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Reykjavík 29. desember 2020

Frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum 280. mál.
Landssamtök hjólreiðamanna (LHM) gera eftirfarandi umsögn um frumvarp til laga um 
breytingu á umferðarlögum 280. mál á 151. þingi.

Athugasemd við 11. gr. frumvarpsins:
11. gr. Ís tað  tilvísananna„39.-41. gr., 42. gr.“ í 1. mgr. 94. gr. laganna kemur: 
39.-42. g r, 1.-4. mgr. 43. gr.

Í greinargerð segir að
Á undanförnum árum hafa hjólreiðar aukist mikið hér á landi og er nú mun meira um 
að ólíkir samgöngumátar á borð við gangandi og hjólandi og akandi og hjólandi deili 
rýmum en áður var. Því þykir rétt að gera ráð fyrir því að brot gegn ákvæðum 
laganna þar sem sérstaklega reynir á tillitssemi hjólreiðamanna gagnvart öðrum 
samgöngumátum geti varðað sektum.

LHM leggja til að bessari breytingu verði frestað bar til kannað hefur verið ítarlega 
hver börfin er fyrir bessa breytingu.

Ekki kemur fram í rökstuðningi við frumvarpið að tillitssemi hjólreiðafólks sé almennt áfátt. Þó 
vissulega megi finna ýmsar sögur á samfélagsmiðlum, sem margar reynast upphrópanir og 
lítið innihald þegar kafað er dýpra, þá þyrfti frumvarp til lagabreytinga í þessa átt að byggja á 
könnunum og haldbærum gögnum um hvort og hvernig tillitssemi sé áfátt og hvernig sektir 
muni laga það meinta vandamál.

Staðreyndin er sú að hjólreiðar eiga ennþá undir högg að sækja í skipulagi, innviðum og 
öryggi. Ennþá er alltof mikið af sameiginlegum stígum, frágangi sem miðast við gangandi 
ófatlað fólk, og „hjólareinum" sem eru lítið annað en málaðar línur á götu út við ræsið.
Mikil þörf er á frekari vernd fyrir hjólreiðafólk, þörf er á því að fleiri hjóli; ekki er þörf á því að 
yfir höfði fólks hangi hótanir um sektir ef gangandi vegfarendur móðgast eða að þeim 
bregður.

Ekki kemur fram í núverandi lögum, eða þessum breytingum, né greinargerðinni með 
þessum breytingum hvernig tillitssemi sé metin eða mæld. Einfalt er að sekta fyrir hraðabrot 
bíla eða fyrir af/á verknað eins og að nota síma án handfrjáls búnaðar, en hvernig er 
tillitssemi metin? Eru önnur fordæmi í lögum um sektir vegna skorts á tillitssemi?
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Athugasemdir við 10 gr. og 43. gr. umferðarlaga.
Í þessum tveimur greinum núverandi umferðarlaga segir :

Ekki er heimilt að hjóla á göngugötu hraðar en sem nemur eðlilegum gönguhraða.
(10 gr.)
E f hjólastígur er samhliða gangstétt eða göngustíg skal að jafnaði notast við 
hjólastíginn. Þó er í slíkum tilvikum heimilt að hjóla á gangstétt eða göngustíg e f 
fyllsta öryggis er gætt og ekki er hjólað hraðar en sem nemur eðlilegum gönguhraða. 
(43. gr.)

LHM vill gera athugasemd við kröfuna um gönguhraða reiðhjóla í bessum tveimur 
greinum og leggja til sama hraða fyrir reiðhjól og fyrir hlaupandi í staðinn.
Tillaga: “hlaupahraða” komi í stað “gönguhraða” í 10. gr. og 43. gr.

Heimilt er að aka bílum á 10 km/klst. hraða um göngugötur en reiðhjól má einungis hjóla á 
eðlilegum gönguhraða. Hreyfiorka bíls á 10 km/klst. hraða er mun meiri en reiðhjóls á 
gönguhraða því massi bílsins er margfaldur og hreyfiorka í línulegu sambandi við massa og í 
öðru veldi með hraða, Ek = (mv2)/2. Sem dæmi, ef það er óhætt að bíll sé á 10 km/klst. væri 
óhætt að leyfa reiðhjóli að vera á 45 km/klst. m.v. 2 tonna bíla og 85 kg hjólreiðamann á 15 
kg hjóli. Slíkur er munurinn í hreyfiorkunni, sem er aftur það sem veldur meiðslum komi til 
áreksturs.

