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Efni: Sjónarmið um skyldu barna til að nota hlífðarhjálma við hjólreiðar

Umhverfis- og samgöngunefnd óskaði með tölvupósti 5. mars sl. eftir upplýsingum um rannsókn á áhrifum 
lögfestingar hjálmaskyldu sem framkvæmd var í Noregi. Þá var óskað eftir afstöðu samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytisins til þess sem fram kemur í umsögn Landssamtaka hjólreiðamanna um að lögfesting 
hjálmaskyldu barna geti haft neikvæð áhrif á hjólreiðar og þar með á lýðheilsu og umhverfi. Það séu frekar 
auknar hjólreiðar sem auki öryggi hjólreiðamanna og notkun reiðhjólahjálma hafi þar lítil áhrif til eða frá.

Meðfylgjandi eru sjónarmið sem hafa þarf í huga varðandi lögfestingu skyldu til notkunar reiðhjólahjálma fyrir 
börn yngri en 15 ára.

Tekin var ákvörðun um að leggja til að þessi hátternisregla sem gildir aðeins að því er varðar ákveðinn 
aldurshóp verði fest í lög en nú er sambærilega reglu að finna í reglugerð um öryggis- og verndarbúnað. Rétt er 
að vekja athygli á því að þrátt fyrir að lagt sé til að skylda barna til að nota hlífðarhjálma við hjólreiðar verði 
færð úr reglugerð í umferðarlög verða einstaklingar sakhæfir 15 ára og því eiga börn ekki á hættu að sæta 
viðurlögum fyrir að hjóla án hlífðarhjálms, verði frumvarp til umferðarlaga samþykkt í þessari mynd.

Skýrsla Rannsóknarnejndar samgönguslysa

Í skýrslu Rannsóknarnefndar samgönguslysa frá 11. september 2018 um banaslys á Nesjavallaleið þar sem 
hjólreiðamaður lést, beindi nefndin því til Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins að endurskoða reglur með 
tilliti til hjálmaskyldu fyrir allt hjólreiðafólk. Hjólreiðamaðurinn sem lést var ekki með hjálm, féll fram fyrir sig 
og lést. Að mati nefndarinnar eru líkur á að maðurinn hefði lifað slysið af hefði hann verið með hjálm. Í 
skýrslunni kemur fram að ca. 70-75% banaslysa hjólreiðamanna séu af völdum höfuðáverka. Höfuðáverkar séu 
algeng ástæða fyrir örorku sem leggi mikið á hinn slasaða og hans nánustu sem og samfélagið í heild. Fram 
kemur að í nýlegri viðamikilli samanburðarrannsókn á niðurstöðum fjölda rannsókna frá mörgum löndum á 
áhrifum hjálma á höfuðmeiðsli í reiðhjólaslysum kemur í ljós að hlutfall þeirra sem urðu fyrir höfuðmeiðslum 
var að meðaltali helmingi lægra meðal þeirra sem voru með hjálm en hjá þeim sem voru án hjálms. Öryggisáhrif 
hjálma mælast meiri fyrir alvarleg höfuðmeiðsl. Hlutfall þeirra sem urðu fyrir alvarlegum höfuðmeiðslum, 
þ.m.t. banaslysum, var að meðaltali 69% lægra meðal þeirra sem voru með hjálm en þeirra sem ekki voru með 
hjálm. http://rnsa.is/media/3937/nesjavallavegur-2252018.pdf

Komur slasaðra á bráðamóttöku

Í greininni „Komur slasaðra á bráðamóttöku Landspítala eftir reiðhjólaslys árin 2005-2010“ eftir Ármann 
Jónsson, Sævar H. Lárusson, Ágúst Mogensen, Hjalta Má Björgvinsson og Brynjólf Á. Mogensen, voru

