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11. gr.
Mikil og góð reynsla er komin á kennslu í forgangsakstri hjá lögreglu en árið 2008 var byrjað að kenna 
sérstaka aðferðarfræði við forgangsakstur (AMF). Lögreglumenn sækja 5 daga námskeið þar sem 
kennd er aðferðarfræði frá norsku lögreglunni sem hefur verið þar í notkun í um 30 ár. Mennta- og 
starfsþróunarsetur ríkislögreglustjóra sér um þessa kennslu. Leiðbeinendur lögreglu sem sjá um 
þessa kennslu hafa hlotið sérstaka þjálfun á vegum norska lögregluháskólans. Þess má geta að eftir 
að byrjað var að kenna AMF hefur tjónum fækkað umtalsvert og tjónakostnaður vegna ökutækja 
lögreglu lækkað verulega.

Þjálfun í forgangsakstri er ekki nærri jafn umfangsmikil hjá slökkviliðs- og sjúkraflutningamönnum og 
sumstaðar engin. Við teljum fulla þörf á því að allir viðbragðsaðilar fái sömu samræmdu þjálfunina í 
forgangsakstri.

Við leggjum til að þeir sem þurfa starfs síns vegna að aka forgangsakstur verði gert skylt að sækja sér 
þessa þjálfun, s.s. sjúkraflutningsmenn og slökkviliðsmenn. Því verði eftirfarandi texta bætt við 
11.gr.:

„Enginn má aka forgangsakstur í atvinnuskyni nema hafa sótt sérstakt námskeið sem ráðherra 
setur nánari reglur um."

Við leggjum til að orðinu forgangsökumaður verði breytt í ökumaður. Það er augljóst að átt er við 
þann sem ekur forgangsakstur. Orðið forgangsökumaður er ekki notað í daglegu máli. Breyta síðustu 
setningu 1. mgr. svona:

Notkun hljóð- eða ijósmerkja við forgangsakstur dregur ekki úr skyldu forgangsökumanns til að sýna 
tillitssemi og viðhafa varúð gagnvart öðrum vegfarendum.

20. gr.
Lögregla hefur ítrekað bent á nauðsyn þess að setja í umferðarlög skýrt ákvæði sem bannar 
ógætilegan og/eða hættulegan akstur.

Því er lagt til að við 20. gr. bætist eftirfarandi texti:

„Óheimilt er, án fullnægjandi ástæðu, að aka ökutæki þannig að það missi veggrip, þar með talið 
hliðarskrið og spól."

Dæmi um spól með tilheyrandi hávaða og truflun fyrir íbúa í nærliggjandi húsum má sjá á þessum 
myndskeiðum:

• http://mbl.is/frettir/sjonvarp/19461/
• http://mbl.is/frettir/sjonvarp/70492/
• http://www.youtube.com/watch?v=ATykeMzmdf0

• http://www.youtube.com/watch?v=yrCo3GRiES8
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29. gr.
Við leggjum til að taka í burtu tvær síðustu málsgreinarnar og orða svona í staðinn:

„Heimilt er að takmarka stöðu ökutækja og svipaðra tækja í lögreglusamþykkt."

Mjög mikilvægt að hægt verði að leggja gjald á vegna allra tegunda af stöðvunarbrotum og því 
mikilvægt að bæta við þessari heimild um lögreglusamþykktir þannig að hægt sé að leggja gjald á 
ökutæki vegna brota á 4. mgr. 19. gr. reglugerðar um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007, vörubifreið, 
hópbifreið eða vinnuvél lagt í almennt bifreiðastæði þar sem það er bannað.

Í dag er mjög erfitt að framfylgja þessu banni þar sem fyrirtæki eru í mörgum tilfellum skráð fyrir 
þessum tækjum og ómögulegt að sanna hver lagði ökutækinu ólöglega þegar komið er að mannlausu 
ökutæki.

47. gr.
Lagt er til að hnykkt sé á því í umferðarlögum að akstur torfærutækja í þéttbýli sé bannaður, en það er 
í samræmi við ákvæði 21. gr. reglugerðar nr. 1127/2007 um lögreglusamþykktir.

