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Umsögn vegna frumvarps til umferðarlaga 
149. löggjafarþing 2018-2019.
Þingskjal 231 —  219. mál. 
Stjórnarfrumvarp.

Brautin-bindindisfélag ökumanna fagnar flestum þeim breytingum sem þetta frumvarp boðar í 
Umferðarlögum. Svo sem samræmdan hámarkshraða, lækkun prómillmarka og breytingu á 
skilgreiningu á skráningu ökutækja sem felur í sér að vinnuvélar flokkast með frumvarpinu sem 
skráningarskyld, skv. 72. gr.

Félagið hefur kynnt sér rækilega frumvarpið og hafði nokkrar athugasemdir við það á fyrri stigum og 
gleðst yfir að margar þeirra hafa ratað í þetta frumvarp. Aðrar athugasemdir okkar eru:

Athugasemd við 3. grein 
Skilgreiningar 

Liður 29 -  b - Reiðhjól

Hjól með stig- eða sveifarbúnaði, búið rafknúinni hjálparvél þar sem samfellt hámarksafl er allt að 
0,25 kW og afköstin minnka smám saman og stöðvast alveg þegar hjólið hefur náð hraðanum 25 km á 
klst. eða fyrr e f  hjólreiðamaðurinn hættir að stíga hjólið.

Við teljum eðlilegra að skilgreining um reiðhjól standi ein og sér. Frekar ætti að hafa sér lið sem gœti 
t.d. heitið „Önnur farartæki “ og þar komi inn þau farartæki sem eru talin í b lið. Íþeim  lið gæti staðið 
að þau lúti sömu reglum og reiðhjól í lögunum.

Athugasemd við 11. grein 
Almennar reglur um forgangsakstur

Vélknúið ökutæki, sem í einstakt skipti er notað til forgangsaksturs og er greinilega auðkennt að 
framan með hvítri veifu, er við þann akstur jafnsett ökutæki skv. 1. mgr.

Félagið vill benda á að hönnun bíla í dag er meðþeim hætti að mjög erfitt er að festa  hvítar veifur 
framan á bíla svo vel sé og sé vel sýnilegt. Miklu heppilegra er að nýta aðra hluta tilþess, s.s. spegla, 
hliðarrúður eða loftnet, þar sem því verður við komið.

Athugasemd við 15. grein 
Notkun gangstétta, göngustíga o.fl.

Ef gangandi vegfarandi leiðir reiðhjól eða létt bifhjól skal hann að jafnaði ganga við hægri vegarbrún. 
Hann má þó nota gagnstæða vegarbrún ef hann væri annars í hættu eða sérstakar aðstæður mæla með 
því.

Félagið bendir á að jafn hættulegt er fyrir gangandi vegfaranda að ganga hægra megin á vegöxl hvort 
sem hann gengur einn eða leiðir reiðhjól eða létt bifhjól. Að vissu marki jafnvel hættulegra þar sem 
hann þ a r f að einbeita sér við að halda jafnvægi á tækinu og hefur umferðina í bak. Það er því að mati 
félagsins á skjön að stundum eigi gangandi að vera hægra megin (e f hann leiðir tæki) og stundum 
vinstra megin. Þetta flæ kir m.a. umferðarfræðslu barna verulega.



Athugasemd við 37. grein 
Almennar hraðatakmarkanir.

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.

Félagið tekur undir ábendingar Vegagerðarinnar um að víðast hvar á vegum landsins er 90 km/klst 
hámarkshraði allt o f  mikill. Bent hefur verið á að Ísland sé með hæsta hámarkhraða í Evrópu á þeim  
gerðum vega sem við notum. Almennt sé 60-80 km/klst hámarkshraði á slíkum vegum í Evrópu. Því 
væri öruggara fyrir vegfarendur að samræmdur hámarkshraði væri almennur 80 km/klst en 
Vegagerðinni heimilt að hækka hámarkshraðann í 90 km/klst á þeim vegum sem þann hraða bera, s.s. 
á Hellisheiði sem hefur aðskildar akstursstefnur.

Athugasemd við 72. grein 
Skráning

Undanþegin skráningarskyldu eru létt bifhjól í flokki I.
Félagið bendir á að það skapar verulega mismunun að undanþiggja skráningarskyldu léttra bifhjóla í 
flokki 1. Lögreglan hefur m.a. bent á að ökumenn annara bifhjóla hafi tekið skráningarmerki a f  til að 
líta út sem bifhjól í^flokki 1. Það er eðlilegt að vélknúin bifhjól^ fái öll sömu meðferð hvað skráningu 
varðar. Það auðveldar störf lögreglu og gefur ákveðið aðhald við að halda lögum og reglum. Þá má 
benda á að orðalag í 73. grein gefur til kynna að þessi flokkur eigi að vera skráningarskyldur þar sem 
ekki má velja einkamerki.

Athugasemd við 81. grein 
Flutningur á hættulegum farmi

Við flutning á hættulegum farmi skal fara eftir reglum sem ráðherra setur á grundvelli 5. mgr.

Líklega á hér að vera vitnað í 4. mgr. Félagið telur að nefna megi í þessari grein ábyrgð sendanda 
þar sem vandi flutningafyrirtækja í dag er ekki síst vegna þess að sendendur hættulegs farms eru ekki 
að sinna sínum skyldum.

Athugasemd við 5. grein 
Takmörkun eða bann umferðar um stundarsakir

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.

Félagið bendir á að það er úrelt að reyna að beita takmörkunum með því að nota endastaf 
skráningarmerkja. Það gat gengiðþegar einn bíll var að meðaltali á fjölskyldu. Nú, þegar nánast tveir 
eða fleiri bílar eru á fjölskyldu, er fólki í lófa lagið að eiga bíla með endatölu sem slétta eða oddatölu. 
Þá getur þetta truflað akstur atvinnutækja sem aka með fó lk  eða dreifa vöru með þeim afleiðingum að 
fyrirtæki, stofnanir eða ferðamenn fá  ekki þá  þjónustu sem þeir eru að kaupa.
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