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HJÓLABLAÐ



H
jólablaðið kemur nú út í núverandi mynd í fjórða
skiptið. Efnistök eru fjölbreytt að venju, allt frá
ferðasögu ævintýrafjölskyldu frá Portúgal um há-
lendið yfir í tölulegar staðreyndir um slys og inn-

flutning hjóla með greiningu á þróun síðustu ára. Ég verð
einnig að nefna viðtalið við Maríu Ögn sem hoppaði á drauma-
tækifærið þegar það bauðst nokkuð óvænt. Hugarfar hennar
og afstaða gæti verið okkur mörgum innblástur til að fylgja
draumunum. Mótadagatalið er á sínum stað og svo er sér-
staklega kafað ofan í tvær nýjar keppnir sem haldnar verða í
ár. Sem mikill áhugamaður um skipulagsmál var heldur ekki
hægt að sleppa samantekt á helstu uppbyggingarverkefnum
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu á hjólreiðainnviðum á
þessu ári. Samantektin sýnir áætlanir akkúrat núna, en svör
fengust frá öllum hlutaðeigendum í síðustu viku.

Á samantektinni um innflutning sést vel hvernig innflutn-
ingur bæði hjóla og rafmagnshjóla heldur áfram að vera mik-
ill og ljóst að áhugi landsmanna á reiðhjólum sem bæði ferða-
máta og áhugamáli er ekkert að dofna. Þetta má líklega
þakka nokkrum atriðum. Skattalegir hvatar til að kaupa hjól
hafa meðal annars hjálpað. Þá er áhugi landsmanna til að
stunda samgönguhjólreiðar mikill og kannanir sem Reykja-
víkurborg hefur gert undanfarin ár sýna svart á hvítu að
margir myndu frekar vilja hjólið en bílinn.

Aðgengi fyrir hjólandi var þó lengi vel mjög slæmt og langt
frá því að vera sambærilegt við bæi og borgir á meginlandi
Evrópu sem oft var horft til. Þrátt fyrir að enn sé langt í land
með að höfuðborgarsvæðið verði fullkomið hvað þetta varðar
hafa stór skref verið stigin til mikillar bætingar á undan-
förnum áratug. Þá er einnig gaman að sjá aukna áherslu
Vegagerðarinnar þegar kemur að bættum hjólainnviðum og
aðkomu þeirra að því í gegnum samgöngusáttmálann.

Áhugi landsmanna til að hreyfa sig og hugsa betur um
heilsuna virðist einnig hafa aukist á ný með faraldrinum og
sjá verslunareigendur þess sterk merki. Er það svipað og átti
sér stað eftir fjármálahrunið fyrir rúmlega áratug og má alla-
vega segja að þetta sé þá eitt jákvætt atriði sem rekja megi
til annars leiðinlegs tíma. Að lokum verður ekki horft fram
hjá því að rafmagnshjól og rafmagnshlaupahjól hafa umbylt
markhópum fyrir hjól og önnur sambærileg farartæki. Hafa
áhyggjur og afsakanir um að ekki væri hægt að ferðast með
öðrum hætti en bíl gufað upp á stuttum tíma og er sér-
staklega ánægjulegt að sjá fjölda fólks sem er að komast á
efri ár nota sér rafmagnshjólin til að ferðast í og úr vinnu, eða
jafnvel bara til heilsueflingar. Ég hef fulla trú á að þessi
áhugi muni aðeins aukast á komandi árum eftir því sem fleiri
prófa rafmagnshjól og uppgötva hversu þægileg þau eru til að
komast í og úr vinnu.

Eins og úttekt á slysum í blaðinu sýnir eru þó talsverðir
vaxtarverkir sem fylgja rafmagnshlaupahjólunum og er það
eitthvað sem við þurfum sem samfélag að bregðast við fyrr en
seinna. Fjölgun slysa á þessum tækjum er úr öllu samhengi
við notkunina, ef hún er borin saman við notkun á hefð-
bundnum hjólum og rafmagnshjólum. Eins og bent er á í
greininni má líklega skera niður slysin að stórum hluta með
átaki sem beinist að tveimur hópum notenda. Við höfum þeg-
ar séð fyrsta banaslysið á rafmagnshlaupahjóli og við þurfum
að opna augun fyrir því að notkun tækjanna er ekki jafn
hættulaus og hún í fyrstu virðist. Þetta á auðvitað líka við um
hjól og rafmagnshjól, en tölfræðin sýnir okkur að bæði eru
slys þar alla jafna minna alvarleg og að þrátt fyrir fjölgun
hjólreiðafólks og hjóla hefur fjöldi þeirra ekki aukist að neinu
ráði.

Jákvæðir tímar
fyrir hjólreiðafólk
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F
yrir tveimur árum ákváðu
tveir drengir að hætta al-
farið í annars vegar fim-
leikum og frjálsum íþrótt-
um og hins vegar í fótbolta

og vildu fara að æfa fjallahjólreiðar
allt árið. Farvegurinn fyrir slíkt
var ekki alveg þróaður hér á landi,
en foreldrar þeirra komu þeim í
sérstaka styrktarþjálfun og árang-
urinn sumarið eftir vakti þannig at-
hygli að núna í vetur voru dreng-
irnir orðnir þrettán talsins sem
söfnuðust saman og hafa æft af
kappi hjá afrekshópi Brettafélags
Hafnarfjarðar (BFH).

Sigurður Ólason, núverandi Ís-
landsmeistari í fjallabruni og faðir
annars drengsins, segir í samtali
við Hjólablaðið að ákvörðun
drengjanna hafi komið foreldrunum
í opna skjöldu fyrir tæplega tveim-
ur árum. Þau hafi hins vegar hallað
sér upp að BFH og fengið Paul
Cota til að sjá um styrktaræfingar
drengjanna. Til viðbótar hafi Helgi
Berg Friðþjófsson bæst við og
komið að þjálfun, en líklega verður
honum best lýst sem einskonar
goðsögn hér á landi þegar kemur
að hjólaíþróttinni fjallahjólamegin
sem og í BMX.

Drengirnir eru á aldrinum 14 til
17 ára og koma þeir flestir úr
BFH. Sigurður segir að meðal ann-
ars hafi einn þeirra verið að klára
undirbúningsverkefni í Sviss á dög-
unum, en það er fyrir Evrópumótið
í sumar. Þá sé hluti hópsins einnig
að horfa til erlendra verkefna í
sumar og kominn í landsliðsúrtakið.

Veðurfar á Íslandi er stundum
þannig að það getur reynst óspenn-
andi að stunda útiæfingar á vet-
urna. Spurður hvort það hafi ekk-
ert dregið úr hópnum í vetur segir
Sigurður veðrið alls ekki hafa verið
fyrirstöðu. „Hvort sem það er
bleyta og rigning eða snjór, þeir

mæta í öllum veðrum.“ Æfingar
hafa meðal annars farið fram í
Heiðmörk og uppsveitum Hafnar-
fjarðar, en hópurinn fór einnig í
æfingabúðir í tvígang á Laugar-
vatn.

Meðal þess sem drengirnir æfa
er aukin tækni, en hann segir bæði
mikilvægt að þjálfa jafnvægi og
tækni við krappar beygjur og aðrar
krefjandi aðstæður. Þá sé æft í
skrefum að fara alltaf í stærri og
stærri palla til að stökkva af. Til
viðbótar hafi hópurinn farið í mark-
þjálfun þar sem þeir skoðuðu allir
eigin styrkleiki og settu sér sjálfir
markmið til að vinna með. „Þetta

er líka hausinn,“ segir Sigurður.
Þótt aðeins séu drengir í hópnum í
dag segir Sigurður að hópurinn sé
alveg opinn og hvetur hann stúlkur
til að taka einnig þátt.

Spurður um framtíðarskref hóps-
ins og starfsins segir hann að hjá
BFH sé verið að tala um hús fyrir
félagið og aðstöðu á Völlunum. Þá
vilji félagið einnig koma upp braut-
um á svæðinu. Fyrir hópinn séu
drengirnir að finna sig í mismun-
andi greinum hjólreiðanna þótt
aðaláherslan núna sé á fjallahjól-
reiðar. „Margir eru að horfa til
landsliðsverkefna, en númer eitt,
tvö og þrjú er að hafa gaman.“

Ljósmynd/Sigurður Ólason

Afrekshópurinn við æfingar í fjallabrunsbrautinni í Vífilsstaðahlíð veturinn 2021.

