
 

                                                                                                       

 

 

 

Föstudaginn 22. september verður sjöunda ráðstefna Hjólafærni og Landssamtaka 
hjólreiðamanna (LHM) undir heitinu Hjólum til framtíðar. Í ár er það Hafnarfjörður 
sem býður heim og við verðum í Bæjarbíói við Strandgötuna. Ráðstefnan verður frá 
kl. 10 – 16 en byrjum daginn með hjólatúr sem leggur upp frá Bakarameistaranum í 
Suðurveri við Kringlumýrarbraut kl. 9. 
 
Meginþema ráðstefnunnar í ár er ánægja og öryggi hjólandi vegfarenda með 
lausnamiðuðu ívafi fyrir léttflutninga í þéttbýli.   
 
Við höfum boðið til landsins Ton Daggers, sem er hollenskur sérfræðingur um þróun 
nytjahjóla og nýtingu á þeim í borgum. Á erlendum málum eru nytjahjólin oft kölluð 
cargo bike, rickshaw og sitthvað fleira - svona allt eftir því til hvers á að nota þau.   
 
Einnig kemur til landsins fulltrúi ECF, Jens Peter Hansen, og verður með erindi um 
hvatningu til hjólreiða gagnvart pólitíkinni og almenningi. Jens Peter er auk þess í 
stjórn systursamtaka LHM, danska Cykelforbundet.  
 
Á meðal annarra erinda eru kynningar frá hjóla/göngustígagerð Grindvíkinga, 
skráningar vástaða í gegnum BikeMaps af höfuðborgarsvæðinu, hraðstígur á milli 
Mosfellsbæjar og Reykjavíkur, hönnun fallegra hjólastíga  og sitthvað fleira.  
 
Þá mun Forseti lýðveldisins, Guðni Th. Jóhannesson, afhenda Hjólaskálina, sem er 
gefin af Reykjavíkurborg en handhafi hennar er valin af Hjólafærni og 
Landssamtökum hjólreiðamanna.  
 



 

                                                                                                       

Fyrir ráðstefnuna bjóða Hjólafærni og LHM uppá rólega hjólaferð um 
Höfuðborgarsvæðið fimmtudaginn 21. sept kl. 18 frá Farfuglaheimilinu í Laugardal. 
Þar mun Árni Davíðsson leiða okkur um áhugaverð staði í þeirri öru þróun sem hefur 
átt sér stað í reiðhjólamiðuðum lausnum í umferðinni.   
 
Ráðstefnan verður að mestu einnig send út á Netinu á slóðinni hér að neðan: 
https://global.gotomeeting.com/join/403155837 
  
Þeir sem ekki hafa áður fylgst með útsendingu í gegnum Gotomeeting-
fjarfundabúnað geta undirbúið sig með því að fara inn á slóðina hér að neðan. 
https://care.citrixonline.com/g2m/getready  
og eru þá fljótari að tengjast þegar ráðstefnan sjálf hefst. 
 
Nánari upplýsingar um dagskrá eru á vef Landssamtaka hjólreiðamanna;  
www.lhm.is, þar sem einnig eru upplýsingar um skráningu og aðra viðburði í 
tengslum við ráðstefnuna. 
 
Hvar: 
Bæjarbíói í Hafnarfirði 
Hvenær: 22. september 2017, klukkan 10 til 16 
Skráning hér 
 
Tengiliður: Sesselja Traustadóttir, s. 864 2776 eða hjolafaerni@hjolafaerni.is 

 

  

https://care.citrixonline.com/g2m/getready
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmAk94BLrrc8fzellTV3OeDdJj0HR4kHFFwwJj3EyogKW8Yw/viewform?c=0&w=1


 

                                                                                                       

 

Dagskrá 

09.00  Hjólað frá Bakarameistaranum, Suðurveri við Kringlumýrarbraut 
09.05  Hjólastígurinn í Fossvogi/N1 vígður 
09.20  Hjólað frá Hamraborg, bókasafninu neðri hæð, áleiðis í Bæjarbíó 
09.30  Afhending ráðstefnugagna í Bæjarbíói – léttur morgunverður 
10.00  Setning – Fulltrúar hjólasamtakanna og Hafnarfjarðar bjóða gesti velkomna 
10.10  Cargo bikes in last mile logistics – Ton Daggers, ráðgjafi frá IBC Movilization (enska) 
11.00  Aðgerðir á Höfuðborgarsvæðinu – Hrafnkell Á. Proppé, svæðisskipulagsstjóri SSH 

11.20  Hjóla- og göngustígur meðfram Grindavíkurvegi  
  - Ármann Halldórsson sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs Grindavíkurbæjar 

11.40  Hraðhjólabraut: Forsendur og möguleikar  
  - Berglind Hallgrímsdóttir, umferðarverkfræðingur hjá Verkís 
12.00   Hádegishlé – veitingar í Pakkhúsinu 
13.00  Ávarp samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra – Jón Gunnarsson 
13.15   Advocating bicycling in politics and towards citizens  
  - Jens Peter Hansen, stjórnarmaður ECF og Dansk Cykelförbund (enska) 
14.05   BikeMaps: Mapping the experiences of cyclists in Reykjavik  
  - Jamie McQuilkin, R&D Manager, MSc. 
14:20   Kaffihlé  
14.40   Hjólað í fallegu og öruggu umhverfi  
  – Þráinn Hauksson, landslagsarkitekt hjá Landslagi 
15:00  Forseti Íslands ávarpar ráðstefnugesti og afhendir Hjólaskálina  
  - Guðni Th. Jóhannesson  
15:20   Allskonar úr hjólheimum; örkynningar – Hjólavottun, Hjólakraftur, Hjólað óháð 
  aldri, Hjólreiðar.is, talningar við grunnskóla, þrautabrautir, Reykjavíkurkortið, HæHó!, 
  Íslenska hjólakortið, Almenningssamgöngur, Dr. Bæk. 
15:45   Afhending Hjólagjarðarinnar – Fulltrúar Hafnarfjarðar og Seltjarnarness 
15:55  Lok, lok og læs – Hugvekja og ráðstefnuslit 

16:00   Léttar veitingar í anddyri Bæjarbíós 
 

  Fundarstjóri dagsins er Kolbrún Þorsteinsdóttir, sérfræðingur í  
  fræðslumálum hjá Samgöngustofu.  


