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ÁÁlitaefnin!litaefnin!

Hvar mHvar máá aka torfaka torfæærubifhjrubifhjóólum?lum?

Hverjir mega aka torfHverjir mega aka torfæærubifhjrubifhjóólum?lum?



Hvar?Hvar?
UmferðarlUmferðarlöög nr. 50/1987g nr. 50/1987

43. gr. Akstur torf43. gr. Akstur torfæærutrutæækja.kja.
Eigi mEigi máá aka torfaka torfæærutrutææki ki áá vegi, sem ekki er vegi, sem ekki er 
einkavegureinkavegur………………

Augljós gagnályktun þess efnis að umferðarlög heimila akstur 
torfærubifhjóla utan vega

NNááttttúúruverndarlruverndarlöög nr. 44/1999g nr. 44/1999

17. gr. Akstur utan vega.17. gr. Akstur utan vega.
Bannað er að aka vBannað er að aka véélknlknúúnum num öökutkutæækjum utan vegakjum utan vega…………. . 

6. gr. reglurgerðar nr. 528/2005 um takmarkanir á umferð í
náttúru Íslands heimilar aðeins akstur innan akstursíþróttasvæða



LLöögskýringgskýring
UmferðarlUmferðarlöög gera beinlg gera beinlíínis rnis rááð fyrir akstri utan vega.ð fyrir akstri utan vega.

NNááttttúúruverndarlruverndarlöög banna alla umferð utan vega.g banna alla umferð utan vega.

AugljAugljóóslega misrslega misrææmimi

Hefur valdið misskilningi og togstreitu Hefur valdið misskilningi og togstreitu áá milli hjmilli hjóólamanna lamanna 
og yfirvaldaog yfirvalda

HHáártoganir rtoganir íí llöögskýringu þjgskýringu þjóóna engum tilgangi, skýra þarf na engum tilgangi, skýra þarf 
rrééttarstttarstööðuna.ðuna.

Greinarmunur Greinarmunur áá hjhjóólum með hvlum með hvíít nt núúmer annars vegar og mer annars vegar og 
rauð nrauð núúmer hins vegarmer hins vegar



HvHvíít nt núúmermer
Skýr rSkýr rééttarstaða hvað varðar torfttarstaða hvað varðar torfæærubifhjrubifhjóól l 
áá hvhvíítum ntum núúmerum.merum.

Almennar reglur umferðarlaga.Almennar reglur umferðarlaga.
Heimilt að aka Heimilt að aka áá vegi.vegi.
SamhljSamhljóóða skýring ða skýring áá hugtakinu:hugtakinu:
•• Vegur:Vegur:

Vegur, gata, gVegur, gata, göötusltuslóóði, stði, stíígur, hgur, húúsasund, brsasund, brúú, torg, , torg, 
bifreiðastbifreiðastææði eða þess hði eða þess hááttar, sem notað er til ttar, sem notað er til 
almennrar umferðar. almennrar umferðar. 



Rauð nRauð núúmermer
MMáá ekki aka ekki aka áá vegum skv. umferðarlvegum skv. umferðarlöögum gum 
(undantekningar skipta ekki m(undantekningar skipta ekki mááli li íí þessu þessu 
sambandi).sambandi).

MMáá hvergi aka nema hvergi aka nema áá sséérstrstöökum kum 
akstursakstursííþrþróóttasvttasvææðum skv. Nðum skv. Nááttttúúruverndarlruverndarlöögum.gum.

Allt að einu skrAllt að einu skrááningarskyld og hningarskyld og hááð ð 
skyldutryggingu skv. Umferðarlskyldutryggingu skv. Umferðarlöögum.gum.



Rauð nRauð núúmer frh.mer frh.

SkrSkrááningarskylda og skyldutrygging ningarskylda og skyldutrygging óórrééttlttláát!t!

