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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum nr. 77/2019 
(lækkun hámarkshraða).

Lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu hefur borist til umsagnar frumvarp til laga 
um breytingu á umferðarlögum nr. 77/2019 (lækkun hámarkshraða).

Lögreglustjóri telur óhjákvæmilegt að gera athugasemdir við ffumvarpið.

Um a. lið 1. gr. frumvarpsins.
Ein tillaga ffumvarpsins er að hámarksökuhraði í þéttbýli verði 30 km á klst, þ.e. 
lækkaður úr 50 niður í 30 km á klst. Af hálfu lögreglu er bent á að nýlega fór fram 
heildarendurskoðun á umferðarlögum frá árinu 1987, sem leiddi til setningu nýrra 
umferðarlaga nr. 77/2019, en þau tóku gildi 1. janúar 2020. Var þar m.a. farið yfir 
ökuhraða í þéttbýli og niðurstaðan að réttlætanlegt væri í vissum tilvikum að heimila 
veghaldara að kveða á um hærri hámarkshraða en 50 km á klukkustund. Þá kom nýmæli 
inn í lögin þar sem sérstaklega var tekið ffam að ökuhraði megi aldrei vera meiri en sá 
hámarkshraði sem ákveðinn hefur verið á vegi, en með því var tekinn af allur vafi um 
það hvort færa megi rök fýrir því að aðstæður geti skapast við akstur á vegi þannig að 
réttlætt geti akstur yfir hámarkshraða. Að mati lögreglu má því ætla að löggjafmn hafi 
farið vel yfir allar forsendur ökuhraða, en í greinargerð sem fýlgdi lögunum er tekið 
fram að hámarkshraði skuli ákveðinn með hliðsjón af umferðaröryggi vegfarenda, 
umhverfissjónarmiðum og skilvirkni samgangna.

í ffumvarpinu er vísað til Stokkhólmsyfirlýsingu ríkja sem tóku þátt í heimsþingi sem 
haldið var um umferðaröryggi í Stokkhólmi í febrúar 2020, en í yfirlýsingunni segir 
rn.a. „Að kosta kapps um aö ná stjórn á hraðakstri með því að herða löggœslu og hafa leyfðan 
hámarkshraða 30 km á klst. á svæðum þar sem viðkvœmir vegfarendur eru innan um bifreiðar. Það á þó 
ekki við þar sem gild rök eru fyrir því að öruggt sé að leyfa meiri hraða. Sú viðleilni að draga almennt 
úr hraðakstri mun hafa ják\>œð áhrif á loftgœði og loftslagsbreytingar aukþess sem hún er nauðsynleg 
til að fækka dauðsföllum og slysum í umferðinni. “
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Að mati lögreglu er matið hérlendis um ökuhraða í fullu samræmi við ofangreinda 
yfirlýsingu, enda er hámarkshraði víðs vegar um höfuðborgarsvæðið einungis 30 km á 
klst, en heimilt er að ákveða lægri hraðamörk en 50 km/klst þar sem æskilegt þykir til 
öryggis eða af öðrum ástæðum og er gert m.a. í íbúðarhverfum, á skólasvæðum og 
þekktum gönguleiðum bama.

Skilvirkni samgangna er ein af meginforsendunum þegar kemur að því að ákveða 
ökuhraða. í flestum löndum sem við miðum okkur við er hámarkshraði í þéttbýli 50 km 
á klst. Þar er hraði tekinn niður eða færður upp eins og hér hefur verið gert með góðum 
árangri í áratugi. Það er ávallt lagt út ffá umferðaröryggi og þar með talið umferðarflæði 
hvort hraði er lækkaður eða hækkaður frá gildandi hámarkshraða í þéttbýli. Mat um 
ökuhraða, sem byggir á ofangreindum meginsjónarmiðum um umferðaröryggi 
vegfarenda, umhverfissjónarmiðum og skilvirkni samgangna, tekur ávallt mið af því 
svæði sem um ræðir, þ.e. hvort um íbúðarhverfi sé að ræða, skólasvæði, stofnbrautir, 
eða jafnvel hraðbrautir eins og þekkist víðast hvar erlendis.

í framangreindri Stokkhólmsyfirlýsingu er auk lækkun hámarkshraða fjallað um að 
herða löggæslu, að kosta kapps um það. ítrekað er það sem að framan greinir að 
framkvæmd hér innanlands er að mati lögreglu í fullu samræmi við framangreinda 
yfirlýsingu. Verði það hins vegar vilji löggjafans að fastsetja 30 km á klst sem 
hámarkshraða í þéttbýli mun það kalla á mikið löggæsluvandamál. Ekki verður 
nægjanlegt að setja þar til greind skilti við umferðargötur, heldur þyrfti að grípa til 
margvíslegra úrræða, kostnaðarsamra, til að ná fram raunlækkun ökuhraða. Slíkri 
framkvæmd þyrfti að fylgja hraðalækkandi þvingunarúrræði veghaldara með 
framkvæmdum um hraðahindranir og/eða þrengingu á vegi fyrir hvem vegkafla fýrir 
sig. Þar að auki þyrfti að setja upp hraðamyndavélar á flest alla vegi ef einhver árangur 
ætti að vera að slíkri lagabreytingu. Staðreyndin er sú að nú þegar, og þrátt fýrir allar 
mótvægisaðgerðir veghaldara og sveitarfélaga á núgildandi vegum sem skiltaðar eru 
um 30 km hámarkshraða á höfuðborgarsvæðinu, þá er brotahlutfallið yfírleitt mjög hátt, 
en allar mælingar með hraðamyndavélabíl Umferðardeildar Lögreglustjórans á 
höfuðborgarsvæðinu sýna það. Ekki er óalgengt að brotahlutfall á 30 km götum á 
höfuðborgarsvæðinu sé frá ca 30 -  70% þar sem ekki hafa, að mati lögreglu, fýlgt nægar 
aðgerðir veghaldara, svo sem með hraðahindrunum og/eða þrengingum á vegi.

Um b. lið 1. gr. frumvarpsins
Að mati lögreglu er ekki tímabært að fella ákvæðið brott, með hliðsjón af ofangreindu 
um ákvörðun ökuhraða, en einnig vegna þess að í dag em engir vegir sem uppfyllir þær 
kröfur sem gerðar em til slíkra vega. Ef af verður þá er gerð krafa í umferðarlögum um 
aðskilnað vélknúinna ökutækja annars vegar og hjólreiðamanna og gangandi 
vegfarenda hins vegar.

Varðandi aðrar greinar ffumvarpsins þá áréttar lögreglustjóri að nýlega vom 
umferðarlögin endurskoðuð í heild sinni þar sem afstaða var tekin til þeirra atriða sem 
gerð em að umfjöllunarefhi í ffumvarpinu.
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Með hliðsjón af öllu framangreindu er það mat lögreglu að hvorki séu forsendur til að 
styðja ffumvarpið, né heldur að tímabært sé að taka það skref sem samþykkt 
frumvarpsins hefur í för með sér.
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