http://rnsa.is/media/3937/nesjavallavegur-2252018.pdf


skoðaðar sjúkraskýrslur allra sem leituðu á bráðamóttöku Landspítalands vegna reiðhjólaslysa frá 1. janúar 2005 
til 31. desember 2010. Skráðar komur á bráðamóttöku vegna áverka eftir reiðhjólaslys voru á tímabilinu 3472. 
Þar af vantaði upplýsingar um 114 sjúklinga, 27 fóru heim án skoðunar læknis og í 87 tilfellum voru sjúkraskrár 
ófullnægjandi. Meðalaldur slasaðra reynist 22,6 ár en flestir slösuðust á aldrinum 0-19 ára, þar af 19,2% á 
aldrinum 5-9 ára og 30,4% á aldrinum 10-14 ára. Í greininni kemur m.a. fram að skráning á notkun 
reiðhjólahjálms hafi verið ábótavant á rannsóknartímabilinu en í 85% tilvika var hjálmanotkun ekki skráð. 
Hlutfall skráningar um notkun hjálms hjá innlögðum sjúklingum var einnig lág en upplýsingar um notkun 
hjálma voru til staðar hjá 43,5% sjúklinga. Þeir sjúklingar sem höfðu notað hjálm lögðust síður inn, höfðu síður 
áverka á höfði og höfðu lægra áverkaskor. Fram kemur að í ljósi þess hve vanskráning hjálmanotkunar var mikil 
á tímabilinu sé erfitt að meta gagnsemi reiðhjólahjálma út frá rannsókninni þó ýmsar erlendar rannsóknir bendi 
til þess að hjálmanotkun dragi marktækt úr tíðni höfuðáverka. 
https://www.laeknabladid.is/tolublod/2016/02/nr/5749

Skýrsla Statens Vegvesen

Í tölvupósti umhverfis- og samgöngunefndar til ráðuneytisins var sérstaklega óskað eftir upplýsingum um 
rannsókn á áhrif lögfestingar hjálmaskyldu sem framkvæmd var í Noregi. Hér á eftir fylgir stutt umfjöllun um 
skýrsluna.

Í skýrslu Statens Vegvesen kemur fram að skaðaminnkandi áhrif hjálma sé vel skjalfest en að um áhrif á 
hjólreiðar og möguleikann á að auka hjólreiðar sé lítið vitað. Fram kemur að skv. spurningakönnun sem lögð var 
fyrir börn undir 16 ára aldri, telja 9% þeirra að þau myndu draga úr eða hætta hjólreiðum ef hjálmaskyldu yrði 
komið á í landinu. Þó segir að þessi hópur hjóli lítið og hugsanlegur samdráttur í hjólreiðum sé því lítill. Stór 
hluti þeirra sem segjast munu minnka hjólreiðar taka fram að þau muni ganga meira í stað þess að hjóla og því 
muni ekki draga algjörlega úr líkamlegri hreyfingu þeirra þó þau dragi úr eða hætti hjólreiðum.

Fram kemur að rannsóknir bendi til þess að hjálmanotkun dragi úr skaða. Þá segir að þegar hjálmaskyldu er 
komið á þurfi að fylgja skyldunni eftir með áróðri og kynningum. Slíkt hafi verið gert í Svíþjóð þegar 
hjálmaskyldu var komið á þar og hjálmanotkun hafi aukist frá 40% upp í 60%.

Tekið er fram að reiðhjólaslys séu sárlega vanskráð. Telja má að hið sama eigi við um skráningu reiðhjólaslysa 
hér á landi. Þá kemur fram að af alvarlega slösuðum og látnum hjólreiðamönnum í Noregi á árunum 2001-2005 
notuðu fæstir hjálm.

Í skýrslunni er vísað í grein í norska læknablaðinu (n. Tidsskrift for Norsk lægeforening) þar sem allir 
höfuðáverkar við fjögur norsk sjúkrahús sem rekja mátti til reiðhjólaslysa voru skoðaðir yfir tveggja ára tímabil. 
Niðurstaðan var sú að flestir höfuðáverkar eiga sér stað hjá börnum, sérstaklega á aldrinum 5-9 ára. Fram kemur 
að það eigi sér stað 253 höfuðáverkar fyrir hverja 100.000 hjólreiðamenn á aldrinum 5-9 ára á hverju ári. Í 
greininni er því haldið fram að ef allir hjólreiðamenn í aldurshópunum 0-4 ára, 5-9 ára og 10-14 ára byrjuðu að 
nota hjálm væri hægt að koma í veg fyrir 55% höfuðáverka í yngsta aldurshópnum, 62% í miðhópnum og 64% í 
elsta hópnum.

Þá kemur fram að lítið sé til af rannsóknum á áhrifum hjálmaskyldu á hjólreiðar í þeim löndum þar sem 
hjálmaskylda sé við lýði. Þær fáu rannsóknir sem gerðar hafi verið sýni allt frá minnkun hjólreið, sérstaklega hjá 
ungmennum, til þess að aukning hjólreiða stöðvist og loks til þess að hjálmaskylda hafi engin áhrif á umfang 
hjólreiða.