Beinn samanburður er við að gangandi mega hlaupa á göngugötu en hjólandi mega ekki 
vera á nákvæmlega þeim sama hraða, en viðbragðstími og hreyfiorka hlaupandi annars 
vegar og hjólandi hins vegar er sú sama. Ef annað er leyft, þá ætti að leyfa bæði.

Það sama er upp á teningunum þegar um er að ræða göngustíg þar sem hjólreiðastígur er 
við hliðina. Eðlilegt er að leggja einhverjar kröfur á hámarkshraða hjólreiðamannsins en 
eðlilegar kröfur væru hlaupahraði, sem er sá hraði sem má búast við á stígnum og sem 
gangandi er heimilt að vera á.

Að lokum má benda á að skv. hönnunarmiðviðum þá eiga hjólreiðastígar að vera hannaðir 
þannig að aldrei þurfi að fara hægar en 15 km/klst. því fallhætta á reiðhjóli eykst við 12 
km/klst. og minni hraða. En það er u.þ.b. hlaupahraði og eðlilegt að hámarkshraði skv. 10. 
gr. og 43. gr. núverandi umferðarlaga miði við það.

Athugasemd við 4. mgr. 27. gr. umferðarlaga.
Núverandi 4. mgr. segir:
Ökumaður sem nálgast gangbraut þar sem umferð er ekki stjórnað a f lögreglu eða 
með umferðarljósum skal aka þannig að það valdi ekki gangandi vegfaranda á 
gangbrautinni eða á leið út á hana hættu eða óþægindum. Skal ökumaður nema 
staðar, e f nauðsynlegt er, til að veita hinum gangandi færi á að komast yfir 
akbrautina.
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Lagt er til að 4. mgr. 27. gr. hefjist svona:
„Ökumaður sem nálgast gangbraut þar sem umferð er ekki stjórnað a f lögreglu eða með 
umferðarljósum skal gæta að því að aka eigi hraðar en sem nemur venjulegum gönguhraða 
þannig að það valdi ekki gangandi vegfaranda á gangbrautinni eða á leið út á hana hættu 
eða óþægindum. “

Núverandi umferðarlög tiltaka að ökumenn reiðhjóla (43. gr.) og léttra bifhjóla í flokki I (46. 
gr.) skulu þvera akbraut eigi hraðar en sem nemur venjulegum gönguhraða. Sama á við ef 
ökumenn þeirra þvera akbraut á gangbraut. Það skýtur því skökku við að bílstjórar sem eru 
hættulegustu aðilarnir í umferðinni og geta valdið mestu tjóni með óvarlegum akstri skuli ekki 
þurfa að fylgja þessum sömu reglum. Þeir sem eru hættulegir og geta drepið eða valdið 
miklu líkamstjóni mega aka á hámarkshraða en þeir sem eru hættulitlir og valda litlu tjóni 
eiga að fara á gönguhraða. Er ekki hlutunum snúið á haus hérna? Er ekki líklegra að bílstjóri 
sjái gangandi og hjólandi vegfarendur ef þeir aka á gönguhraða og er ekki eðlilegt að skylda 
þá til þess líkt og aðra vegfarendur?

Athugasemd við 5. mgr. 28. gr. umferðarlaga.
Núverandi 5. mgr. segir:
Opna skal dyr ökutækis þannig að ekki valdi hættu eða óþarfa óþægindum. Sama á 
við þegar farið er í eða úr ökutæki, svo og við fermingu og affermingu.

Lagt er til að 5. mgr. 28. hljóði svona:
„Opna skal dyr ökutækis þannig að ekki valdi hættu eða óþarfa óþægindum. Sama á við 
þegar farið e r í eða úr ökutæki, svo og við fermingu og affermingu. Sérstaklega skal gæta að 
því að dyr opnist ekki í veg fyrir aðra vegfarendur. “

Hjólandi vegfarendum á akbraut og hjólandi og gangandi vegfarendum á gangstétt stafar 
umtalsverð hætta af því ef bílstjórar eða farþegar í bíl opna ökutæki sín óvarlega í veg fyrir 
þá. Nokkur slys hafa orðið vegna þessa og geta þau orðið talsvert alvarleg og dæmi er um 
banaslys erlendis. Því er mikilvægt að í umferðarlögum sé skýrt tekið fram hvaða hættu er 
verið að koma í veg fyrir svo nægilega rík áhersla verði lögð á þetta í umferðarfræðslu og 
ökukennslu.

