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Reykjavík, 12. nóvember 2018

Efni: Umsögn um frumvarp til umferðarlaga, 219. mál

SVÞ -  Samtök verslunar og þjónustu vísa til tölvupósts umhverfis- og samgöngunefndar 
Alþingis, dags. 1. nóvember sl., þar sem óskað er umsagnar samtakanna um frumvarp til 
umferðarlaga, 219. mál. SVÞ óska eftir að koma á framfæri eftirfarandi athugasemd f.h. 
flutningasviðs samtakanna og varðar 71. gr. fyrirliggjandi frumvarps, þ.e. tenging og dráttur 
ökutækis.

Hvað varðar umrætt ákvæði þá gerðu SVÞ, f.h. flutningasviðs samtakanna, athugasemd við 
drög að frumvarpi til umferðarlaga, og birt voru á samráðsgátt Stjórnarráðsins, hvað varðar 
umrætt atriði, þ.e. tenging og dráttur ökutækis, sbr. meðfylgjandi umsögn samtakanna frá 30. 
apríl sl. Vísast hér almennt til þeirra ábendinga og athugasemda sem þar koma fram og eru þær 
ítrekaðar hér með.

SVÞ benda á að sú breyting hefur þó verið lögð til í 71. gr. fyrirliggjandi frumvarps frá 
núgildandi 62. gr. umferðarlaga, nr. 50/1987, að ráðherra er veitt heimild í 4. mgr. 71. gr. til að 
veita undanþágu frá bannákvæði 1. mgr. sama ákvæðis, þ.m.t. banni við tengingu á vagni í 
vagn. Þrátt fyrir þá heimild liggur ekki fyrir hvernig slíkri heimild verði beitt og þess þá síður 
hvort farmflytjendum verði yfir höfuð heimilt að tengja vagn í vagn.

Í ljósi þessa telur flutningasvið SVÞ mikilvægt að ítreka fyrri ábendingar og kröfur um að 
farmflytjendum verði heimilað að tengja vagn í vagn og um slíka heimild verði kveðið á um í 
1. mgr. 71. gr. frumvarpsins með sama hætti og t.a.m. heimild dráttarvéla og vinnuvéla í 2. 
málsl. 1. mgr. ákvæðisins til tengingar á tveimur eftirvögnum. Að öðru leyti vísast hér til 
meðfylgjandi umsagnar hvað varðar rökstuðning og tilefni kröfu farmflytjenda til áðurnefndar 
heimildar til að tengja vagn í vagn.

Að öðru leyti eru ekki gerðar frekari athugasemdir við fyrirliggjandi frumvarp. SVÞ áskilja sér 
þó rétt til að koma frekari athugasemdum flutningasviðs samtakanna á framfæri á síðari stigum 
og lýsa sig um leið reiðubúin til að funda um efnið sé þess óskað af hálfu nefndarinnar.

Virðingarfyllst,
f.h. SVÞ

Lárus M. K. Ólafsson 
Lögmaður SVÞ
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Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 
Sölvhólsgötu 7 
101 Reykjavík

Reykjavík, 30. apríl 2018

Efni: Tenging og dráttur ökutækja

SVÞ -  Samtök verslunar og þjónustu vísa boðaðra breytinga á umferðalögum, nr. 50/1987, sbr. 
tilkynningar þess efnis bæði á heimasíðu samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis fyrr á þessu 
ári sem og tilkynning inni á samráðsgátt Stjórnarráðsins nr. S-21/2018. Að gefnu tilefni, og 
þrátt fyrir að umsagnarfrestur á Samráðsgátt hafi runnið sitt skeið á enda, óska SVÞ eftir að 
vekja athygli á eftirfarandi máli vegna þeirra vinnu sem á sér stað hvað varðar gerð frumvarps 
að nýjum umferðarlögum.

SVÞ gæta m.a. hagsmuna fyrirtækja í flutningum, jafnt flutningum á sjó, landi og í lofti, þ.m.t. 
að tryggja bætt starfsskilyrði þessara greina. Í því skyni hafa SVÞ átt samskipti við yfirstjórn 
samgöngumála er varðar heimildir til að tengja vagn aftan í vagn vegna flutninga á landi. Á 
heildina litið hefur það mál átt eftir atvikum snertifleti við bæði ákvæði umferðarlaga, þ.m.t. 
62. gr. laganna og skilgreininga laganna, sem og reglugerðar um stærð og þyngd ökutækja, nr. 
155/2007. Hér er hins vegar einblínt á viðeigandi ákvæði umferðarlaga, þ.e. 62. gr., sem kveður 
á um tengingu og drátt ökutækja.

Samkvæmt núgildandi regluverki er farmflytjendum eingöngu heimilt tengja einn vagn aftan í 
ökutæki. Hafa fyrirtæki í landflutningum talið að takmarkanir þessar standi í vegi fyrir aukinni 
hagkvæmni og þróun í flutningum sem geta falist í heimild til handa þessum aðilum að tengja 
vagn aftan í vagn en fordæmi eru fyrir slíkum heimildum víða í nágrannalöndum okkar. Þá er 
heimilt hér á landi að tengja vagn í vagn þegar þeir eru dregnir af dráttarvél. Með heimild til að 
tengja vagn aftan í vagn er aftur á móti ekki verið að leggja til akstur lengri vagnlesta en nú er 
heimilt eða aukinn heildarþunga heldur eingöngu er verið að leitast eftir hagræðinu í búnaði 
tækja fyrir flutningsaðila innan þeirra reglna sem eru í gildi.

