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Landssamtök hjólreiðamanna vilja koma að umsögn við tillögur í nefndaráliti umhverfis- og 

samgöngunefndar um breytingar á 79. gr. frumvarpsins.

Í nefndarálitinu kemur fram að nefndin telur brýnt að stuðlað sé að öryggi í umferðinni eftir fremsta 

megni. Fram kemur að samkvæmt upplýsingum sem nefndin aflaði hjá samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðuneytinu liggja ekki fyrir afgerandi rannsóknir sem taka a f allan vafa um það 

hvort skylda til notkunar reiðhjólahjálma við hjólreiðar dragi úr hjólreiðum eða ekki. Hins vegar 

liggur fyrir samkvæmt áðurnefndri samanburðarrannsókn að hjálmar veita vernd gegn 

höfuðáverkum. Með hliðsjón a f því og hvatningu rannsóknarnefndarinnar um að útvíkka 

hjálmaskylduna leggur nefndin til breytingu á 79. gr. þess efnis að skyldan nái til allra einstaklinga 

undir lögaldri, þ.e. til 18 ára aldurs.

Virkni reiðhjólahjálma

Til að koma í veg fyrir að umræðan um hjálmaskyldu lendi á villigötum er mjög mikilvægt að 

greina á milli tveggja náskyldra hugtaka, nefnilega hjálmaskyldu annars vegar og hjálmanotkunar 

hins vegar. Landssamtök Hjólreiðamanna (LHM) og aðrir hagsmunaaðilar tengdir hjólreiðum 

styðja að sjálfsögðu hjálmanotkun þeirra sem það velja, enda geta flestir reiðhjólahjálmar komið að 

ágætu gagni við óhöpp. Vilji fólk hins vegar kynna sér hvaða hlutverk reiðhjólahjálmum er ætlað 

og hvernig þeir eru álagsprófaðir má benda á evrópskan staðal EN1078 [1] sem fjallar um þær 

kröfur sem hjólreiðahjálmar þurfa að uppfylla.

Landssamtök hjólreiðamanna hafa ekki grundvallað málflutning sinn á því að reiðhjólahjálmar veiti 

ekki vörn gegn höfuðáverkum. Það leikur varla vafi á því að reiðhjólahjálmar geta dregið úr líkum 

á höfuðáverkum ef slys verður, þó það sé ekki alveg ljóst hversu mikil þessi vörn er þar sem 

rannsóknir hafa ekki verið einhlítar að þessu leyti. Benda má á samantekt í norsku 

Trafiksikkerhetshándboken [2], sem býsna óhlutdræga samantekt.
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Þrátt fyrir að hjálmar veiti vörn er það eitt og sér ekki næg ástæða til að gera notkun þeirra að 

skyldu. Áhrif hjálmaskyldu geta verið neikvæðar að því leyti að hún getur dregið úr hjólreiðum og 

áhættan við hjólreiðar réttlætir ekki setningu lagaskyldu að mati LHM. E f hjálmaskyldu ætti að 

vera við hjólreiðar þar sem áhættan er þó minni en við göngu eða akstur eins og sést á 1. mynd ættu 

allir samgöngumátar þar sem hjálmar geta veitt vörn og dregið úr manntjóni að vera undir sömu 

reglu.
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1. M ynd. Látnir í um ferðar- og sam gönguslysum  á Íslandi s.l. 20 ár, 1998- 
2017, sam kvæ m t dánarm einaskrá Landlæ knis (A lls létust 39.317 á tím abilinu, 
flestir ú r hjarta- og æðasjúkdóm um  og krabbam eini).

Almennt má segja að mönnum er vandi á höndum við rannsóknum á virkni hjálma. Það er ekki 

hægt að gera tilraunir a f siðferðisástæðum og því þarf að skoða og bera saman slysatölur. 

Slysaskráning er mismunandi eftir því hvort hún er skráð af lögreglu eða upplýsingum safnað úr 

sjúkraskrám. Hugtakið hjólreiðafólk nær yfir fjölbreyttan hóp og hjálmanotkun er ekki 

handahófskennd eða jöfn yfir ólíka hópa hjólandi. Það er því bjögun (bias) í þýðinu sem skoðað er. 