Lögð er til eftirfarandi viðbót við 47. gr.:

„Allur akstur torfærutækja, s.s. vélsleða og torfæruhjóla, er bannaður innan þéttbýlis. Heimilt er 
sveitarstjórn þó að veita undanþágu frá þessu ákvæði á afmörkuðum svæðum og skal sú ákvörðun 
tilkynnt lögreglustjóra."

49. gr.
Samkvæmt 2. mgr. 102. gr. verður ökumaður ekki sviptur ökurétti fyrir fyrsta brot mælist hann undir 
0 ,5 % o  en yfir 0 ,2% . Einungis er um sekt að ræða.

Það er reynsla lögreglu að allt að helmingur þeirra ökumanna sem hún hefur afskipti af vegna 
ölvunaraksturs mælist með áfengismagn í blóði undir 0,5% .

Samkvæmt verklagi lögreglu er ökumanni sem mælist í alkóhólprófi yfir 0 ,29%  en undir 0 ,4 5%  gert 
að hætta akstri en ekki aðhafst frekar af hálfu lögreglu samkvæmt starfsfyrirmælum 
Ríkislögreglustjóra, áður dómsmálaráðuneytis. Þeir ökumenn sem mælast með 0 ,29%  í 
öndunarprófi eða minna fá að halda för sinni áfram samkvæmt sömu fyrirmælum.

Í breytingunni, ef af verður, felst því aukin vinna lögreglu vegna ölvunaraksturs sökum væntanlegrar 
fjölgunar slíkra brota og hærra flækjustigs, með vísan til þess að m.a. þarf að kanna feril ökumanna 
hverju sinni þar sem ekki skal svipta fyrir fyrsta brot. Skýra þarf einnig hvað átt er við með fyrsta 
brot.

Með vísan til ofangreinds og þess m.a. hversu hættulegt brotið telst, er lagt til að það varði 
ökuleyfissviptingu sé alkóhólmagn 0 ,2 %  og meira, líkt og nú er gert fyrir 0 ,5 %  og meira. 
Fælingarmáttur breytingarinnar er minnkaður verulega ef ekki á að svipta ökumann sem mælist 
undir 0 ,5% .
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62. gr.
4. mgr. Stafsetningarvilla: „Ökuskírteinin"

64. gr.
Við leggjum til að taka í burtu vísun í fjölda punkta í punktakerfi til þess að eiga möguleika á því að 
breyta punktakerfinu í framtíðinni, teljum nóg að tiltaka fjölda punkta í reglugerð. Breyta síðustu 
setningu 7. mgr. svona:

„Sama á við þann sem fengið hefur sviptingu vegna tiltekins fjölda refsipunkta."

72. gr.
Lögregla leggst gegn því að gera létt bifhjól í flokki I ekki skráningarskyld eins og þau eiga að vera í 
dag.

Töluvert er um það að einstaklingar, oftast börn, taki skráningarmerki af léttum bifhjólum í flokki II í 
dag og láti þannig líta út fyrir að ökutækið sé létt bifhjól I. Léttu bifhjóli í flokki II má ekki aka á 
gangstéttum. Þá má létt bifhjól í flokki II komast í 45 km/klst en létt bifhjól í flokki I aðeins komast í 
25 km/klst. Eftirlit lögreglu með þessum ökutækjum er mun erfiðara þegar þau eru ekki öll 
skráningarskyld eins og þau eiga að vera, en nokkuð hefur borið á kvörtunum til lögreglu vegna 
þessara ökutækja.

Þá leggjum við til að öll tengitæki, s.s. loftpressur og þ.h. verði skráningarskyld líkt og allar kerrur 
verða skráningarskyldar. Önnur setningin í 1. mgr. verði svona: „Sama á við um eftirvagn og 
tengitæki vélknúins ökutækis"

Það er mikilvægt að öll ökutæki séu skráningarskyld, enda fögnum við því að allir eftirvagnar verði 
skráningarskyldir.

Við leggjum því til að síðasta setningin í 1. mgr. verði felld brott.