Frá Íslandsmeistaramótinu í fjallabruni í Skálafell bike park sumarið 2021.

Hættu í fótbolta og fimleikum og
stofnuðu afrekshóp í hjólreiðum
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Á
hjólreiðaþingi Hjólreiða-
sambands Íslands, sem
haldið var í febrúar á
þessu ári, var samþykkt
að gera breytingar á

flokkakerfi sem notast er við í
hjólreiðakeppnum hér á landi, en
grunnhugmyndin er að flokkarnir
byggist nú allir upp eftir getustigi
frekar en að vera að hluta til ald-
ursskiptir. Með þessu er tekið upp
svokallað ABC-kerfi í stað þess að
hafa „elite“-flokk, B-flokk og svo
mastersflokka sem eru fyrir kepp-
endur 40 ára eða eldri. Við þessa
breytingu er meðal annars horft
til þess að auðvelda nýjum
einstaklingum að koma inn í
keppni og keppa á jafningjagrund-
velli og að fá fleiri keppendur upp
í efsta flokk með tíð og tíma.

ABC-kerfið virkar þannig að
keppendur geta færst upp og nið-
ur milli flokka eftir getustigi og
verða meðal annars þeir sem ná
ákveðnum stigafjölda í B-flokki
sjálfkrafa færðir upp um flokk
milli ára. Þannig á enginn einn að

geta verið öflugastur í neðri flokk-
um til lengdar heldur verður hann
færður upp. Áfram verður þó not-
ast við fyrra kerfi í fjallahjólreið-
um.

Ein af þeim gagnrýnisröddum
sem hafa heyrst um eldra kerfið
var að margir mastersflokkar
ræstu saman og þegar leið á
keppnina fóru keppendur ekki að
hugsa um heildarúrslitin heldur
aðeins um keppni innan eigin ald-
ursflokks. Töldu gagnrýnisraddir
þetta skemma fyrir í keppnum,
auk þess sem einstaklingar gætu
haft áhrif út fyrir eigin aldurs-
flokk.

Áfram haldið utan um
úrslit aldursflokka

Þrátt fyrir að mastersflokkarnir
falli niður verða stig áfram tekin
saman eftir aldursflokkum og í lok
hvers tímabils verða aldurs-
verðlaun veitt í 19-29 ára, 30-39
ára, 40-49 ára, 50-59 ára og 60+
flokkum. Þeir sem eru yfir 50 ára
verða undanskildir því að þurfa að

færa sig upp um flokka. Svanur
Daníelsson, formaður mótanefndar
HRÍ, segir í samtali við Hjólablað-
ið að breytingarnar hafi verið
hugsaðar til að einfalda flokka-
kerfið og fækka verðlauna-
afhendingum fyrir mótshaldara.
Hann segir kerfið jafnframt auka
öryggi í þeim flokkum þar sem
mesti hraðinn er. „Það er verið að
taka út mastersflokka og innleiða
kerfi þar sem fólk þarf að vinna
sig upp. Þú getur ekki lengur
skráð þig í A-flokk heldur þarft að
vinna þig þangað upp. Þetta er
meðal annars gert fyrir öryggið,

að óvanir fari ekki upp í mjög
hraða flokka,“ segir hann.

Yngri keppendur
fái aukin tækifæri

Svanur segir að til lengdar ætti
þetta jafnframt að leiða til þess að
það fjölgi í A-flokki og vonandi
meðal afreksfólks. „Í dag kemur
þú inn í C-flokk eða almennings-
flokk og þarft svo að sýna fram á
reynslu til að komast upp í B-
flokk. Ef þú ert svo betri en allir í
B-flokki geturðu ekki valið að vera
þar sem konungur B-flokksins
heldur færist upp í A-flokk.“

Á hjólreiðaþinginu varð mikil
umræða um þessar breytingar og
töldu nokkrir að þær myndu leiða
til þess að þátttaka meðal þeirra
sem eru eldri en 40 ára myndi
dragast saman, en sá hópur hefur
undanfarin ár verið sterkur innan
íþróttarinnar og duglegur að mæta
á mót. Svanur segist skilja þessar
áhyggjur en tekur ekki undir þær.
Þá segir hann að til lengdar skipti
meira máli að yngri flokkar fái
tækifæri til að hjóla með fleirum í
sama styrkleikaflokki, t.d. þegar
unga fólkið kemur inn í B-flokk.

Segir Svanur jafnframt að móts-
haldarar muni áfram birta árangur
í keppnum þannig að keppendur
geti miðað sig við aðra á sama
aldri. Þá eigi stigastöfnun yfir árið
í aldursflokkunum að virka sem
gulrót fyrir þennan hóp. Þetta sé
svipað fyrirkomulag og í hlaupum
og gangi vel upp þar.

Svanur segir jafnframt að þetta
nýja kerfi geti ýtt undir liðshluta
götuhjólreiðanna, sem hingað til
hafi ekki verið jafn stór hluti af
íþróttinni og víðast hvar erlendis.
Nefnir hann sem dæmi að ef ein-
hver sé að vinna allar keppnir í B-
flokki en vilji ekki fara upp geti
viðkomandi eytt sínu púðri í síðari
keppnum tímabilsins til að vinna
fyrir liðið sitt. „Þetta gæti því ýtt
undir liðsheildina því í dag er
þetta enn svo mikið einstaklings-
sport hér á landi.“

Keppnisdagatal hjólreiðamanna 2022
Dags Tegund Keppni Bikarmót Íslandsmót Erlendis

27. apríl XC Morgunblaðshringurinn 1

30. apríl RR Reykjanesmót 3N 1

5.maí TT Vortímataka Breiðabliks 1

7.maí XC Reykjalundsmótið 2

10.maí RR CritGP #1 1

14.maí XC Krakka krónumótið

15. maí EN Ungdúró BFH

19.maí XC Guðmundarlundur 3

24.maí RR CritGP #2 2

28.maí DH Vífilstaðahlíð 1

28.maí RR Suðurstrandarvegurinn 2

28.maí RR Mývatnshringurinn

1. júní TT Grindavík 2

4. júní RR Jökulmílan 3

7. júní RR CritGP #3 3

11. júní XC Bláalónsþrautin

11. júní EN Vorenduro Tinds 1

15. júní RR CritGP #4 4

18. júní EN Ungdúró Ísó

19. júní XC Íslandsmót í XCO fjallahjólreiðum í Öskjuhlíð

23. júní TT Íslandsmót í TT á Akureyri

25. júní RR Íslandsmót í götuhjólreiðum á Akureyri

27. júní XC Krakkaþraut í Heiðmörk

1.-10. júní RR TT XC Evrópumót í Portúgal

22.-24. júní RR IcelandCyclothon

28. júní-3. júlí GR Westfjords way challenge

3. júlí DH Íslandsmót í Vífilstaðahlíð

Dags Tegund Keppni Bikarmót Íslandsmót Erlendis

7. júlí RR Kia Gull crit

9. júlí RR Kia Gull götuhjólreiðar

10. júlí TT Kia Gull TT

15. júlí EN Ungdúró á Akureyri

15.-16. júlí EN Sumar enduro á Akureyri 2

17. júlí DH Hlíðarfjall 2

23. júlí GR The Rift

24.-30. júlí RR TT Ólympíuhátíð Evrópuæskunnar U17

4. ágúst TT Tindur TT í Þorlákshöfn 3

6. ágúst RR Þingvallamótið 4

7. ágúst DH Skálafell 3

9. ágúst RR CritGP #5 5

13.-14. ágúst XC Norðurlandamót

14.-21. ágúst RR TT XC Evrópumót í Þýskalandi

12.-13. ágúst EN Haust enduro á Ísafirði

13. ágúst RR Tour de Ormurinn

18. ágúst TT TTVíkings 4

20. ágúst GR Grefillinn

23. ágúst RR CritGP #6 6

25. ágúst XC Fellahringurinn

27. ágúst DH Úlfarsfell 4

27. eða 28. ágúst RR Íslandsmót í Crit

3. sept. XC Íslandsmót í maraþon fjallahjólreiðum

3. sept. DH Hlíðarfjall 5

9.-10. sept. EN Íslandsmót í Enduro

17.-18. sept. XC Heimsmeistaramót í maraþon fjallahjólreiðum í Danmörku

17.-25. sept. RR TT Heimsmeistaramót í Ástralíu

RR Götuhjólreiðar XC Fjallahjólreiðar TT Tímataka

DH Fjallabrun EN Enduro CX Cyclocross GR Gravel
Birt með fyrirvara um villur og breytingar

CR

CR

CR

CR

CR

CR

Aflýst/fres
tað

Nýtt flokkakerfi í keppnishjólreið-
um tekur gildi á þessu tímabili
Í fyrstu keppni ársins nú í komandi viku verður notast
við nýtt flokkakerfi, en markmið þess er að einfalda
flokkakerfið, fá fleiri upp á efsta keppnisstig og auð-
velda fólki að keppa á sínu getustigi. Hvort það verður
raunin á eftir að koma í ljós.