Erfitt að álykta að útkoma úr slysi sé vegna þess að viðkomandi var með hjálm eða ekki hjálm eða 

a f öðrum orsökum sem gerir hann útsettari fyrir slysum vegna þess hvar hann býr eða hvernig 

lífsstíl er háttað. Til dæmis er hlutdeild hjálmanotkunar ólík milli þjóðfélagshópa, milli kynþátta, 

milli kynja, milli hverfa, milli þess hvort áfengis hafi verið neytt eða ekki o.s.frv. Allt getur þetta 

haft áhrif á að þeir sem eru með hjálm eða ekki hjálm eru líklegri eða ekki til að lenda í alvarlegum 

slysum og niðurstöður geta skekkts vegna þess. Til dæmis er það vel þekkt að áfengi á stóran þátt í 

slysum hjólandi í ákveðnum löndum en þeir sem hjóla undir áhrifum nota síður hjálm og lenda



frekar í alvarlegum slysum en ódrukknir.

Áhrif hjálmaskyldu á hjólreiðar

Í nefndaráliti umhverfis- og samgöngunefndar er vísað í upplýsingar frá sveitarstjórna- og 

samgönguráðuneyti um að engar rannsóknir séu til sem sýni að lögbundin hjálmaskylda dragi úr 

hjólreiðum almennt. Þetta er að mati okkar hjá LHM ekki rétt. Reyndar er orðalaginu nokkuð 

lævíslega hagað þannig að til að teljast marktækar verði rannsóknirnar að „taka af allan vafa“ 

Hvenær var síðast gerð tölfræðileg rannsókn á flóknu viðfangsefni sem tók af „allan vafa“?

Á síðastliðnum 10 árum hafa nokkur ríki og sumar borgir fallið frá eða rýmkað lögbundna 

hjálmaskyldu, t.d. Malta, Bosnía, Ísrael og Dallas í Texas ásamt Mexíkóborg í Mexíkó. [3] Þetta er 

beinlínis gert vegna þess að hjólreiðafólki fækkaði og það tókst að telja yfirvöldum hughvarf.

Ástralía [4]

Á árunum 1982 til 1989, áður en hjálmaskylda var sett á víðast hvar í Ástralíu, tvöfaldaðist fjöldi 

þeirra Ástrala sem reglulega nota reiðhjól sem ferðamáta. Það er því vel hægt að líkja þeirri fjölgun 

við þá aukningu sem nýlega hefur orðið í fjölda hjólreiðamanna og kvenna hér á landi á 

undanförnum áratug. Á sama tímabili fækkaði hins vegar banaslysum hjólreiðafólks um nær 

helming (48%) og alvarlega slösuðum fækkaði um þriðjung (33%) áður en lögbundin hjálmaskylda 

var sett á. Ástralir settu almenna hjálmaskyldu í lög árið 1992. Nær samstundis fækkaði um 

þriðjung (30%) því fólki sem notaði reiðhjól sem daglegan ferðamáta, t.d. til og frá vinnu (úr 2,1% 

í 1,4%). Það tók 10 ár fyrir þennan hóp að ná aftur sama fjölda, en þá hafði innlögnum 

hjólreiðafólks vegna slysa hins vegar fjölgað um rúm 20%. Það er staðreynd að eftir að lögin voru 

sett fækkaði höfuðmeiðslum hjólreiðafólks lítillega (-1,6%), en þar með er ekki öll sagan sögð. Á 

sama tíma varð mun meiri fækkun í alvarlegum höfuðmeiðslum gangandi vegfarenda (-2,5%), sem 

höfðu þó ekki verið skyldaðir til að nota hjálma. Skýringin liggur í umfangsmikilli 

auglýsingaherferð sem var sett a f stað samtímis og dró úr bæði hraða- og ölvunarakstri ökumanna. 

Árangurinn hafði því sennilega ekkert með hjálmaskylduna að gera heldur það að ökumenn óku 

síður ölvaðir eða o f hratt.

Annar merkilegur hlutur gerðist um leið og Ástralir settu lög um hjálmaskyldu. Hlutfall kvenna 

a f heildarfjölda hjólandi vegfarenda lækkaði um þriðjung (30%). Skýringin liggur sennilega í 

þeirri viðhorfsbreytingu sem varð með lagasetningunni því nú þótti kvenfólki hjólreiðar of 

hættulegar og þær hættu því að nota þennan heilsusamlega og hagkvæma ferðamáta.

