
Landssamtök hjólreiðamanna

Reykjavík 20. mars 2023

Frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum 162. mál.
Landssamtök hjólreiðamanna (LHM) gera eftirfarandi umsögn um frumvarp til laga um 
breytingu á umferðarlögum 162. mál á 153. þingi.
Umferðarlög: https://www.althingi.is/lagas/nuna/2019077.html
Frumvarpið:
https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/153/162/?ltg=153&mnr=162

LHM leggja til að þetta frumvarp verði samþykkt.
Landssamtök hjólreiðamanna lýsa fullum stuðningi við frumvarp til laga um breytingu á 
umferðarlögum, nr. 77/2019 (lækkun hámarkshraða) og þá sérstaklega lækkun almenns 
umferðarhraða í þéttbýli úr 50 km/klst í 30 km/klst.

Samtökin eru almennt fylgjandi því að öryggi allra vegfaranda sé í fyrirrúmi, og rannsóknir 
sýna að með lægri hraða bæði fækkar slysum sem og að þau verði minna alvarleg. Þá eykst 
notkun annarra samgöngumáta en bifreiða, sérstaklega virkra, með þeim ávinningi sem slíkt 
skilar öllum, í gegnum bætt heilsufar með meiri hreyfingu og minni loftmengun í þéttbýli, og 
með minni losun gróðurhúsalofttegunda eins og koltvíildis.

Verði þetta frumvarp samþykkt mun það engu breyta fyrir þær stofnbrautir sem þegar hafa 
ákvarðaðan hærri hámarkshraði en 50 km/klst. Því snýrfrumvarpið fyrst og fremst að þeim 
götum sem nú eru með 50 km hraða og munu sveitarfélög og eftir atvikum aðrir veghaldarar 
verða að taka sjálfstæðar ákvarðanir um að viðhalda þeim hraða ef frumvarpið verður 
samþykkt.

Þriðja alþjóðlega ráðherraráðstefnan um umferðaröryggi undir merkjum áratugs aðgerða 
Sameinuðu þjóðanna samþykkti Stokkhólmsyfirlýsinguna. Stokkhólmsyfirlýsingin byggir á 
Moskvu-yfirlýsingunni frá 2009 og Brasilíu-yfirlýsingunni frá 2015, ályktunum allsherjarþings 
Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðisþingsins og er metnaðarfull og framsýn og tengir 
umferðaröryggi við framkvæmd 2030 dagskrár um sjálfbæra þróun. Stokkhólmsyfirlýsingin 
endurspeglar einnig tillögur akademísks sérfræðingahóps ráðstefnunnar og óháð og
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vísindalegt mat hans á framförum sem náðst hafa á áratug aðgerða í umferðaröryggi 
2011-2020 og tillögur hennar um leið fram á við.
Í11. grein yfirlýsingarinnar segir að leggja skuli áherslu á hraðastjórnun, þar á meðal eflingu 
löggæslu til að koma í veg fyrir hraðakstur og að koma skuli á hámarkshraða 30 km/klst á 
svæðum þar sem viðkvæmir vegfarendur og ökutæki ferðast í sama rými, nema þar 
sem sterkar vísbendingar eru um að meiri hraði sé öruggari, viðleitni til að draga úr hraða 
mun almennt hafa jákvæð áhrif á loftgæði og loftslagsbreytingar auk þess að vera mikilvægt 
til að draga úr dauðsföllum og meiðslum vegna umferðar. [1]

Hollendingar sem standa þjóðum einna fremst í umferðaröryggi og virðingu við virkar 
samgöngur hafa samþykkt samskonar breytingu því 27. október2020 samþykkti neðri deild 
Hollenska þingsins 30 km viðmiðun um hámarkshraða í þéttbýli í stað 50 km hámarkshraða 
áður. Ef ekið er á gangandi vegfarenda eða hjólreiðamann á 50 km hraða látast um 20% 
fórnarlamba en á 30 km hraða látast um 3% þeirra sem ekið er á, sem er um 7 falt minni 
dánartíðni.

Þessi breyting mun vonandi breyta hugsunarhætti ökumanna og hafa ýmsar aðrar jákvæðar 
breytingar í för með sér.

1. Þessi breyting leiðir til þess að ef ökumenn taka ekki eftir merkingum um 
hámarkshraða þá muni þeirfrekar halda að það sé 30 km hámarkshraði á götum þar 
sem hann er 50 km heldur en öfugt eins og er í dag. Það er skárra að ökumenn aki á 
30 km hraða þar sem óhætt er að aka á 50 km hraða heldur en að menn aki á 50 km 
hraða þar sem ekki er óhætt að aka hraðar en á 30 km hraða.

2. Líklegt er að slysum fækki við það að láta öryggi vegfarenda njóta vafans og heimila 
ekki akstur á meira en 30 km hraða fyrr en búið er að ganga úr skugga um að það sé 
óhætt.