Morgunblaðið/Eggert

Getustig frekar en aldur keppenda er grunnur nýja flokkakerfisins.
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HJÓLAÐU Í
Þrýstingssokkar sem stuðla að
vellíðan og hámarksárangri

CEP þrýstingssokkarnir:

• Auka blóðflæði

• Styðja við sinar og liðbön

• Auka súrefnisupptöku

• Hraða endurheimt

S
tígakerfið á höfuðborgar-
svæðinu kemur almennt
nokkuð vel undan vetri
og lítið er um miklar
skemmdir á því eins og

víða var að sjá eftir veturna tvo
þar á undan. Þetta er í nokkurri
andstöðu við það sem sást á götum
síðustu einn til tvo mánuði, en víða
á höfuðborgarsvæðinu voru þær
mjög holóttar og slæmar eftir bíla-
umferð og veðurfar í vetur. Þá
virðast verktakar hafa bætt nokk-
uð ráð sitt í tengslum við frágang í
kringum framkvæmdir við stíga.

Erlendur S. Þorsteinsson hefur
undanfarin ár verið meðal þeirra
duglegustu við að gera athuga-
semdir við sveitarfélög þegar frá-
gangi er ábótavant í kringum
framkvæmdir, viðhald og rekstur
hjóla- og göngustíga hér á höfuð-
borgarsvæðinu. Þá fylgist hann
jafnframt vel með því hvernig stíg-
ar eru þjónustaðir og hvað megi
betur fara þar. Þeir sem eru fasta-
gestir á Facebook-hópum um hjól-
reiðar eða fylgjast með þessum
málum á Twitter sjá reglulega
pósta þar sem hann bendir á atriði
sem betur megi fara og ráðleggur
fólki hvert eigi að snúa sér með
ábendingar.

Flestir kannast við að sjá
skemmdir á stígum eða að pirra
sig á aðstæðum í kringum fram-
kvæmdir. Fæstir nenna þó að
standa í að senda inn ábendingar,
hvað þá að fylgja eftir málum og
því liggur beint við að spyrja
hvernig hann nenni þessu. Erlend-
ur hlær við spurningunni, en bætir
svo við að honum leiðist að hjóla
um þegar eitthvað þvælist fyrir á
stígunum sem ekki eigi að vera
þar. „Mér leiðist að hjóla í vinnuna
og vera annars flokks borgari,“
segir hann. „Ég sá fljótt að ef mað-
ur lét ekki vita og kvartaði þá
gerðist ekki nokkur skapaður hlut-
ur.“

Þrjú slæm dæmi frá í fyrra

Erlendur segir að á mörgum stöð-
um hafi frágangur í fyrra verið
mjög slæmur. Sem dæmi um mál
þar sem betur hefði mátt standa að
frágangi nefnir hann þrennt. Í
fyrsta lagi sé það Kringlumýrar-
braut/Bústaðavegur, en aðgengi
um rampinn sem lá upp á Bústaða-
veg að norðan var lengi mjög

slæmt og hættulegt að þvera göt-
una. Framkvæmdirnar eiga nú að
vera frágengnar, en hann segist
engu að síður hafa sent athuga-
semdir í vikunni með ábendingum
um að ýmislegt hafi vantað upp á
frágang.

Annað dæmi er þegar viðvör-
unarskilti fyrir akandi umferð var
sett á miðjan hjólastíg við Snorra-
braut/Borgartún, en það varð ný-
lega að fjölmiðlamáli og lofaði
borgin að breyta því hið snarasta,
enda hafði verið um mistök í hönn-
un að ræða. „Maður andvarpar
þegar maður sér svona. Eru menn
virkilega ekki með tékklista til að
passa upp á svona atvik,“ segir Er-
lendur.

Þriðja dæmið er í kringum fram-
kvæmdir við Litluhlíð/Bústaðaveg,
en þar hafa framkvæmdir við und-
irgöng undir Litluhlíð staðið yfir í
nokkurn tíma. Reykjavíkurborg
gaf í desember út að innan stundar
yrði allt tilbúið og umferð aftur
leyfð í Litluhlíð. Verið væri að
leggja lokahönd á verkið. Með
fylgdi mynd sem sýndi svæðið
tölvuteiknað og fullklárt. Opnað
var fyrir umferð um götuna, en
fjórum mánuðum síðar var umferð
fyrir hjólandi enn langt frá að vera
klár.

Jákvætt skref stigið á þessu ári

„Ég vona að hönnuðir og verk-
fræðingar hafi lært af þessu veseni
síðustu ár og þessum dæmum og
muni gera betur í framtíðinni,“
segir hann og nefnir sérstaklega
nýlegt dæmi þar sem allt hafi verið
upp á tíu hjá verktaka sem hóf ný-
lega framkvæmdir á nýjum Garð-
heimareit við Álfabakka 6 í Suður-
Mjódd. Segir hann að bara það að
girðingar hafi verið settar á rétta
staði og ekki á miðja hjólastígana
sé mjög jákvætt skref og svo að
loka ekki reglulega fyrir umferð
með einhverskonar hindrunum,
meðal annars með gröfum eða öðr-
um stærri vinnutækjum sem hafi
ekki heimild til að vera á stígunum.
Nefnir hann að á annarri lóð þar
rétt hjá, Álfabakka 2, hafi fram-
kvæmdir lengi verið í gangi og að
hann hafi ítrekað sent inn ábend-
ingar vegna þess að verktakar
tóku hluta stígsins, lokuðu honum
eða voru með vinnutæki á honum.

Segir Erlendur að þarna sé um
viðsnúning að ræða frá fyrri árum
og hrósar mönnum fyrir að huga
að aðgangsmálum fyrir hjólandi og
gangandi. Segist hann vera bjart-
sýnn og segir að besta ráðið til að
bæta þessa menningu sé með

ábendingum og fræðslu til verk-
takanna. Bendir hann á að Vega-
gerðin og Samtök sveitarfélaga á
höfuðborgarsvæðinu hafi í byrjun
árs 2020 gefið út hönnunarleiðbein-
ingar þar sem komið er að þessum
málum. Meðal annars er gerð
krafa um að ekki eigi að vera
hindrun innan við 0,5 metra frá
stígum. „Ég hef trú á að fleiri
þekki nú leiðbeiningarnar og skilji
þær,“ segir hann.