Svíþjóð

Svíar breyttu sinni löggjöf árið 2005. Hjálmaskylda þar nær til barna undir 15 ára aldri. Rannsókn 

var gerð í kjölfar lagasetningarinnar, með það að markmiði að staðfesta virkni hjálmaskyldunnar 

við að draga úr höfuðmeiðslum. Niðurstaðan kom rannsakendum á óvart. Meðal stúlkna varð engin



breyting í fjölda eða alvarleika höfuðáverka. Meðal drengja varð hlutfallsleg breyting, þ.e. 

hjólreiðaslys þar sem hlutust höfuðmeiðsl sem hlutfall a f heildarfjölda slysa lækkaði lítillega, um 

tæplega 10%. Hins vegar kom í ljós við nánari skoðun að það var ekki vegna þess að 

höfuðmeiðslum fækkaði heldur frekar vegna þess að öðrum meiðslum fjölgaði.

Nýja Sjáland [5]

Á Nýja-Sjálandi var hjálmaskylda innleidd í byrjun ársins 1994. Tölfræði þaðan sýnir að áhrifin 

urðu helst þau að mikill fjöldi fólks (50%) hætti að nota reiðhjól sem daglegt farartæki. Ungt fólk 

hætti að hjóla til skóla og fullorðnir hjóluðu ekki lengur til vinnu. Hins vegar varð engin breyting í 

hlutfallslegum fjölda látinna eða alvarlega slasaðra hjólandi vegfarenda í umferðarslysum.

Hjólandi voru þá og eru enn nærri 3% allra þeirra sem látast í umferðarslysum þar í landi og sú tala 

hélst óbreytt frá 1990 fram til 2010. Sömuleiðis er hlutfall hjólandi um 6% allra þeirra sem slasast 

alvarlega í umferðinni, þrátt fyrir helmingsfækkun þeirra sem hjóla.

Sérstaka athygli vekur að á Nýja-Sjálandi varð langmest fækkun hjólandi meðal aldurshópsins 

15-19 ára. Áður en hjálmaskyldan var sett á hjóluðu 18% ungra pilta til skóla og vinnu, eftir 

lagasetningu féll hlutfallið niður í 6%. Meðal stúlkna voru hlutföllin 11% fyrir lagasetningu en 

eftir gildistöku var talan komin í 2%. Það er því sennilegt að sá árangur sem hægt er að tala um 

af lagasetningunni í Nýja-Sjálandi var fyrst og fremst vegna þess að lagasetningin fækkaði 

hjólreiðafólki verulega en hafði lítil sem engin áhrif á tíðni slysa meðal þeirra sem hjóluðu.

Ísland

Þó ekki sé til áreiðanleg rannsókn um hjálmanotkun á Íslandi eru vísbendingar í könnunum t.d. 

tryggingafélaga um að hlutfallið sé nokkuð hátt [6], og mun hærra en í mörgum löndum sem við 

berum okkur saman við. Til að sannfærast um þetta þarf ekki annað en stilla sér upp í 5 mínútur á 

hvaða götuhorni sem er í Danmörku, Hollandi, Svíþjóð eða Íslandi. Almennt hefur það gengið 

ágætlega að fá hjólreiðafólk á Íslandi til að nota hjálma. Til dæmis gera allir þeir aðilar sem bjóða 

almenningi eða skráðum félagsmönnum upp á að æfa hjólreiðar sem íþrótt kröfu um að fólk noti 

hjálma á æfingum og í keppni. Innan hjólreiðasamfélagsins er þannig jákvæður jafningjaþrýstingur 

á að sem flestir noti hjálma. Sérstök átök hafa líka verið gerð í því að skapa sömu viðhorf og sams 

konar jákvæðan þrýsting meðal barna, t.d. með herferðum þar sem fyrirtæki eða félagasamtök hafa 

gefið ákveðnum árgöngum í skólum hjálma til notkunar. Þessi átök hafa kostað töluverða vinnu en 

að sama skapi skilað góðum árangri.

Hér á Íslandi áttu hjólreiðar erfitt uppdráttar á árunum áður en aukning í hjólreiðum hófst að fullum 

krafti eftir hrun. Hlutdeild hjólreiða í ferðum úr og í vinnu og skóla í Reykjavík var tæp 2% á fyrsta 

áratug aldarinnar en er núna rúmlega 6% [7]. Enn minna var hjólað á sínum tíma í 

framhaldsskólunum. Í rannsókn árið 2009 á hjólreiðum í þremur framhaldsskólum í Reykjavík 

hjólaði í heild um 1,4 % nemenda en mest var hjólað í MR (2.4%). [8] Núna er þetta hlutfall 

sennilega mun hærra. Við marga framhaldsskóla landsins þar sem áður sáust 1-2 reiðhjól í 800



manna skóla eru núna kannski um 40-50 hjól fyrir utan.