Í ljósi þessa hafa SVÞ og aðildarfyrirtæki samtakanna áður fundað með fulltrúum 
Samgöngustofu um málið þar sem til skoðunar hefur verið hvort unnt sé að gera breytingar á 
umferðarlögum vegna málsins, og heimila slíka breytingu, án þess þó að skilyrðum reglugerðar 
um stærð og þyngd ökutækja taki breytingum. Ítrekast í þessu samhengi að framkvæmd þessi 
mun ekki fela í sér að mesta heildarlengd vagnlesta verði umfram þau mörk sem þar er kveðið 
á um. SVÞ benda á til upplýsingar að með erindi frá 8. janúar 2014 tilkynnti svo Samgöngustofa 
SVÞ um að stofnunin myndi kanna hvort unnt sé að breyta 1. mgr. 62. gr. umferðarlaga með 
þeim hætti að unnt verði að tengja eftirvagn bifreiðar í annan eftirvagn. Má því ráða að 
Samgöngustofa hafi talið að áðurnefnt ákvæði umferðarlaga hafi staðið í vegi fyrir slíkri 
heimild en ekki þætti er varða s.s. öryggi á vegum eða áhættu í akstri.

SVÞ benda á að heimild til handa aðilum að tengja vagn í vagn munu ekki fela í sér aðför að 
umferðaröryggi enda ekki um að ræða, eins og áður segir, umfangsmeiri vagnlestir en nú er 
heimilt hvað breidd og lengd þeirra varðar. Ítrekast hér að ósk þessi um breytingar felur í sér 
samræmingu hvað þessa framkvæmd varðar þannig að heildarlengd vagnlesta geti orðið sú
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sama óháð dráttartæki hverju sinni. Þá er með slíku breyttu fyrirkomulagi verið að styðjast við 
fleiri ása við akstur og má ætla að slíkt feli í sér aukið umferðaröryggi enda um að ræða aukna 
þyngdardreifingu á hvern ás. Að lágmarki bætist einn ás við í þessum tilfellum en í flestum 
tilvikum tveir.

Að sama skapi væri um að ræða breytingar til að stuðla að umhverfisvænni akstur. Þannig benda 
SVÞ á að með breyttu fyrirkomulagi í flutningum á þessa vegu verður unnt að fara færri ferðir 
með farm en nú er gert og einnig fela slíkir flutningar í sér minni CO2 losun á hvert flutt 
kílógramm á þá vegu að þá verði tvö flutningstæki á ferðinni í stað þriggja áður og því er unnt 
að minnka losun um allt að þriðjungi.

Þá benda SVÞ að það fyrirkomulag að tengja vagn í vagn tíðkast víða í nágrannalöndum okkar, 
s.s. í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi. Er um að ræða lönd þar sem akstursskilyrði kunna að vera 
erfið á við það sem þekkist hérlendis, s.s. hvað varðar veður og færð. Þá er um að ræða lönd 
sem undirsett eru sömu EES gerðum á sviði aksturs og umferðaröryggis eins og Ísland á 
grundvelli aðildar að EES samningnum og því vandséð að slíkar þjóðréttarlegar skuldbindingar 
standi í vegi fyrir breytingum á þessa vegu hérlendis.

SVÞ ítreka að með tillögu þessari eru samtökin ekki að leggja til breytingar sem kunna að vega 
að umferðaröryggi. Hins vegar benda SVÞ á að skoða þurfi hvort takmarka skuli þá heimild, 
verði gerð breyting á umferðarlögum sem heimilar tengingu á vagn í vagn, við tilteknar 
akstursaðstæður eða árstíðir án þess að slíkar tillögur séu útfærðar sérstaklega í erindi þessu. Þá 
benda SVÞ á að verði umbeðnum breytingum komið á væri þá leggjast samtökin ekki gegn því 
að slík heimild yrði skilyrt við bíla sem eru t.d. yfir 5 tonn að heildarþyngd þannig að sú heimild 
nái ekki til smærri ökutækja s.s. fólksbíla.

Með vísan til framanritaðs skora SVÞ hér með á ráðuneytið að taka til skoðunar 62. gr. 
umferðarlaga við þá endurskoðun laganna sem á sér nú stað í ráðuneytinu með það að leiðarljósi 
að heimila tengingu og drátt ökutækja, þ.e. tengingu á vagni aftan í vagn.

Er framangreindu hér með komið á framfæri við samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti og lýsa 
samtökin sig um leið reiðubúin til að funda um efnið sé þess óskað af hálfu ráðuneytisins.

Virðingarfyllst, 
f.h. SVÞ

Lárus M. K. Ólafsson 
Lögmaður SVÞ
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