Ýmsarfullyrðingar hafa verið settarfram um ókosti þess að lækka hámarkshraða úr 50 km í 
30 km en fæstar þeirra standast skoðun. Helstu fullyrðingarnar sem fram hafa komið eru 
þessar.

1. Fullyrt hefur verið að þessi breyting muni hafa í för með sér meiri eldsneytiseyðslu og 
þar með mengun því hönnunarhraði bifreiða sé 60 km og að við þann hraða sé 
eldsneytiseyðslan minnst. Því er hins vegar til að svara að til að sú hagræðing náist 
þarf bifreiðin að geta haldið þeim hraða jöfnum þó nokkuð lengi enda verður mesta 
eldsneytiseyðslan við hröðun og þess vegna verður eldsneytiseyðslan minni þeim 
mun jafnari sem hraðinn er. Í íbúðagötum í þéttbýli verður sjaldan hægt að halda 50 
km hraða vegna annarrar umferðar og gatnamóta og því verður hægt að halda jafnari 
hraða ef aldrei erfarið upp fyrir 30 km hraða og þannig eyða bílar minna eldsneyti og 
menga minna. Einnig má benda á að svifryksmengun, hávaðamengun og dekkjaslit 
eykst í veldisfalli með auknum umferðahraða og hraðabreytingum. Hlutfall 
rafmagnsbíla er líka að aukast og þar sem þeir eru ekki með brunavél menga þeir 
ekki á sama hátt í akstri.

2. Fullyrt hefur verið að þessi breyting hafi í för með sér auknar umferðatafir. Því er til 
að svara að það eru fyrst og fremst gatnamótin sem eru flöskuhálsarnir og 
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afkastageta þeirra verður ekki meiri við 50 km hámarkshraða heldur en við 30 km 
hámarkshraða. Það er auðveldara að komast með öruggum hætti inn á götu af 
hliðargötu ef hraði umferðar þar er minni.

3. Nefnt hefur verið að það sé meira um að ekið sé á gangandi vegfarendur á 30 km 
götum heldur en á 50 km götum. Virðist sem með því sé verið að gefa í skyn að 30 
km götur séu síst öruggari fyrir gangandi vegfarendur. Því er til að svara að ástæða 
þess er að umferð virkra vegfarenda er að jafnaði meiri á eða við 30 km götur en 50 
km götur. Réttara væri að velta því fyrir sér hver hefðu orðið örlög þeirra sem ekið var 
á á 30 km götum ef þar hefði verið heimilaður 50 km hraði og einnig hvaða slysum 
hefði annað hvort að fullu verið afstýrt eða hverra afleiðingar hefðu orðið síður 
alvarleg hefði 30 km hámarkshraði verið í stað 50 km.

Það er því flest sem bendir til þess að nái lagabreytingin fram að ganga muni það fækka 
slysum en hafa fáa og veigalitla ókosti í för með sér. Þess vegna vilja Landssamtök 
hjólreiðamanna hvetja til þess að þetta lagafrumvarp verði samþykkt óbreytt vegfarendum og 
umhverfi til heilla.

Tillaga um breytingu á 27. gr. umferðarlaga í öryggisátt
LHM vilja koma með aðra tillögu um breyting á umferðarlögum í öryggisátt, sem er að 
ökumenn á akbraut sýni jafn mikla varúð þegar þeir fara yfir gangbraut og öðrum 
vegfarendum er ætlað að sýna þegar þeir fara yfir gangbrautir, sbr. 3. mgr. 43. gr. og 3. mgr. 
44. gr. Bílar eru hættulegustu ökutækin í umferðinni og það er tiltölulega algengt að 
ökumenn slasi eða drepi gangandi vegfarendur, sem eru að fara yfir á gangbraut. Það er 
einnig ekki óalgengt að ökumenn aki á vegfarendur á rafskútum og reiðhjólum á gangbraut. 
Lagt er til að orðunum á gönguhraða verði bætt við 4. mgr. 27. gr. umferðarlaga og að 
málsgreinin hljóð þá svona: „Ökumaður sem nálgast gangbraut þar sem umferð erekki 
stjórnað aflögreglu eða með umferðarljósum skal aka á venjulegum gönguhraða þannig 
að hann valdi ekki gangandi vegfaranda á gangbrautinni eða á leið út á hana hættu eða 
óþægindum. “
Það er ekki nema eðlilegt að ökumenn hættulegustu ökutækjanna í umferðinni sýni sömu 
varúð og ökumönnum annarra vegfarenda er gert að sýna.

Virðingarfyllst 
f.h. stjórnar LHM

Árni Davíðsson 
formaður
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[1] Stockholm Declaration. Third Global Ministerial Conference on Road Safety: Achieving 
Global Goals 2030. Stockholm, 19-20 February 2020.
https://www.roadsafetysweden.com/about-the-conference/stockholm-declaration/

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 jafnframt 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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