Krakkar á unglingsaldri eru líklegastir til að verða fyrir áhrifum af banni við hjólreiðum án hjálma í 

aldurshópnum 15-17 ára og er það slæmt ef vanhugsuð lagasetning verður til þess að skörð verði 

höggvinn í hjólreiðar í framhaldsskólunum þar sem aukningin í hjólreiðum hefur verið svona mikil. 

Að mati LHM er það líklegra en hitt að það muni draga úr hjólreiðum í þeim aldurshópi sem um 

ræðir og að þeim sem hjólar í framhaldskólann muni frekar fækka heldur en fjölga.

Hlutur umferðarkennslu í umferðaröryggi

Fram hefur komið í fjölmiðlum að hjálmaskylda væri nauðsynleg a f því að í íslenskri 

umferðarmenningu væri „ekki eins rík hefð fyrir því að taka tillit til hjólreiðamanna eins og í 

öðrum löndum“ Þetta er að mati LHM byggt á vanþekkingu á aðstæðum hjólandi. Tillitsemi er 

almennt mikil á Íslandi gagnvart hjólandi umferð og sennilega ekki minni en í flestum 

nágrannalöndum okkar. Núningur hefur samt komið upp milli hjólandi og akandi á þjóðvegum þar 

sem fram fara keppnir og þar sem menn hjóla til æfinga og ánægju. Einnig hefur verið núningur 

milli gangandi og hjólandi á blönduðum stígum einkum milli gangandi og þess hóps hjólandi sem 

stundar hjólreiðar sem æfingu og fara hratt yfir. Almennar samgönguhjólreiðar fara almennt fram í 

góðri sátt milli allra vegfarendahópa og hinar vinsælu „sér íslensku aðstæður“ eru einfaldlega ekki 

fyrir hendi sem réttlæta hjálmaskyldu.

Nauðsynlegt er samt að bæta úr þeim núningi sem er minnst á að ofan og þarf að gera það t.d. með 

því að aðgreina umferð þar sem það á við og uppfæra námsskrár til ökuréttinda og auka fræðslu til 

allra vegfarendahópa. Auk þess að uppfæra námskrár þarf að uppfæra kennslugögn til ökuréttinda 

en lítið er minnst á hjólandi bæði í námsskránum og kennslugögnum. [10]

Niðurstaða

Að mati LHM er ekki ástæða til að láta skyldunotkun reiðhjólahjálma ná til allra einstaklinga 

undir lögaldri, þ.e. til 18 ára aldurs. Samtökin mótmæla þeirri niðurstöðu eindregið.

Samtökin telja sömuleiðis lagaskyldu fyrir notkun reiðhjólahjálma almennt óþarfa. Sérstaklega 

þar sem margt bendir til að notkun reiðhjólahjálma sé almenn á Íslandi og meiri en í 

nágrannalöndunum.

Þrátt fyrir að hjálmar veiti vörn er það eitt og sér ekki næg ástæða til að gera notkun þeirra að 

skyldu fyrir þennan aldurshóp. Áhættan við almennar hjólreiðar réttlætir ekki setningu lagaskyldu 

fyrir notkun hjálma við hjólreiðar umfram aðra ferðamáta. Þeir hópar sem stunda 

„áhættuhjólreiðar“ nota nú þegar reiðhjólahjálma af fúsum og frjálsum vilja.

Hjálmaskylda er þrátt fyrir allt ekki algeng í heiminum. Þar sem hún hefur verið sett hefur hún 

verið umdeild og hafa deilur staðið um þessa stefnu í sumum löndum frá upphafi. Í mörgum



tilfellum virðist hún hafa haft í för með sér minni hjólreiðar og virðast áhrifin á unglinga og konur 

hafa verið sérstaklega mikil á sumum stöðum þar sem þetta hefur verið skoðað.

