferðarmerki gefi það til kynna.

5

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/37/37b2/nr/1342


3. Utan þéttbýlis má hámarks ökuhraði ekki vera meiri en 90 km á klst. á vegum með 
bundnu slitlagi en 70 km á klst. á vegum með malarslitlagi, nema umferðarmerki 
gefi annað til kynna.

4. Ákveða má hærri hraðamörk á tilteknum vegum, þó eigi hærri en 110 km á klst. ef um 
fáfarna vegi er að ræða, eða akstursstefnur eru aðgreindar og aðstæður að öðru leyti 
leyfa, enda mæli veigamikil sjónarmið um umferðaröryggi eigi gegn því.

5. Á vegum með aðskildar akstursstefnur þar sem hámarkshraði hefur verið ákveðinn 
hærri en 90 km á klst. er umferð gangandi, hjólandi og léttra bifhjóla í flokki I ekki 
heimil, enda séu gangstéttir, göngustígar, hjólastígar eða aðrar leiðir til staðar.

6. Ákveða má lægri hraðamörk þar sem æskilegt þykir til öryggis eða af öðrum ástæðum.
7. Á afmörkuðum bifreiðastæðum skal hámarks ökuhraði vera 15 km á klst.
8. Hámarks ökuhraði skal tilgreindur í heilum tugum, að undanteknum hámarks 

ökuhraðanum 15 km á klst.
9. Ráðherra setur í reglugerð, að fengnum tillögum Vegagerðarinnar, nánari ákvæði um 

þær tegundir vega þar sem heimilt er að ákveða lægri eða hærri hámarkshraða, þar á 
meðal um rafræna stjórnun hraða á vegum.

3) Fagnað er að ákvæði í 2. og 3. mgr. 84. gr. frumvarpsins þar sem segir:

"Á þjóðvegum ákveður Vegagerðin hraðamörk skv. 2. -  4. mgr. 37. gr.
Hraðamörk á þjóðvegum í þéttbýli skulu þó ákveðin að fengnu samþykki viðkomandi sveitarstjórnar og 
lögreglu."

Telja verður eðlilegt að þessi ákvörðun sé í höndum Vegagerðarinnar þar sem sérþekking og 
yfirsýn er fyrir hendi frem ur en í höndum lögreglustjóra og sveitarfélags á hverjum stað þótt gert 
sé ráð fyrir samþykki þeirra. Fyrir kemur að sveitarstjórnir fari fram með nokkru offorsi við að 
takmarka hámarkshraða á þjóðvegum í þéttbýli, en yfirle itt staðfestir lögreglustjóri tillögur 
sveitarstjórna í þessa veru og virðast þá hugmyndir um skilvirkni samgangan oft fyrir borð bornar. 
Því sýndist mjög til bóta að hafa kæruheimildir til ráðherra varðandi þessar ákvarðanir. Þó sýnist 
einnig að vel mætti bera ákvarðanir Vegagerðarinnar um hámarkshraða á vegum utan þéttbýlis 
undir ráðherra.

4) Óvíst verður að telja að það verði til að auka umferðaröryggi að ráði að lækka mörk heimilaðs 
áfengismagns í blóð ökumanna úr 0,5 pr.mille í 0,2 pr.mille eins og gert er ráð fyrir í 49. gr. 
frumvarpsins en kallar væntanlega á talsvert meiri vinnu lögreglu við e ftirlit og eftirfylgni. Í 
meirihluta Evrópuríkja er miðað við hærri töluna. Verður að teljast heppilegast að fylgja fordæmi 
flestra annarra þjóð í kringum okkur. Hugsanlega mættu miða lægri mörkin við stærri ökutæki, 
akstur í atvinnuskyni og þá sem eru með bráðbirgðaskírteini eins og sums staðar er gert. Nálgast 
má upplýsingar um þetta m.a. á vefnum Wikipedia hér 
https://en.w ikipedia.org/w iki/Drunk driving law by country
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Hvimleitt er að sjá orðið „ölvunarakstur" á nokkrum stöðum í frumvarpinu þótt það sé að finna í 
núgildandi umferðarlögum enda afmörkun hugtaksins ölvun ekki skýr. Betur sýnist fara á því að 
notast við orðalagið „undir áhrifum áfengis."

5) Telja verður að mun heppilegar að Samgöngustofa þurfi að samþykkja reglur um notkun 
stöðureita á landi í umráðum sveitarfélaga fremur en lögreglustjórar eins og nú er mælt fyrir um 
og kveðið er á um í 2. mgr. 86. gr. frumvarpsins. Líklegt má telja að þekking á málefnum sem 
varða stöðureiti (bílastæði) sé þar meiri en hjá lögreglustjórum í hinum níu lögregluumdæmum 
landsins og því líklega meiri yfirsýn og hægara að samræma verklag og e ftir atvikum eftirlit. Sjá 
um þetta athugasemdir Samgöngufélagsins við þetta ákvæði á vef Alþingis, dags. 10. apríl 2017, 
sem nálgast má hér https://www.alth ingi.is/altext/erindi/146/146-758.pdf.

Virðingarfyllst,

f.h. Samgöngufélagsins

Jónas Guðmundsson 
fyrirsvarsmaður
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