Stígar koma vel undan vetri

Erlendur segir að ástand stíga eft-
ir veturinn sé nokkuð gott í ár.
„Stígakerfið kemur betur undan
vetri en síðustu vetur. Í fyrravor
var mikið verið að kvarta yfir að
stígarnir væru ófærir vegna
skemmda og við sendum inn marg-
ar ábendingar til Reykjavíkur-
borgar og annarra um slæma stíga
Það var til dæmis gert vegna nokk-
urra staða í Fossvogi,“ rifjar Er-
lendur upp. „Ég veit hins vegar
ekki um neitt slíkt í ár og það kom
mér á óvart. Þetta var stuttur og
snarpur vetur en ekki langvinnur
vetur með stöðugri sveiflutíð.“ Það
fari verst með stígana þegar stöð-
ugt sé að frjósa og þiðna. Hann
segir hjólastíga hafa verið nokkuð
góða fram í febrúar, en þá hafi far-
ið að snjóa mikið og inn í mars.
„Öll sveitarfélögin misstu tök á
vetrarþjónustunni.“

Göturnar hafa hins vegar verið
hræðilegar og mikið er þar um hol-
ur og skemmdir. Erlendur segist
ekki viss hvað valdi, en þó sé rétt
að benda á að almennt sé það ekki
yfirborð stíga sem eyðileggist. Það
helgist af því að hjól séu mun létt-
ari og álagið þar með minna en hjá
bílum. Naglar á hjólum skemmi
einnig lítið sem ekkert, en naglar á
bílum skemma mikið vegna hraða
og þyngdar. Það sé hins vegar
helst slæmt undirlagið og frágang-
ur þess sem skemmi stíga þegar
þeir verða þúfóttir. Þá segir hann
vorsópun almennt hafa byrjað
þokkalega.

Að lokum nefnir Erlendur raf-
magnshlaupahjól sem hann segir
vera nokkurt vandamál á stígum
borgarinnar. „Mér finnst þetta frá-
bært innlegg í örflæði, skutli og
stuttum vegalengdum, en það er
rosalega leiðinlegt að vera að sviga
á milli rafskúta sem eru skildar
eftir á stígum,“ segir hann. Kallar
Erlendur eftir því að leigufyrir-
tækin útfæri einhvers konar virkni
í öppin til að geta varaði við skút-
um sem séu ekki í lagi eða séu fyr-
ir umferð.

Stígar koma vel undan vetri

Erlendur hrósar verktökum við Álfabakka 6 og segir frágang þeirra góðan.

Framkvæmdir hafa staðið yfir við ný undirgöng við Litluhlíð undanfarið.
Enn er þó ekki búið að opna fyrir umferð hjólandi og gangandi.
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E
r þá rafmagnsbyltingin í
hjólum að ganga til baka og
var þetta bara bóla eins og
með margt annað hér á
landi í gegnum tíðina? Svo

virðist ekki vera og ef betur er að gáð
má sjá að þessi mikla fækkun í inn-
flutningi rafmagnsfarartækja kemur
aðeins að litlum hluta niður á inn-
flutningsverðmæti og aukningin er í
raun aðeins í fjölda rafmagns-
hlaupahjóla á meðan innflutningur á
rafmagnsreiðhjólum heldur áfram að
aukast.

Mikil fækkun hlaupahjóla í fyrra

Í Hjólablaðinu í fyrra var sagt nánar
frá þessari sprengingu sem varð í
sölu á rafmagnsfarartækjum, en sal-
an jókst jafnt og þétt frá árinu 2016
og sprakk svo algjörlega út árið 2020.
Það ár voru flutt inn 3.470 rafmagns-
hjól, 19.579 rafmagnshlaupahjól og
596 önnur rafmagnsfarartæki. Sam-
tals um 23.500 slík tæki. Ljóst var að
rafmagnshlaupahjólin leiddu þessa
sprengingu, en fjöldi þeirra var um
fjórfaldur þetta árið og allra raf-
magnsfarartækja sem flutt voru inn
árið á undan.

Á síðasta ári var fjöldi raf-
hlaupahjóla sem flutt voru inn til
landsins hins vegar aðeins 7.846, eða
tæplega 12 þúsund færri en árið á
undan. Öðrum rafmagnsfarartækjum
fækkaði og voru ekki nema 126, en
rafmagnsreiðhjólum fjölgaði um tæp-
lega tvö þúsund. Öll þessi breyting
varð til þess að verðmæti innfluttra
rafmagnsfarartækja minnkaði um
200 milljónir milli ára, en þar af nam
lækkunin á hlaupahjólunum 400
milljónum á meðan rafmagnshjólin
hækkuðu um 200 milljónir.

Róbert Grétar Pétursson, fram-
kvæmdastjóri verslunarinnar TRI,
segir í samtali við Hjólablaðið að þeg-
ar þessar tölur séu skoðaðar þurfi að

hafa í huga að árið 2020 var árið sem
rafhlaupahjólaleigurnar sprungu út
og að stór hluti innflutnings það ár
hafi verið vegna þeirra. Einnig hafi
slík hlaupahjól verið gríðarlega vin-
sæl meðal unglinga og ungs fólks og
margir fjárfest í tækjunum. Í kjölfar-
ið fór fólk að sjá möguleikana með
þessum tækjum við að komast í og úr
skóla/vinnu og skjótast á milli staða.

Hlutfall rafmagnshjóla
muni aukast áfram

Róbert segist ekki eiga von á því að
eftirspurnin eftir rafmagnsfar-
artækjum eða hefðbundnum reið-
hjólum muni falla í ár eða næstu ár,
þótt vissulega geti orðið einhver
breyting milli flokka og þá aðallega í
þá átt að fólk velji rafmagnshjólin
fram yfir þau hefðbundnu.

„Ég held að á næstu 2-3 árum verði
salan fimmtíu/fimmtíu,“ segir Róbert
og bendir á að það sé einnig sú þróun
sem sjáist um alla Evrópu, sem sé
jafnan aðeins á undan þróuninni hér
heima. Segir hann að þar sé nýsala
nú næstum því jöfn og að sumar
stærri verslanir í Þýskalandi hafi
greint frá því að þar sé sala raf-
magnshjóla um 90% af allri sölu.

Segir Róbert að hann geri sér-
staklega ráð fyrir því að hefðbundin
borgarhjól muni í auknum mæli detta
út og rafmagnshjólin taka við af
þeim. Það sé þróun sem verslunar-
eigendur hér verði vel áskynja um og
nefnir hann sem dæmi að í sína búð
komi reglulega fólk sem hafi verið að
losa sig við bíl tvö og sé að huga að
rafmagnshjólum til að koma í stað-
inn.

Undanfarin ár hefur verið mikill
vöxtur í sölu rafmagnsfjallahjóla, en
líkt og Hjólablaðið fjallaði um í fyrra
hefur orðið mikil ásókn í að geta á
auðveldari hátt farið upp stíga og
slóða til að ná fleiri niðurferðum en

áður var mögulegt þegar erfiða þurfti
meira við að koma sér upp. Var þess-
ari breytingu líkt við lyftur á skíða-
svæðum.

90% fjallahjóla með rafmagni

Róbert segir að langflestir sem vilji
kaupa fulldempuð hjól kaupi í dag
rafmagnshjól og að hjá TRI sé hlut-
fallið um 90% á móti 10% af hefð-
bundnum slíkum hjólum án raf-
magns. Hann segir þetta þó aðeins
vera að breytast aftur til baka, því
margir sem hafi komið inn í sportið
með því að kaupa rafmagnshjól séu
nú að horfa til þess að eiga líka hefð-
bundið fjallahjól fyrir aðrar tegundir
af ferðum.

Aldurssamsetningin hefur einnig
verið að breytast nokkuð í kaup-
endahópnum að sögn Róberts og vís-
ar hann þar til þess að 50 ára og eldri
séu í dag stærri kaupendahópur en
áður. Þar spili sérstaklega inn í áhugi
á rafmagnshjólum og nefnir hann að
margir sem hafi verið erlendis og
leigt sér hjól þar komi heim og vilji þá
ólmir fara að nota slík hjól hér heima,
bæði sem samgöngutæki og til að

leika sér. „Þetta er hópur sem er að
koma aukalega inn,“ segir Róbert.

Árið í ár hefur farið rólegra af stað
að sögn Róberts, en hann segir að
helsta ástæðan þar sé líklega veð-
urfarið sem var á fyrstu mánuðum
ársins miðað við nokkuð milt veður
árið áður. „Ég held samt að þetta
verði svipað ár og í fyrra,“ segir
hann, spurður um væntingarnar.
Hann segir að ef það verði veltuaukn-
ing í ár verði það þó ólíklega í gegn-
um aukinn fjölda hjóla, heldur frekar
í gegnum fjölgun rafmagnshjóla, sem
eru jú dýrari en hefðbundin hjól. Þá
sé einnig orðið vinsælt að skoða ýmsa
aukahluti og nefnir hann barnavagna
sem festir eru við hjól, en Róbert seg-
ir að þar sjái hann mikinn mun á því
sem áður var og mun fleiri barna-
fjölskyldur horfi nú til þess að fara
leiðar sinnar með börnin á hjóli.