84.gr.
Í heiti greinarinnar eru löggæslumyndavélar en ekkert er minnst á löggæslumyndavélar í greininni 
sjálfri?

95. gr.
Eftirfarandi greinar vantar í upptalinguna:

15. og 16. gr. Umferðarreglur fyrir gangandi vegfarendur.

47. gr. Almennar reglur um akstur torfærutækja.

56. gr. Skipulag vinnutíma, ábyrgð flutningsaðila og notkun ökurita.

57. gr. Farstarfsmenn

Það er varla ætlun löggjafans að gera brot við þessum greinum refsilaus?
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100. gr.
Að okkar mati er kominn tími á að endurskoða punktakerfið sem hefur reynst vel að flestu leiti en má 
bæta. Það mætti að hafa punkta fyrir fleiri brot og hafa meira bil á milli eftir alvarleika. T.d. er hægt 
að horfa á punktakerfið frá Nýja Sjálandi. Þar eru punktar fyrir fleiri brot en hjá okkur, m.a. fyrir að 
stoppa ekki fyrir lögreglu, skapa hávaða með ökutækinu og neita að gefa öndunarpróf, getur mest 
fengið 100 punkta.

Hér eru nánari upplýsingar:

http://www.nzta.govt.nz/resources/roadcode/motorcycle-road-code/about-your-
responsibilities/stepping-over-the-line.html

102. gr.
Lögregla leggst gegn því að einungis verði sektað fyrir ölvunarakstursbrot, hvar í röðinni sem það brot 
er framið. Vísar hún þar til umferðaröryggis og skilvirkni lögreglu við eftirlit.

(Sjá einnig athugasemdir við 49. gr.)

107. gr.
Taka í burtu vísun í fjölda punkta í punktakerfi til þess að eiga möguleika á því að breyta punktakerfi í 
framtíðinni. Fjöldi refsipunkta verði skilgreindur í reglugerð. Breyta 1. mgr. svona:

„Lögreglustjóri skal banna byrjanda með bráðabirgðaskírteini að aka hafi hann fengið tiltekinn fjölda 
punkta samkvæmt punktakerfi vegna umferðarlagabrota áður en bráðabirgðaskírteinið er endurnýjað í 
fullnaðarskírteini."
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Ný grein: Bann við notkun tækja sem trufla hraðamælitæki lögreglu

Lögregla telur ástæðu til þess að banna svona tæki áður en þau verða útbreidd. Við leggjum því til 
að sett verði ný grein þar sem skýrt er kveðið á um að svona tæki og notkun þeirra sé óleyfileg.

Hér eru upplýsingar um slík tæki sem truflar laser hraðamælitæki lögreglu þannig að ekki næst 
hraðamæling á viðkomandi ökutæki.

http://www.blinder.net/technology.html

http://www.youtube.com/watch?v=BrqSzId-14s&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=0PunnwCOU90&feature=related
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Lagatextinn úr lögum sem bannar svona tæki frá Texas USA:

Source: Texas Statutes: Sec. 547.616.
Effective Sept. 01, 2011
Sec. 547.616. RADAR INTERFERENCE DEVICES; OFFENSE.

(a) In this section, "radar interference device" means a device, a mechanism, an instrument, or 
equipment that is designed, manufactured, used, or intended to be used to interfere with, scramble, 
disrupt, or otherwise cause to malfunction a radar or laser device used to measure the speed of a 
motor vehicle by a law enforcement agency of this state or a political subdivision of this state, including 
a "radar jamming device," "jammer," "scrambler," or "diffuser." The term does not include a ham radio, 
band radio, or similar electronic device.

(b) A person, other than a law enforcement officer in the discharge of the officer's official duties, may 
not use, attempt to use, install, operate, or attempt to operate a radar interference device in a motor 
vehicle operated by the person.

(c) A person may not purchase, sell, or offer for sale a radar interference device to be used in a manner 
described by Subsection (b).
(d) A person who violates this section commits an offense. An offense under this subsection is a Class C 
misdemeanor.

Reykjavík, 13. nóvember 2018 

Fyrir hönd umferðardeildar Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu

Hlynur Gíslason 
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