Athugasemd við 85. gr. umferðarlaga.
Stjórn LHM telur rétt að hafa inni heimild sveitarstjórna til gjaldtöku vegna negldra hjólbarða 
á vélknúnum ökutækjum.

Lagt er til eftirfarandi orðalag í nýrri 5. mgr. 85. gr. laganna:
„Sveitarstjórn er heimilt að ákveða gjald allt að 30.000 kr. vegna notkunar negldra 
hjólbarða á bifreiðum á nánar tilteknum svæðum, fyrir ákveðið tímabil eða 
ákveðin skipti, að höfðu samráði við Vegagerðina. Utan tímabils er notkun negldra 
hjólbarða á bifreiðum óheimil. “
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Benda má á að slit af völdum negldra bíldekkja er um 20 falt á við ónegldra, samkvæmt 
Bílgreinasambandinu eða um 2000% meira og er það varlega áætlað. Akstur um 100 
þúsund bíla á negldum dekkjum jafngildir því akstri um 2 milljóna bíla á ónegldum dekkjum. 
Kostnaðurinn við endurnýjun slitlags er mikill og þetta slit á malbikinu endar sem svifryk, sem 
allir vegfarendur anda að sér með tilheyrandi heilsufarsáhrifum en talið er að um 60 
einstaklingar á Íslandi látist fyrir aldur fram vegna loftmengunar samkvæmt mati 
Umhverfisstofnunar. Notkun negldra hjólbarða er óþörf innanbæjar á bílum og er gjaldtakan 
fyrst og fremst til að fá sem flesta, sem ekki þurfa á negldum dekkjum að halda, til að velja 
óneglda hjólbarða. Það sparar í viðhaldi vega og dregur úr neikvæðum heilsuáhrifum frá 
umferðarmengun. Líklegt er að sveitarstjórnir á höfuðborgarsvæðinu muni nota þessa 
heimild og að það muni geta dregið umtalsvert úr loftmengun og sliti gatna í þéttbýli. 
Hinsvegar er ólíklegt að heimildin sem fyrir er í 2. mgr. 85. gr. muni verða notuð. Gjaldtaka til 
að breyta hegðun þegar um er að ræða 20 föld áhrif er bæði réttlátari og árangursríkari en 
að refsa öllum almenningi með því að láta alla anda að sér svifryki, og með því að takmarka 
umferð, óháð því hvað menn leggja til loftmengunarinnar. Gjaldtaka á nagladekk er líka í 
samræmi við mengunarbótaregluna. Benda má á góða reynslu norðmanna af svona 
gjaldtöku í nokkrum borgum í Noregi en stórlega hefur dregið úr notkun nagladekkja þar sem 
gjaldtaka er í Noregi.

Virðingarfyllst 
f.h. stjórnar LHM

Ð . -ö---
Árni Davíðsson 
formaður

Um Landssamtök hjólreiðamanna

Landssamtök hjólreiðamanna ( LHM) eru hagsmunasamtök sem hafa að markmiði m.a. að efla 
hjólreiðar á Íslandi sem heilsusamlegan lífsmáta og sem samgöngumáta. Öll helstu hjólreiðafélög 
landsins eiga aðild að LHM. Samtökin eru þó ekki aðeins málsvari félagsmanna hinna ýmsu 
hjólreiðafélaga sem telja yfir 2000 manns heldur eru þau jafnfram t málsvari allra sem hjóla á Íslandi. 
LHM er aðildarfélag að European Cyclists' Federation, sem eru heildarsamtök fyrir hjólreiðafélög til 
samgangna og ferðalaga í Evrópu. Aðildarfélög ECF er að finna í flest öllum löndum Evrópu. LHM 
hlaut samgönguviðurkenningu Reykjavíkurborgar 2012 fyrir virka þátttöku og áhrif í að efla hjólreiðar á 
Íslandi.
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