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Umsögn Jökuls Sólbergs Auðunssonar við frumvarpi til umferðarlaga:
Þingskjal 231 — 219. mál, 149. löggjafarþing 2018-19.

Undirritaður mælir gegn því að hjálmnotkun hjólreiðamanna verði lögfest í 
umferðarlögum.

Undirritaður telur að rafvæðing hjóla og minni farartækja geti stóraukið hlutdeild hjólandi og 
komið í staðinn fyrir mikið af styttri ferðum bifreiða í borg, svo ekki sé minnst á orkuskipti, 
minnkun svifryks og lýðheilsusjónarmið. Þessa þróun kalla ég örflæði (e. micromobility) og hef 
tíundað í greinaskrifum, fréttabréfum og kynningum ýmiskonar, t.a.m. á málþinginu Léttum á 
umferðinni sem var haldið í Ráðhúsinu 29. mars 2019. Örflæði: Lítill mótor á litlu tæki fyrir stuttar 
ferðir.

Meðalþyngd bíla hefur aukist jafnt og þétt frá árinu 1987 og söluaukning síðust ára er mest í 
þungum bifreiðum. Þegar ökutæki mætast hallar á öryggi þess ökutækis sem vegur minna. 
Einskonar vígbúnaðarkapphlaup á sér stað í vali farartækja — brugðist er við öryggisógn þungra 
farartækja með kaupum á þyngri og öruggari farartækjum sem aftur eykur svo á vandann (e. 
vicious cycle). Þeir sem hjóla og ganga verða undir í þessari þróun og breytir hjólahjálmur litlu 
þar um. Það er mikilvægt að löggjafinn bregðist ekki við með því að lögbinda vígbúnað 
vegfarenda sem hjóla. Það hefur sýnt sig að slíkt heldur aftur af þeirri þróun sem sóst er eftir; að 
fleiri kjósi hjólið til að komast sinna leiða. Hjálmskylda getur því hreinlega aukið alvarleika og 
tíðni slysa í umferð með því að fæla frá hjólanotkun. (Heimild: 
https://pdfs.semanticscholar.org/d652/f629dfd7a7a34973ce7bd1aa1e664b5c6b0f.pdf)

https://pdfs.semanticscholar.org/d652/f629dfd7a7a34973ce7bd1aa1e664b5c6b0f.pdf
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Til að jafna leikinn duga engin vettlingatök. Það þarf að draga úr fjölda þungra ökutækja og auka 
hlutdeild léttari farartækja sem valda minni skaða í árekstri (hjóla og rafhjóla). Skaði þess sem 
mætir farartæki er í beinu hlutfalli við þyngd þess og hraða. Þar af leiðandi eykst samfélagslegur 
kostnaður við umferðarslys ef

a) farartæki í umferð þyngjast,
b) þungum farartækjum fjölgar,
c) hámarkshraði hækkar.

Aukin hlutdeild hjólandi og hlutdeild léttari farartækja vinnur á öllum þessum þáttum. Gagnvart 
löggjafanum verða þessi sjónarmið að fá að vega þyngra en öryggisbúnaður sem fælir frá 
notkun. Sé markmiðið að draga úr alvarleika og fjölda slysa sem tengjast samgöngum þarf að 
horfa heildstætt á þær lausnir sem í boði eru. Mýkri gatnahönnun með hægari umferð og aukið 
örflæði eru lausnir til frambúðar og í takt við önnur markmið bæði ríkis og sveitarfélaga um 
breyttar ferðavenjur og ávinning í loftslagsbaráttunni.

Slysahætta eykst verulega á bilinu 30-50 km hraða bifreiða.



Heim ild: Is 30  km /h a ‘sa fe ’ speed? In ju ry severity  o f pedestrians struck b y  a vehicle and the relation to trave l speed  

and age (H öskuldur R .G .Kröyer)  —  https://w w w .scienced irect.com /science/artic le /p ii/S0386111214000235
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Hjálmnotkun er ekki af hinu slæma per se. En hjálmskylda er fyrst og fremst vörn gegn þungum 
farartækjum sem ferðast of hratt of nálægt byggð og mannlífi. Leysum vandann þar sem hann 
er; bílmegin. Þetta er ekki kappakstur. Leyfum fólki að meta það hvaða ferðir krefjast 
hjálmnotkunar.

O  BICYCLE TRAVEL PER INHABITANT PER YEAR (KH)

■  CYCLISTS k i l l e d  PER BXLLION k n  o f  r i d i n g /y r  p e r i n h a b i t a n t  p e r  y e a r

Fylgni er milli hærri hlutdeild hjólandi og lægri tíðni dauðaslysa hjólandi

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0386111214000235
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