Hvers vegna?:Hvers vegna?:
MMáá ekki aka ekki aka áá vegi.vegi.
Engin skoðunarskylda eða eftirlit.Engin skoðunarskylda eða eftirlit.
Þarf hvort sem er að tryggja Þarf hvort sem er að tryggja ööll hjll hjóól sl séérstaklega innan rstaklega innan 
akstursakstursííþrþróóttasvttasvææða skv. 5. gr. reglugerðar ða skv. 5. gr. reglugerðar ““vegna vegna 
þeirrar þeirrar ááhhæættu sem ttu sem íí keppni fellstkeppni fellst”” eins og það er eins og það er 
orðað.orðað.



Rauð nRauð núúmer frh.mer frh.

Engin undanþEngin undanþáága frga fráá skyldutryggingu skyldutryggingu íí
reglugerð um akstursreglugerð um akstursííþrþróóttir þrttir þráátt fyrir tt fyrir 
lagaheimild lagaheimild íí umferðarlumferðarlöögum.gum.

ÍÍ 3. mgr. 34. gr. er r3. mgr. 34. gr. er rááðherra heimilað:ðherra heimilað:
““að vað vííkja frkja fráá áákvkvææðum laganna um ðum laganna um 
fféébbóótataáábyrgð og vbyrgð og váátryggingu tryggingu ”” ..



ÚÚrlausnarefninrlausnarefnin
FjFjöölga þarf slga þarf séérstrstöökum aksturskum akstursííþrþróóttasvttasvææðum til ðum til 
þess að fullnþess að fullnæægja þgja þöörfinni fyrir brfinni fyrir bááða flokkaða flokka

LLæækka eða afnema aðflutningsgjkka eða afnema aðflutningsgjööld af ld af 
torftorfæærubifhjrubifhjóólumlum

Undanskilja torfUndanskilja torfæærubifhjrubifhjóól almennri l almennri 
tryggingarskyldu og skilgreina stryggingarskyldu og skilgreina séérstaka tryggingu rstaka tryggingu 
er taki til aksturs er taki til aksturs áá akstursakstursííþrþróóttasvttasvææðum bðum bææði ði áá
ææfingum og fingum og íí keppni.keppni.



Hverjir Hverjir –– rrééttur til akstursttur til aksturs
55. gr. 55. gr. ÖÖkurkurééttindittindi

Enginn mEnginn máá stjstjóórna drrna drááttarvttarvéél, nema hann hafi gilt l, nema hann hafi gilt 
öökuskkuskíírteini til þess eða til að mega stjrteini til þess eða til að mega stjóórna bifreið......rna bifreið......

…….. .. ÖÖkuskkuskíírteini til að mega stjrteini til að mega stjóórna lrna lééttu bifhjttu bifhjóóli mli máá eigi eigi 
veita þeim, sem er yngri en 15 veita þeim, sem er yngri en 15 áára, enda hafi hann ra, enda hafi hann ááður ður 
fengið tilskilda fengið tilskilda öökukennslu.kukennslu.

Enginn mEnginn máá stjstjóórna torfrna torfæærutrutææki nema hann hafi gilt ki nema hann hafi gilt 
öökuskkuskíírteini til að mega stjrteini til að mega stjóórna bifreið eða bifhjrna bifreið eða bifhjóólili……..



Hverjir frh.Hverjir frh.

Annað hvort þarf venjuleg Annað hvort þarf venjuleg öökurkurééttindi eða ttindi eða 
rrééttindi til að aka lttindi til að aka lééttu bifhjttu bifhjóóli.li.

Akstur barna yngri en 15 bannaður nema:Akstur barna yngri en 15 bannaður nema:
ÍÍ 16. gr reglugerðar um aksturs16. gr reglugerðar um akstursííþrþróóttasvttasvææði ði 
segir: segir: ““Með leyfi lMeð leyfi löögreglustjgreglustjóóra er heimilt að ra er heimilt að 
vvííkja frkja fráá áákvkvææðum umferðarlaga um ðum umferðarlaga um 
öökuskkuskíírteini og lrteini og láágmarksaldur gmarksaldur öökumanna við kumanna við 
ææfingar og keppnir fingar og keppnir áá lokuðum svlokuðum svææðum utan ðum utan 
vega. vega. ””