Umræðan um hjálmaskyldu er smjörklípa sem hefur staðið eflingu hjólreiða fyrir þrifum lengi og er 

mál að linni. Hjólreiðar eru lykilinn að heilbrigðum lífsháttum og bættu umhverfi og þurfa 

stjórnvöld að snúa sér að eflingu þeirra og annarra virkra samgangna af fullum krafti. Hættan fyrir 

hjólreiðar er að ofuráhersla á hjálmaskyldu verða til þess að færri hjóla og það dragi úr hjólreiðum 

eða aukningu í hjólreiðum. Það getur haft neikvæðar afleiðingar fyrir öryggi hjólandi, lýðheilsu, 

umhverfi, bæjarmynd og útblástur gróðurhúsalofttegunda. Í þessu samhengi má nefna að 

rannsóknir styðja að hjólreiðar bæta árum við lífið og lífi við árin, þegar allt er upp talið. Í danskri 

rannsókn kom m.a. fram að andlát (af öllum orsökum) voru 30% færri hjá þeim sem hjóluðu í 

vinnuna heldur en hjá þeim sem ferðuðust með óvirkum hætti í vinnuna, það er í bilsæti. [11] 

Danska þingið hlustaði á áskorun höfunda þeirrar rannsóknar og tillögur dönsku landssamtakanna 

þegar samskonar tillaga og hér er til umræðu var borinn upp þar. Afrit af þeim fylgdu umsögn 

LHM. Lýðheilsuáhrif hjólreiða eru mikil eins og sjá má í reiknivél WHO og eru þau margföld 

slysahættan. [12] Reiknað hefur verið út samkvæmt reiknivél WHO að heilsufarsáhrif hjólreiða á 

höfuðborgarsvæðinu forði 5 dauðsföllum á ári og að sparnaður þjóðfélagsins sé um 1 milljarður á 

ári a f þeim sökum. [13]

Það er ekki að ástæðulausu að SÞ setti 3. júní sem alþjóðadag reiðhjólsins í fyrra.

Tillögur LHM

LHM leggur til leið A hér að neðan en til vara leið B.

A. Núverandi ákvæði umferðarlaga halda áfram óbreytt en því verði beint til ráðherra að 

kanna áhrif lagabreytingarinnar sem gerð var 1993.

• Textinn í 79. gr. frumvarpsins umorðast í sama texta og er í 72. gr. a. núverandi 

umferðarlaga: „Ráðherra getur sett reglur um notkun hlífðarhjálms við hjólreiðar.“

• Textinn í 4. mgr. frumvarpsins umorðast í „Ráðherra setur í reglugerð ákvæði um flokkun, 

gerð og notkun öryggis- og verndarbúnaðar þeirra sem eru á ferð  á bifhjóli, torfærutæki 

eða öðru vélknúnu ökutæki, þ. m. t. ákvæði um hlífðarfatnað og annan hlífðarbúnað. “ og 

flyst í 78. gr. frumvarpsins.

• Þeim tilmælum er beint til ráðherra að kanna áhrif lagabreytingarinnar sem gerð var 1993. 

T.d. að fela ráðherra að gera úttekt á möguleikum varðandi hjálmaskyldu, skoða hvað hefur 

breyst á Íslandi síðan 1993, skoða vandlega nýlega reynslu nágrannaþjóða (Belga, 

Hollendinga, Dana), skoða vandlega reynslu Ástrala og Nýsjálendinga, hafa víðtækt 

samráð og leggja svo seinna til breytingar um það atriði sérstaklega ef honum þykir ástæða 

til. Það gæfi þá öllum tíma til að fást við þetta atriði.



B. Núverandi ákvæði frumvarpsins halda áfram óbreytt en því beint til ráðherra að kanna 

áhrif lagabreytingarinnar sem gerð var 1993.

• Textinn í 79. gr. frumvarpsins heldur sér m.v. uppr. útgáfu frumvarpsins (mgr. 1-3).

• Textinn í 4. mgr. frumvarpsins umorðast í „Ráðherra setur í reglugerð ákvæði um flokkun, 

gerð og notkun öryggis- og verndarbúnaðar þeirra sem eru á ferð  á bifhjóli, torfærutæki 

eða öðru vélknúnu ökutæki, þ. m. t. ákvæði um hlífðarfatnað og annan hlífðarbúnað. “ og 

flyst í 78. gr. frumvarpsins.

• Þeim tilmælum er beint til ráðherra að kanna áhrif lagabreytingarinnar sem gerð var 1993. 

T.d. að fela ráðherra að gera úttekt á möguleikum varðandi hjálmaskyldu, skoða hvað hefur 

breyst á Íslandi síðan 1993, skoða vandlega nýlega reynslu nágrannaþjóða (Belga, 

Hollendinga, Dana), skoða vandlega reynslu Ástrala og Nýsjálendinga, hafa víðtækt 

samráð og leggja svo seinna til breytingar um það atriði sérstaklega ef honum þykir ástæða 

til. Það gæfi þá öllum tíma til að fást við þetta ákvæði.