Erfiðara að fá vörur í ár en í fyrra

Segir hann oft sterka tengingu á milli
þeirra sem velja þennan kost og
þeirra sem setji umhverfis- og loft-
lagsmál ofarlega á forgangslistann.
Þá hafi aldrei verið vinsælla og meiri

vitund um að hugsa vel um heilsuna.
Bendir Róbert á að eftir fjármála-
hrunið hafi komið bylgja af fólki sem
fór að hlaupa og hjóla og þótt sú
bylgja hafi flast út hafi það engu að
síður skilað sér í mun stærri hóp
fólks sem er duglegur að hreyfa sig.
„Þetta gekk aldrei til baka,“ segir
Róbert og bætir við að hann sjái svip-
aða þróun í gangi núna eftir farald-
urinn. „Ég held að aukningin eftir
Covid muni vara til lengdar.“

Síðan faraldurinn kom upp varð
erfiðara að fá vörur á réttum tíma eða
bara yfirhöfuð. Róbert segir að svip-
uð staða sé áfram uppi og í raun sé
erfiðara í ár en í fyrra að fá nýjar
vörur. Það sé bæði vegna hertra að-
gerða í Kína vegna ómíkron-
afbrigðisins, en flestir framleiðendur
eru í Kína eða Suðaustur-Asíu, og svo
vegna stríðsins í Úkraínu. Segir Ró-
bert að meðan hafnir hafi margar
hverjar verið lokaðar áður í Kína þá
hafi í sumum tilfellum verið hægt að
senda varning með lestum sem fóru
þá í gegnum Rússland til Evrópu.
Það hafi að mestu stoppað eftir að
stríðið braust út.

Rafhlaupahjólin toppuðu árið 2020
en rafmagnshjólum fjölgar áfram
Eftir gríðarlega aukningu í sölu á rafmagnsfar-
artækjum árið 2020 fækkaði nokkuð þeim far-
artækjum sem flutt voru hingað til lands á síðasta
ári. Nemur fækkunin um 10 þúsund tækjum á milli
ára, úr 24 þúsund rafmagnsfarartækjum niður í 14
þúsund. Á sama tíma stendur innflutningur á hefð-
bundnum reiðhjólum svo gott sem í stað og er
áfram um 17 þúsund. Þetta má sjá á tölum Hag-
stofu Íslands um innflutning á þessum tækjum.

2012 til 2021, þúsundir
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L
auf frumsýndi fyrsta mal-
arhjólið sitt, True grit, fyr-
ir fimm árum og er Seigla
þriðja hjól fyrirtækisins og
líklegur arftaki True grit,

þótt fyrirtækið segi enn engin
áform um að hætta framleiðslu
þess. Í síðasta mánuði var ég ásamt
nokkrum erlendum blaðamönnum
mættur upp í Borgarfjörð til að líta
nýja fákinn augum og prófa hann á
gegnsósa malarvegum héraðsins
eftir svakalegt rigningatímabil.

Hvað er nýtt?

Við skulum byrja á að fara stutt yf-
ir hvað það er sem skilur hjólin tvö
að. Fyrst ber að nefna að meðan
hægt var að koma 45 mm breiðum
dekkjum undir eldra hjólið komast
allt að 57 mm breið dekk (2,25
tommur) undir Seigluna. Var þetta
að mestu gert án þess að breyta
hlutföllum á stellinu, en demp-
araframgaffallinn, sem hingað til
hefur verið helsta kennileiti Lauf,
hefur þó tekið örlitlum breytingum.
Fjöðrunin er áfram sú sama, en
lögun gaffalsins fyrir ofan dekkið
var breytt til að hægt væri að koma
breiðari dekkjum undir.

Hin stóra breytingin er lögun
stellsins að aftan, en sætisstagið (e.
seatstay) var lækkað þannig að í
stað þess að festast beint á sam-
skeyti sætistúbunnar (e. seat tube)
og topptúbunnar (e. top tube) er
það komið niður á miðja sætistúb-
una. Með þessu var markmiðið að
búa til fjöðrun að aftan og þannig
jafna fjöðrun á hjólinu í heild og
segir Lauf að um sé að ræða allt að
4 mm hreyfingu sem þetta skili, en
framgaffallinn skilar 30 mm fjöðr-
un.

Fyrir þá sem eru áhugasamir um
frekari breytingar má nefna að öxl-

arnir eru nú 12 mm en ekki 15 mm
og hjólið býður nú aðeins upp á eitt
tannhjól að framan, en á True grit
var hægt að koma fyrir tveimur.

Munar um breiðari dekk

Aftur að prufuakstrinum. Eins og
fyrr segir hafði verið mikið rign-
ingaveður dagana áður og voru ár
mórauðar eftir leysingarnar og
malarvegir blautir, en samt ekki
þannig að frost væri alveg farið og
virkuðu vegirnir því oft þéttari en
þeir í raun voru. Varð það til þess
að talsvert meira reyndi á að kom-
ast í gegnum drulluna en ef um
þurran veg væri að ræða.

Fyrri daginn var ákveðið að taka
stuttan dag og hjóla upp Lundar-
reykjadal norðan megin á malar-
veginum. Ég hafði fengið hjól með
50 mm dekkjum, en aðrir voru að
prófa frá 45 upp í 57 mm útfærslur.
Sjálfur hef ég átt True grit síðustu
fjögur til fimm ár og verið með 40
og 45 mm undir og þekki því ágæt-
lega þá eiginleika. Eins og fram
kemur í hálendisferðasögunni á
öðrum stað í þessu blaði er ótrúlegt
hvað aukið flot gefur gefið manni í
réttum aðstæðum og strax á leið út
heimreiðina varð ljóst að 50 mm
gefa manni strax talsvert umfram
minni dekkin. Þá sást líka greini-
lega hvað tvö sem voru á 57 mm
dekkjum áttu auðveldara með að
fara í gegnum drulluna en þau sem
voru á minnstu dekkjunum.

Herse eða hefðbundni skólinn

Til eru tveir skólar varðandi hvort
breiðari dekk séu betri eða verri
þegar komast á hratt yfir. Í langan
tíma hafa René Herse hjá Bicycle
Quarterly og aðrir samferðamenn
hans talað fyrir því að breiðari
dekk dragi lítið sem ekkert úr

hraða, jafnvel þegar farið er úr 25
mm götuhjóladekkjum upp í allt að
44 mm. Segir hann þetta stafa af
því að með breiðari dekkjum éti
dekkin upp litla hristinginn sem
verði alla jafna á götum vegna yfir-
borðs sem er ekki fullkomlega slétt
og komi þar með í veg fyrir nei-
kvæðar afleiðingar hristingsins á
hraða. Til viðbótar valdi minni
hristingur því að þægilegra sé að
hjóla og þar með viðhaldist kraftur
hjólarans lengur. Hinn skólinn og
sá sem hefur verið allsráðandi síð-
ustu öldina horfir til þess að stærri
snertiflötur dekks valdi meiri mót-
stöðu og dragi þar með úr hraða og
því sé almennt betra að vera á
mjórri dekkjum.

Þó að þessi umræða eigi almennt
mest við um götuhjólreiðar hefur
þetta líka smitast upp í malar-
hjólreiðar og þegar Lauf kom fyrst
á markað með True grit þótti bilið
á gafflinum með því mesta. Eins og
í götuhjólreiðum virðast menn í
malarhjólreiðum hallast í áttina að
hugmyndum Herse og 40-45 mm
dekk eru það algengasta í dag og
jafnvel upp í 50 mm. Fáir ef nokkr-
ir framleiðendur malarhjóla hafa
hins vegar fært sig alla leið í 57
mm dekk.

Ég er ekki með sérfræðiþekk-
ingu eða rannsóknir sem bakka upp
hvort 50 mm fari hraðar eða hægar
en 45 mm, en ég get allavega sagt
að tilfinningin með breiðari dekk
var nokkru mýkri og svo virðist
sem 45-50 mm sé að verða nýi með-
alvegurinn fyrir malarkeppnir.