Umfang undanþUmfang undanþáágugu

SamkvSamkvææmt cmt c--lið 4. mgr. 16. gr. er lið 4. mgr. 16. gr. er 
lláágmarksaldur við gmarksaldur við ææfingar eða keppni fingar eða keppni 
innan samþykktra svinnan samþykktra svææða:ða:

TvTvííhjhjóóla torfla torfæærutrutææki:ki:
•• Með aflvMeð aflvéél allt að 80 rl allt að 80 rúúmsentimetrar 12 msentimetrar 12 áára.ra.
•• Með aflvMeð aflvéél allt að 125 rl allt að 125 rúúmsentimetrar 14 msentimetrar 14 áára.ra.
•• Með aflvMeð aflvéél allt að 250 rl allt að 250 rúúmsentimetrar 15 msentimetrar 15 áára.ra.



VeruleikinnVeruleikinn

FjFjöölmlmöörg brg böörn og ungmenni undir rn og ungmenni undir 
tilskyldum aldri stunda reglulegar tilskyldum aldri stunda reglulegar ææfingar fingar 
áá torftorfæærubifhjrubifhjóólum.lum.

Alger vAlger vööntun ntun áá ææfingafinga-- og keppnisvog keppnisvææðum ðum 
fyrir bfyrir böörn og ungmenni.rn og ungmenni.



ÁÁkvkvææði 22. gr.ði 22. gr.

22. gr. Reglugerðar um aksturs22. gr. Reglugerðar um akstursííþrþróóttavttavææðiði
LLöögreglustjgreglustjóóra er heimilt að leyfa starfsemi ra er heimilt að leyfa starfsemi 
þar sem akstur ungra barna fer fram. þar sem akstur ungra barna fer fram. 
Starfsemin skal vera undir eftirliti og umsjStarfsemin skal vera undir eftirliti og umsjóón n 
fullorðins starfsmanns sem leiðbeinir og gfullorðins starfsmanns sem leiðbeinir og gæætir tir 
alls alls ööryggisryggis…………....

22. gr. 22. gr. ÁÁ augljaugljóóslega ekki við akstur barna slega ekki við akstur barna 
áá torftorfæærubifhjrubifhjóólum.lum.



Akstur barna frAkstur barna fráá 55--12 aldurs12 aldurs

ÞÞöörf rf áá sambsambæærilegri undanþrilegri undanþáágu og finnst gu og finnst íí
22. gr. hvað varðar torf22. gr. hvað varðar torfæærubifhjrubifhjóól.l.

Fullur vilji VFullur vilji VÍÍK og allra aðildarfK og allra aðildarféélaga til laga til 
þess að fullnþess að fullnæægja þeim skilyrðum sem sett gja þeim skilyrðum sem sett 
yrðu fyrir slyrðu fyrir slííkri undanþkri undanþáágu m.a. hvað gu m.a. hvað 
varðar varðar ööryggisrryggisrááðstafanir og tryggingar.ðstafanir og tryggingar.



Niðurstaða?Niðurstaða?
Til þess að koma Til þess að koma áá friði friði áá milli allra milli allra 
hagsmunaaðila þarf:hagsmunaaðila þarf:

Að breyta reglum um skrAð breyta reglum um skrááningu og tryggingu ningu og tryggingu 
torftorfæærubifhjrubifhjóóla sem ekki eru la sem ekki eru æætluð til aksturs tluð til aksturs áá
vegum.vegum.
Að rýmka undanþAð rýmka undanþáágur er varða heimildir 5gur er varða heimildir 5--12 12 
áára barna til þess að aka torfra barna til þess að aka torfæærubifhjrubifhjóólum lum áá
sséérstrstöökum lokuðum kum lokuðum ææfingafinga-- og keppnisvog keppnisvææðum.ðum.
Að fjAð fjöölga verulega lga verulega ææfinga og keppnissvfinga og keppnissvææðum.ðum.