Heimildir
[1] Staðalinn En 1078. (https://en.wikipedia.org/wiki/EN_1078)

[2] Trafiksikkerhetshándboken. (https://tsh.toi.no/index.html?22436 )

[3] Upplýsingar um þetta eru hér: https://www.bikehelmetblog.com/2017/03/bosnia- 
and-herzegovina-repealed-their.html og hér: https://www. cyclehelmets.org/1214 .html.

[4] Dorothy L. Robinson. 2005. Safety in numbers in Australia: more walkers and 
bicyclists, safer walking and bicycling. Health Promotion Journal o f Australia 2005 :
16 (1).

[5] New Zealand all-age mandatory bicycle helmet law. A public health and safety 
disaster. Sótt hér: http://www.cycle-helmets.com/zealand_helmets.html

[6] Frétt á vef VÍS. https://vis.is/vis/fjolmidlatorg/frettir/2019/hjalmanotkun-afram- 
nokkud-god/

[7] Hlutdeild hjólreiða. https://www.fjallahjolaklubburinn.is/pistlar-og-greinar/pistlar/ 
1059-hlutdeild-hjolreida og Ferðavenjur íbúa á höfuðborgarsvæðinu
https: //www.ssh .is/ frettir/ferdavenj ur-ibua

[8] Bjarney Gunnarsdóttir 2009. Hjólað í skólann : rannsókn á reiðhjólanotkun 
framhaldsskólanema og viðhorfi þeirra til hjólreiða. Lokaverkefni lagt fram til 

fullnaðar B.S.-gráðu í íþróttafræði við Háskóla Íslands, Menntavísindasvið 
(https://skemman.is/handle/1946/3911 )

[9] Viðtal á Bylgjunni. https://www.visir.is/k/061f1855-51c9-4e71-b5e6- 
72f465911dd2-1559033754555

[10] Námsskrár ökukennslu.
(https://www.samgongustofa.is/media/umferd/okurettindi/Namskra-B.pdf ,

https://en.wikipedia.org/wiki/EN_1078
https://tsh.toi.no/index.html?22436
https://www.bikehelmetblog.com/2017/03/bosnia-and-herzegovina-repealed-their.html
https://www.bikehelmetblog.com/2017/03/bosnia-and-herzegovina-repealed-their.html
https://www.cyclehelmets.org/1214.html
http://www.cycle-helmets.com/zealand_helmets.html
https://vis.is/vis/fjolmidlatorg/frettir/2019/hjalmanotkun-afram-nokkud-god/
https://vis.is/vis/fjolmidlatorg/frettir/2019/hjalmanotkun-afram-nokkud-god/
https://www.fjallahjolaklubburinn.is/pistlar-og-greinar/pistlar/1059-hlutdeild-hjolreida
https://www.fjallahjolaklubburinn.is/pistlar-og-greinar/pistlar/1059-hlutdeild-hjolreida
https://www.ssh.is/frettir/ferdavenjur-ibua
https://skemman.is/handle/1946/3911
https://www.visir.is/k/061f1855-51c9-4e71-b5e6-72f465911dd2-1559033754555
https://www.visir.is/k/061f1855-51c9-4e71-b5e6-72f465911dd2-1559033754555
https://www.samgongustofa.is/media/umferd/okurettindi/Namskra-B.pdf


https://www.samgongustofa.is/media/umferd/okurettindi/Namskra-aukinna-
okurettinda.pdf )

[11] Andersen LB, Schnohr P, Schroll M, Hein HO. All-cause mortality associated 
with physical activity during leisure time, work, sports, and cycling to work. Arch 
Intern Med, 2000 Jun 12;160(11): 1621-8. 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10847255 )

[12] Reiknivél WHO. https: / /heatwalkingcycling.org/ #homepage

[13] Frétt á vef LHM: Hjólreiðar forða fimm dauðsföllum árlega. 
https://lhm.is/lhm/pistlar/958-hjolreidar-forda-fimm-daudsfollum-arlega

Virðingarfyllst 
f.h. stjórnar LHM

Árni Davíðsson 
formaður LHM.

https://www.samgongustofa.is/media/umferd/okurettindi/Namskra-aukinna-okurettinda.pdf
https://www.samgongustofa.is/media/umferd/okurettindi/Namskra-aukinna-okurettinda.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10847255
https://heatwalkingcycling.org/%23homepage
https://lhm.is/lhm/pistlar/958-hjolreidar-forda-fimm-daudsfollum-arlega