Hægt að hjóla
betur í gegnum ójöfnur

Fjöðrunin að aftan var annað sem
ég var spenntur að prófa á eigin
skinni, bókstaflega. Tilfinningin

þegar farið var yfir ójöfnur var
strax nokkuð önnur en á True grit-
hjólinu og fljótlega fann ég fyrir
minna stressi við að hjóla í minni
ójöfnur en áður og var næstum al-
veg hættur að stíga upp meðan far-
ið var yfir ójöfnurnar, heldur var
mun þægilegra að halda bara áfram
að snúa pedölunum. Að mínu mati
er þetta klár kostur í ferðum og
hvað þá malarkeppnum þar sem
yfirborðið er ójafnt eða búast má
við t.d. þvottabrettum. Án þess að
hafa prófað það í raun finnst mér
þó ólíklegt að 4 mm fjöðrunin muni
breyta öllu þegar kemur að arfa-
slæmu þvottabrettinu á Dómadals-
leið ár eftir ár í Rift, en klárlega
mun hún ekki skemma fyrir.

Á bakaleiðinni þennan fyrsta dag
var farið niður sunnan megin, en
þar er malbik. Ekkert slæmt um
þann kafla að segja, en það fékk
mig samt til að velta fyrir mér
hvort þessi aukafjöðrun að aftan
væri jafnvel of mikið fyrir þá sem
hugsa hjólið að mestu fyrir al-
menna notkun í bænum en að hafa
smá möguleika á að hoppa upp í
Heiðmörk einu sinni og einu sinni
yfir sumarið.

Sitjandinn kvartaði ekki

Seinni daginn var tekinn hringur
um Mýrar, en byrjað var í þægileg-
um meðvindi meðfram Langárósi.
Vegurinn var fyrst nokkuð góður,
en fljótlega fór færið að þyngjast
og á nokkrum stöðum var annað-
hvort hjólað í stanslausum pollum
eða drullu sem þýddi að vöttin
hækkuðu til muna. Á leiðinni var
slatti af litlum ójöfnum, holum og
öðru slíku og á þessari 80 km leið
sem farin var fann ég svo gott sem
ekkert fyrir sitjandanum, þrátt fyr-
ir að vera ekki á eigin hnakki. Til-

finningin var að fjöðrunin og aukin
dekkjabreidd léttu nokkuð vel und-
ir með manni og gerðu ferðina
þægilegri.

Rétt er þó að nefna að fyrsta til-
finningin með afturfjöðrunina var
að manni leið eins og það væri
sprungið hjá manni og leit í sífellu
niður á afturdekkið. Mér reyndari
menn sögðu það einfaldlega vera
fjöðrunina að verki.

Niðurstaðan

Ég hef nokkrum sinnum á síðustu
árum fundið á ferðalögum um há-
lendið eða á malarvegum/stígum að
40-45 mm dekk voru í það minnsta.
Átti það sérstaklega við um grófa
kafla og þar sem sandur getur ver-
ið gljúpur eða undirlag mjög blautt
og drullukennt. Aukið flot getur
þar verið munurinn á því hvort þörf
sé á að ganga með hjólið eða hægt
að hjóla áfram. En skiptir þetta í
raun miklu máli og ætti fólk sem á í
dag malarhjól eða jafnvel True grit
að hoppa til og skoða Seiglu?

Fyrir þá sem vilja mýkra hjól
sem fer betur með sitjandann í
löngum ferðum er ljóst að þetta
hjól kemur vel út og það víkkar að-
eins möguleika True grit-hjólsins.
Fólk þarf hins vegar að gera upp
við sig hvort það sé að leita að auk-
inni fjöðrun eða ekki. Fyrir þá sem
ætla að nota hjólið sem samgöngu-
hjól og taka svo einn og einn túr
upp í Heiðmörk er ólíklegt að
Seiglan bæti miklu við það sem
True grit eða önnur malarhjól gera
í dag. Dekkjabreiddin ein og sér
gerir hjólið þó að áhugaverðum
kosti í mínum huga og fyrir þá sem
horfa til lengri dagstúra, malar-
keppna og nokkurra daga hálend-
isferða er það mjög spennandi kost-
ur.

Seiglan prufukeyrð á gegnsósa malarvegum
Nýtt hjól frá íslenska

hjólaframleiðandanum

Lauf var kynnt í byrj-

unmánaðarins og ber

nafnið Seigla. Fyrirtækið

lofar nú fjöðrun að aftan

auk breiðari dekkja.

Blaðamanni gafst tæki-

færi á að prófa hjólið úti

í raunverulegum að-

stæðum og sjá hvernig

það er samanborið við

forverann.

Ljósmyndir/Snorri Þór Tryggvason

Sætisstagið hefur verið fært neðar á sætistúbunni á nýja hjólinu. Malarvegir í Borgarfirði buðu upp á krefjandi aðstæður.

Blaðamenn víða úr heiminum mættu í Borgarfjörðinn til
að prófa hjólið Seiglu sem Lauf var að frumsýna.
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U
m mánaðamótin júní/júlí
fer fram á Vestfjörðum
glæný fjöldægra ofur-
hjólakeppni sem að
stórum hluta verður hjól-

uð á malarvegum, eða jafnvel hálf-
gerðum fjallahjólavegum. Hver og
einn keppandi á að hjóla 930 km leið
með 14.500 metra hækkun (6,9
Hvannadalshnúkar), en um er að
ræða fjórar tímamældar dagleiðir,
sem þó eru farnar á fimm dögum,
en hjólað er réttsælis um Vestfirði
frá Ísafirði, auk þess sem farið er
um Drangsnes og Skarðsströnd og
Fellsströnd.

Ekki nóg með að þetta séu allt
yfir 200 km dagleiðir, heldur þurfa
keppendur að bera allan búnað með
sér. Það mætti í raun líkja þessu við
að taka daglega í þrjá daga eina
Rift-keppni og hvílast svo í hálfan
sólarhring og leggja svo af stað í
fjórðu svona keppnina. Þetta er því
ekki fyrir hvern sem er og var
keppnin sérstaklega stíluð á er-
lenda keppendur, þó að þeir ís-
lensku væru einnig hjartanlega vel-
komnir.

Tyler Wacker starfar hjá Há-
skólasetrinu á Ísafirði og rekur
einnig lítið reiðhjólaverkstæði í
bænum. Hann er einn þeirra sem
koma að keppninni, en hún er hluti
af stærra verkefni sem kallast Cycl-
ing Westfjords. Hann segir að
skráning hafi gengið vel miðað við
að þetta sé fyrsta ár keppninnar og
hún þannig séð óþekkt úti í hinum
stóra heimi.

25 íslenskir keppendur

Horft hafi verið til þess að há-
marksfjöldi yrði 100 manns, 22.
apríl voru þegar 80 keppendur
skráðir. Ljóst er að sá hópur Ís-
lendinga sem hafa raunverulegan
möguleika á að taka þátt og klára
keppni sem þessa er ekkert rosa-
lega stór. Tyler segir það því vera
skemmtilegt að sjá að þegar hafi 25
landsmenn skráð sig til leiks, bæði
konur og karlar.

Flestir keppendur koma þó frá

Bandaríkjunum, en Íslandsvin-
urinn, ljósmyndarinn og áhrifavald-
urinn Chris Buckard (á metið í ein-
staklingskeppni í Cyclothon og
hefur hjólað þvers og kruss um Ís-
land) og ofurhjólastjarnan Lael
Wilcox (mæli með að þið flettið
henni upp á Google eða Youtube,
ótrúleg afreksmanneskja) hafa ver-
ið dugleg að láta vita af keppninni á
samfélagsmiðlum. Þau hjóluðu
þessa leið ásamt fleirum í fyrra og
var það meðal annars ástæðan fyrir
því að keppninni var ýtt úr vör, en
þau munu bæði taka þátt í keppn-
inni í ár.

Meðal Íslendinga sem stefna á
þátttöku eru meðal annars Ingvar
Ómarsson, margfaldur Íslands-
meistari í götu- og fjallahjólreiðum,
Katrín Pálsdóttir þríþrautarkona
sem hefur klárað fjölmarga járn-
karla, María Ögn Guðmundsdóttir,
margfaldur Íslandsmeistari í götu-
og fjallahjólreiðum, og Bergur
Benediktsson, sem meðal annars
hefur klárað 563 km hjólakeppni í
snjó í Alaska.

