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Skattur á nagladekk – aðför að öryggi!
• Skattlagning á nagladekk getur dregið úr
umferðaröryggi
• Skattar á bíla og umferð eru um 80
milljarðar króna ári
• Á að fela sveitarfélögum vald í hendur til að
skattleggja öryggisbúnað?
• Gjald á eiganda eða ökumann ökutækis
fyrir akstur á negldum hjólbörðum
• Naglaskattur dregur úr öryggi þeirra sem
aka í vetrarfærð
• Hverja á að skattleggja?
Bara Reykvíkinga?
Sleppa Seltirningar?
Hvað með Hvergerðing sem vinnur við
Hádegismóa?
Félag íslenskra bifreiðaeigenda
9.4.2019

Naglabann!
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Hvernig dekk eru undir bílnum?
•
•
•
•
•
•

Nýrri nagladekk slíta slitlag
stórlega minna en „gömlu”
nagladekkin
Efla þarf fræðslu um þörf fyrir
nagladekk
Mikilvægt að hver og einn geri
eigin þarfagreiningu miðað við
notkun og hámarks öryggi
Ónegld vetrardekk hafa batnað
umtalsvert hvað varðar veggrip í
vetrarfæri
Ónegld dekk eru hljóðlátari og rífa
ekki eins í slitlag þegar hiti er yfir
frostmarki
Góð dekk með traust veggrip eru
lífsnauðsyn!
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GALLUP des 2016 fyrir
Reykjavíkurborg

Fjöldi

%

+/-

Ónegld vetrardekk

1.038

61,5

2,3

Nagladekk

602

35,7

2,3

Sumardekk

48

2,9

0,8

Fjöldi svara/bíla

1.689

100,0

Tóku afstöðu

1.026

99,7

Tóku ekki afstöðu

3

0,3

Fjöldi aðspurðra

1.029

100,0

Spurðir

1.029

93,5

71

6,5

1.100

100,0

Ekki spurðir
Fjöldi svarenda
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Slysarannsóknir VTT m.m.
Slysarannsóknir finnsku tæknirannsóknarstofnunarinnar VTT
frá 2014 og 2016
• Rannsökuð voru öll banaslys sem orðið hafa að vetrarlagi í
Finnlandi frá 1997-2012 þar sem að komu fólksbílar og
sendibílar
• Öll banaslys í umferðinni í Finnlandi eru rannsökuð og allt
skráð m.a. ástand bíla og hjólbarða
• Mikill meirihluti bíla í banaslysum að vetrarlagi voru á
ónegldum vetrardekkjum
• Skýrastur munur á ísilögðum vegum:
–

•
•
•
•

Við þær aðstæður hefðu dauðaslysin orðið 83 prósent færri
hefðu bílarnir verið á negldum vetrardekkjum

Ef nagladekk væru bönnuð og allir ækju á ónegldum
dekkjum að vetrarlagi myndi dauðaslysum fjölga í
Finnlandi að meðaltali um 9 á ári
Naglarnir rífa ísinn og harðtroðinn hálan snjó
Besta yfirborðsgripið næst ef a.m.k. helmingur allra dekkja
eru negld
Það er öryggismál fyrir alla umferð að lágmarkshlutfall
umferðarinnar sé á negldum dekkjum
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Öryggi
• Við sömu aðstæður og aksturslag í hálku
vegna íss eru nagladekk eini búnaðurinn sem
dregur verulega úr hættu á að bíll renni til
• Hemlunarvegalengd er að meðaltali 14
metrum styttri á negldum vetrardekkjum
• Nagladekk hafa mun meira vægi varðandi
öryggi í eldri bílum án skriðvarnar
• Nagladekk draga úr hættu á að bíll án
skriðvarnarbúnaðar verði stjórnlaus í hálku
og snjó
• Samkvæmt rannsókn VTI frá 2012 eru 42%
minni líkur á banaslysi í eldri bíl á negldum
dekkjum samanborið við bíl á ónegldum
dekkjum
• Oft er það efnaminna og yngra fólk sem ekur
um á eldri bílum - þeir eru ódýrari
• Er forsvaranlegt að banna eða innheimta
auka skatt af öryggisbúnaði hjá þessum hóp?
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut

Vetraraðstæður
Flestir ökumenn kannast við aðstæður
sem skyndilega myndast á íslenskum
vegum
• Í vetur lenti fjórhjóladrifinn bíll á
góðum heilársdekkjum í mikilli ísingu
og ólýsanlegri hálku á
Öxnadalsheiðinni
• Alauður og þurr vegur virtist blasa
við augum en bíllinn lenti á vegriði og
kastaðist þaðan út af veginum
• Nagladekk hefðu hjálpað til við
þessar aðstæður
• Ökumaður og farþegar sluppu án
teljandi meiðsla
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Malbiksslit
veldur vanda
Svifryk og heilsufarsvá
Rykmengun - loftmengun
Óhreinindi í umhverfinu
Kostnaður vegna hreinsunar gatna
Kostnaður við hreinsun holræsa
Kostnaður vegna endurnýjunar
malbiks
• Kostnaður vegna hreinsunar bíla og
mannvirkja
•
•
•
•
•
•

Svifryksmengun – hvað er til ráða?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Malbiksslit vegna umferðar og nagladekkja
veldur rykmyndun
Hálkuvarnir þyrla upp setlögum með tímanum
Mikið ryk berst frá óvörðum byggingarsvæðum
Ryk berst frá þungum vörubílum sem bera
jarðefni að og frá byggingasvæðum
Það þarf að sinna betur viðhaldi gatna og vega
Auka þarf slitstyrk malbiks
Það þarf að auka og bæta hreinsun og þvott
gatna að vetri
Auka rykhindrandi aðgerðir
Öflug hjóla- og undirvagnsþvottastöð á
framkvæmdasvæði Landspítalans
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Val á dekkjum miðað við aðstæður
The Scandinavian Tire & Rim
Organization

Blautur ís
Þurr ís
Harður snjór
Slabb
Laus snjór
Blautt malbik
Þurrt malbik
Stöðugleiki
Þægindi
Hávaði / veggnýr

Nagladekk

*****
*****
****
****
****
***
***
****
***
**

Vetrardekk án nagla
Fyrir norrænar Fyrir miðevrópskar
aðstæður
aðstæður
****
**
****
**
****
***
***
****
****
***
**
*****
***
*****
***
*****
*****
****
*****
****

37 stjörnur
37 stjörnur
37 stjörnur
Samtals
Fleiri stjörnu = betri eiginleikar. Taflan ber saman dekk af sambærilegum gæðum
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FÍB tekur ábyrga afstöðu
og gerir Ísland að öruggara
og betra landi fyrir fólkið í bílnum
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