Í skýrslunni er að finna töflu með tölfræðiupplýsingum frá nokkrum ríkjum þar sem hjálmaskyldu hefur verið 
komið á. Samkvæmt þeim upplýsingum jókst hlutfall þeirra sem nota hjálm við hjólreiðar í öllum tilfellum þar 
sem hjálmaskyldu var komið á, þá dregur úr dauðsföllum hjólreiðamanna, höfuðáverkum og höfuðáverkum 
barna. Upplýsingar um það hvort dregið hafi úr hjólreiðum við það að hjálmaskyldu var komið á í umræddum 
ríkjum eru ólíkar milli ríkja.

Fram kemur í skýrslunni að ekki sé mikið um rannsóknir á áhrif hjálmaskyldu á hjólreiðar og þær rannsóknir 
sem til eru séu misvísandi.

Fram kemur að rannsóknir bendi til þess að jákvæð áhrif hjólreiða á heilsu vegi þyngra en áhættan sem stafar af 
slysum. Þannig séu jákvæð áhrif á heilsu 10-20 sinnum meiri en neikvæð áhrif sem orsakast af slysum.

https://www.laeknabladid.is/tolublod/2016/02/nr/5749


Tekið er fram að í Noregi væri áhrifaríkast að leggja hjálmaskyldu á fyrir hjólreiðamenn og farþega í 
aldurshópnum 0-12 ára eða 0-16 ára. Þetta stafar af því að börn eru háðari reiðhjólum sem samgöngumáta en 
aðrir hópar og að þau eru tiltölulega stór hluti þeirra sem lenda í alvarlegum slysum við hjólreiðar. Þá séu börn 
ekki þjálfuð í að ferðast í umferðinni og þurfi að sýna þeim sérstaka athygli í vinnu við umferðaröryggismál.

Niðurstaða skýrslu Statens Vegvesen

Í niðurstöðukafla skýrslunnar segir m.a. að ekki sé hægt að segja með afgerandi hætti til um það hvort 
hjálmaskylda muni hafa neikvæð heilsufarsleg áhrif vegna þess að það muni draga úr hjólreiðum. Þá sé lítið til 
af rannsóknum frá ríkjum sem tekið hafa upp hjálmaskyldu en þær rannsóknir sem til eru séu misvísandi. Fram 
kemur að rannsóknir bendi til þess að hjálmaskylda hafi skaðaminnkandi áhrif. Þá segir að hjálmanotkun sé 
jákvæð en það sé hætta á að hjálmaskylda geti haft neikvæð áhrif á heilsufar almennings. Spurningin sé sú hvort 
láta eigi upplýsingaherferðir og hvatningu til hjálmanotkunar duga, þrátt fyrir að hjálmaskylda muni hafa meiri 
áhrif. Það sé að mati Statens Vegvesen pólitísk spurning hvort forgangsraða eigi umferðaröryggi framar en 
mögulegum umhverfis- og heilsufarslegum ávinningi.

Ráðuneytið tekur undir það að ekki sé hægt að draga skýrar ályktanir af áhrifum hjálmaskyldu á hjólreiðar 
almennings. Þannig er ráðuneytinu ekki kunnugt um afgerandi rannsóknir sem taki af allan vafa um það hvort 
skylda til notkunar hlífðarhjálma við hjólreiðar dragi úr hjólreiðum eða ekki. Flest bendi til þess að notkun 
hlífðarhjálma við hjólreiðar auki öryggi en jákvæð áhrif hjólreiða á heilsu fólks eru einnig ótvíræð. Í þessu 
samhengi er einnig rétt að taka fram að frumvarpið gerir ekki ráð fyrir breytingu á núgildandi reglum um 
hjálmaskyldu. Ekki er verið að skylda nýjan hóp til notkunar hjálma við hjólreiðar heldur aðeins verið að færa 
hátternisreglu sem nú er að finna í reglugerð inn í umferðarlög.

Þessi tölvupóstur ásamt viðhengjum er eingöngu ætlaður þeim sem tölvupósturinn er stílaður á og gætu 
upplýsingar í honum verið bundnar trúnaði. Birting tölvupóstsins eða viðhengja, að hluta til eða í heild, er óheimil 
án samþykkis sendanda. Fyrirvari/Disclaimer

https://www.althingi.is/fyrirvari