Nýjung til að kynnast
stöðunum betur

„Já, við erum orðin nokkuð pepp-
uð,“ sagði Tyler þegar Hjólablaðið
náði tali af honum. Hann segir að
keppnin hafi fengið mjög góðar við-
tökur og að áhugi fólks hafi meðal
annars beinst að nýjung sem kynnt
var í tengslum við keppnina. Það
var að hafa menningarstopp á leið-
inni (e. cultural connections), en á
hverri dagleið þurfa keppendur að
stoppa á allavega tveimur fyrirfram
ákveðnum stöðum á leiðinni þar
sem þeim gefst tækifæri til að
skoða náttúruna, söfn, sögulega
staði o.s.frv., en keppnisklukkan er
stoppuð á meðan. Segir Tyler að
skipuleggjendurnir telji þetta
fyrstu keppnina í heiminum sem
bjóði upp á þessa hugmyndafræði.

Tyler segir marga af þeim ofur-
hjólurum sem hann hafi rætt við
hafa haft á orði við sig að þótt þeir
hafi jafnvel farið víða um heiminn

til að keppa í keppnum sem þessari
þá hafi þeir oft misst af því að kynn-
ast almennilega þeim stöðum sem
hjólað er um. Þetta væri eitthvað
sem margir sæju eftir og hugmynd
skipuleggjendanna væri að reyna
að laga þetta vandamál.

„Ef þetta er bara keppni færðu
bara þá allra bestu í heiminum, en
með þessu móti verður til breiðari
hópur og við ættum að ná fleirum
að,“ segir Tyler. Hann segist þess
full viss að með þessu móti geti
keppnin stækkað á komandi árum.

Tyler mun sjálfur ekki hjóla,
enda verður líklega í nógu að snúast
fyrir keppnisstjórann á meðan
keppnin er í gangi. Spurður um
þann hluta keppninnar eða þá dag-
leið sem hann sé spenntastur fyrir
segir hann að það sé fjórða og síð-
asta dagleiðin. Þá sé hjólað frá Pat-
reksfirði alla leið á Ísafjörð, meðal
annars um Svalvoga, og skemmti-
legt menningarstopp sé í Simba-
höllinni á Þingeyri. „Þarna eru
nokkrir af fáförnustu vegum lands-
ins og hjólararnir eru alveg einir.
Ég held að þetta verði æðislegt,“
segir hann, en síðasta dagleiðin hef-
ur þá sérstöðu að ræst er á mið-
nætti frá Patreksfirði.

Iceland Cyclothon

Cyclothon er líklega sú hjólakeppni
sem flestir Íslendingar þekkja.
Keppnin fór af stað undir merkjum
flugfélagsins WOW air, en eftir fall
þess félags tók Síminn keppnina
upp á sína arma. Ákveðið var að
leggja keppnina af, meðal annars
vegna skörunar á tímasetningu við
kröfur Alþjóðahjólreiðasambands-
ins (UCI) um hvenær Íslandsmót
ættu að fara fram. Nú hefur hins
vegar hópur áhugamanna ákveðið
að reyna að endurvekja þessa
keppni, en þó með nokkuð nýjum
formerkjum, þó grunnhugmyndin
haldi sér, en ekki verður um eig-
inlega keppni að ræða í ár.

Birgir Fannar Birgisson er for-
maður Reiðhjólabænda, fjölda-
hreyfingar hjólafólks, og hefur leitt
vinnu við að koma keppninni af stað
á ný. Eins og flestir vita gekk
keppnin út á að hjóla hringveginn
(að mestu) um Ísland, annaðhvort
einn í liði, fjórir í liði eða svo tíu í
liði. Síðustu skiptin voru seinni
tveir flokkarnir sameinaðir í átta
manna lið. Keppnin varð fljótt gríð-
arlega vinsæl og þegar mest lét
tóku um 1.300 manns þátt, bæði
þeir sem voru mættir til þess að
keppa um sæti, en ekki síður lið
sem mættu til að takast á við þessa
áskorun. Var þá oft um að ræða fyr-

Ljósmynd/Rugile Kaladyte

Á leið sinni umhverfis Vestfirði munu keppendur hjóla 930 kílómetra með 14.500 metra hækkun á fjórum hjóladögum og fara bæði um malbikaða vegi sem og malarheiðar.

Tvær spennandi nýjar
hjólakeppnir í boði í ár

Í sumar eru áformaðar á fimmta tug hjólakeppna
hér á landi og fara nokkrar þeirra fram annaðhvort
yfir nokkra daga eða skiptast niður í fleiri en eina
keppni. Af öllum þessum keppnum eru tvær sem
eru nýjar, eða allavega með nýju fyrirkomulagi.
Báðar eiga þær það sameiginlegt að vera fjöldægra
ofurhjólakeppnir, en eru þó mjög ólíkar.

Loftmyndir ehf.Westfjords way
challenge

255
km
DAGUR 1 Ísafjörður

– Drangsnes (Hótel Laugarhóll)

238
km
DAGUR 2 Hólmavík –

Fellsströnd (Vogar country lodge)

228
km
DAGUR 3 Fellsströnd – Patreksfjörður

212
km
DAGUR 4

Patreksfjörður – Ísafjörður

Drangsnes

Fellsströnd

Patreksfjörður

Ísafjörður

Ljósmynd/Þráinn Kolbeinsson

Ægifagurt landslag Svalvoga bíður keppenda á síðustu dagleiðinni.



irtækjalið eða vinahópa og hafði
þetta þau áhrif að margir stigu sín
fyrstu skref í hjólreiðum og varð
keppnin þar með að stökkpalli
margra inn í þessa íþrótt og lífsstíl.

Ekki einn stór hringur
heldur nokkrir minni

Birgir segir að þetta sé stóra
ástæðan fyrir því að þau sem nú
standi á bak við Cyclothon, undir
nafninu IcelandCyclothon, vilji
halda keppninni við. „Þetta var allt-
af hvatning fyrir fólk að fara út og
byrja að hjóla,“ segir hann. „Þetta
er stílað inn á þögla meirihlutann,
þá sem eru ekki endilega alveg
virkastir.“

Talsverða umgjörð þarf fyrir
stóra keppni og segir Birgir að í ár
sé það ekki hugmyndin. Í raun
verður þetta ekki keppni í ár, held-
ur stórt samhjól. Hann tekur þó
ekki fyrir að Cyclothon muni þróast
aftur í átt að stærri keppni ef vel
gangi.

Birgir segir stóran áhættuþátt í
Cyclothon-keppnum hingað til hafa
verið þá bíla- og hjólaumferð sem
varð á þjóðvegi 1 vegna keppn-
innar. Þannig hafi í upphafi keppni
verið langar raðir bíla og hjól inn á
milli. Þetta er aðalástæða þess að
ákveðið var að breyta um fyrir-
komulag og verður þessi viðburður
ekki einn samfelldur hringur, held-
ur mun á fyrri hluta leiðarinnar
skiptast upp í nokkra minni hringi.
Upphafsleggurinn verður reyndar
með svipuðu sniði og áður, en þó
reynt að notast við stíga frekar en
Vesturlandsveginn út úr borginni.
Farið verður upp Mosfellsheiði og
niður í Hvalfjörð, en við Laxár-
bakka er stoppað og tíminn tekinn á
keppendum.

Svo er keyrt upp í Borgarnes og
þar verður aftur hópræsing og hjól-
aður hringur um sveitir Borgar-
fjarðar. Aftur er tíminn á þessum
kafla tekinn og næst farið að rótum
Holtavörðuheiðar og hjólað þar yfir
með tímatöku. Því næst er haldið á
Blönduós og hjólað þaðan yfir Þver-
árfjall á Sauðárkrók og svo tekinn
hringur um Skagafjörð. Hug-
myndin er svo að endurtaka svona
hringi bæði í Eyjafirði og við Mý-
vatn, en síðasta hópstartið yrði svo
á Egilsstöðum þaðan sem hjólað
yrði án stopps til Selfoss, niður á
Eyrarbakka og Suðurstrandarveg
og að lokum Krísuvíkurleið í Hafn-
arfjörð þar sem lokamarkið yrði,
svipað og í Cyclothoninu áður.

Ný vídd í keppnisfyrirkomulagið

Birgir segir að með þessu fyrir-
komulagi fái þeir sem ekki eru allra
vanastir möguleika til að vera leng-
ur með þeim sem betri eru auk þess
sem ný vídd fáist í keppnisfyrir-
komulagið. Þá telji hópurinn að
þetta stuðli að meira öryggi, enda
farið um fáfarnari vegi. Stefnt er að
því að heildarkílómetrafjöldinn
verði svipaður og í Cyclothon-
keppnum hingað til, eða um 1.300
km, en Birgir segir að líklegt sé að
hóparnir muni í nýja fyrirkomulag-
inu hjóla fleiri saman og því verði
heildarkílómetrar hvers liðs líklega
fleiri nú.

Stefnt er að því að ná að ljúka
hringnum á innan við tveimur sólar-
hringum, en reynsla fyrri keppna er
að fljótustu lið fari hringinn á um 40
klst. og meðaltíminn sé um 45 klst.

Hugmyndin nú er að fara af stað
miðvikudaginn 22. júní klukkan
18:00 og klára fyrir klukkan 18:00
föstudaginn 24. júní. Hvert lið mun
samanstanda af 5-8 manns.

Hjólakraftur hefur lengi verið
stór hluti af Cyclothon-keppnunum
og segir Birgir að ekki sé enn alveg
ákveðið hvernig því verði háttað í
ár, en að hann voni að þau mæti til
leiks. Hann býst þó við að það verði
minni hópur en áður, þar sem starf-
semin hafi verið minni vegna Covid
undanfarið.

Tilraunakeppni í ár

Birgir segir að markhópurinn núna
sé vinnustaðahópar og vinahópar
sem muni svo með tímanum draga
fleiri með sér. Hann segist gera sér
grein fyrir að hringferðin verði lík-
lega nokkuð fámenn fyrsta árið, en
það sé í raun æskilegt. „Það eru
ekki nema 9-10 vikur fram að starti
og þetta verður örugglega ekki fjöl-

mennt í ár, en það er ekki endilega
markmiðið. Þetta er ekki sett upp
sem keppni, bara samhjól hjá
stórum vinahópi,“ segir Birgir og
bætir við að gaman væri ef 5-10
vinnustaðalið myndu enda með að
skrá sig.

Þá segir hann að von sé á erlend-
um aðilum sem höfðu keypt sér
miða til landsins fyrir keppnina áð-
ur en Síminn ákvað að leggja hana
af. Hann ætli t.d. að vera í liði með
fjölskyldu frá Suður-Afríku og
Bandaríkjunum sem sé hér í nokk-
urra vikna fríi og ætli að verja tæp-
lega viku í hjólaævintýrið.

Framhald Cyclothons mun svo
ráðast af því hvernig vinsældirnar
munu þróast, en Birgir segir að
hópurinn á bak við þetta samhjól
muni setja sig í samband við Hjól-
reiðasambandið í haust og ræða
dagsetningar á næsta ári

Ljósmynd/Evan Ruderman

Meðal áhugaverðra menningarstoppa sem keppendur fá að kynna sér á leiðinni eru vestfirskar náttúrulaugar.
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RAFHJÓL

BREKKA?
Ekkertmál.

Þú klárar hana á rafhjóli frá okkur

Faxafen 8 - www.orninn.is
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Skógarhlíð

Ásbraut

Fossvogsbrú

Botn Kópavogs

Kópavogstún-
Borgarholtsbraut

Réttarholt

Háaleitsbraut/
Bústaðavegur

Ánanaust

NorðurströndStígur við
Seltjörn

Framkvæmdir við hjólainnviði á höfuðborgarsvæðinu í ár

Ný brú yfir Elliðaár

Brú yfir Dimmu

Elliðaárdalur, frá hitaveitu-
brú upp að nýrri brú

Elliðaárdalur upp að hitaveitubrú

Rafstöðvarvegur

Elliðaárdalur, hitaveitustokkur

Leirvogstunga-miðbær

Gufunes

Þverársel

Kaldárselsvegur

Reykjavíkurvegur, Norðurbær

Strandgata

Tenging við Arnarnes-
veg/Breiðholtsbraut

Lindarvegur

Garðahraun

Sjáland

Undirgöng við Litluhlíð

Undirgöng við Arnarneshæð

M
eðal verkefna sem eru í
vinnslu eða fara í
vinnslu eru tvenn und-
irgöng og fimm nýjar
brýr, en fjórar þeirra

eru yfir Elliðaárnar. Hjólablaðið
óskaði eftir upplýsingum frá öllum
sveitarfélögum á höfuðborgarsvæð-
inu og Vegagerðinni um fram-
kvæmdir á árinu og bárust svör frá
öllum nema Garðabæ. Eru sam-
antekin svör þeirra hér að neðan
ásamt frekari skýringum.

Hafnarfjörður

Halda á áfram með útivistarstíg
upp í Kaldársel meðfram Kald-
árselsvegi, en um er að ræða heild-
arframkvæmd sem er 3 km að
lengd.

Í samstarfi við Vegagerðina er
áformað að hefja framkvæmdir við
nýtt stígakerfi við Strandgötu bráð-
lega, en stígurinn á að ná frá
Reykjanesbraut að Flensborgar-
torgi, samtals um 700 metrar. Sam-
kvæmt Vegagerðinni er þetta
ásamt nokkrum öðrum fram-
kvæmdur mikilvægur hluti af því að
mynda góðan norður-suður-ás
þvert á sveitarfélögin. Í dag er að
mestu sameiginlegur stígur á þess-
um ás, en vegna mikillar notkunar
vill Vegagerðin huga að aðskildum
kerfum til að auka öryggi og þæg-
indi vegfarenda.

Önnur mikilvæg framkvæmd á
þessum ás er stígur sem á að vera
sunnan vegamóta Álftanesvegar og
Hafnarfjarðarvegar/Reykjavíkur-
vegar við Norðurbæinn í Hafnar-
firði og mun stígurinn ná að Hjalla-
braut. Er þessi framkvæmd nú í
hönnun, en búist er við að fram-
kvæmdir við þær báðar geti hafist á
þessu vori/sumri, en muni teygja
sig yfir á næsta ár.

Samkvæmt svörum Hafnar-

fjarðar er einnig verið að skoða með
fleiri stíga, en niðurstaða um þá ligg-
ur ekki fyrir enn sem komið er.

Garðabær

Þriðja mikilvæga framkvæmdin á
þessum ás sem ráðast á í á þessu ári
eru svo undirgöng við Arnarnes, en
mbl.is greindi fyrst frá þessum
áformum á síðasta ári. Eru undir-
göngin hugsuð fyrir bæði gangandi
og hjólandi með aðskildum stígum.
Sérstaklega verður hugað að nátt-
úrulegri lýsingu í göngunum og ljós-
op verður í þeim miðjum, en göngin
sjálf verða um 30 metrar að lengd.
Leiðin yfir Arnarnesið er ein af fjöl-
förnustu stofnæðum fyrir hjólandi
umferð á höfuðborgarsvæðinu í dag,
en hún tengir m.a. Reykjavík við
Garðabæ og Hafnarfjörð. Á þeirri
leið þarf þó að fara yfir bæði Arn-
arneshálsinn og Kópavogshálsinn
þar sem bæði nokkur hækkun er og
fólk þarf að þvera umferðargötur.
Samkvæmt tölum Vegagerðarinnar
hjóluðu 19.512 stíginn sunnan Arn-
arness í maí í fyrra og 7.013 gengu
hann í sama mánuði.

Auk þess er unnið að undir-
göngum undir Hafnarfjarðarveg við
Ásgarð á vegum Vegagerðarinnar.
Frá undirgöngunum til vesturs á að
leggja stíg meðfram læknum að und-
irgöngum við Sjálandsskóla og til
austurs á að leggja stíg frá Ásgarðs-
svæðinu í gegnum Garðahraun efra
til að bæta samgöngur að Moldu-
hrauni og Urriðaholti.

Kópavogur

Framkvæmdir við norður-suður-
ásinn halda áfram í Kópavogi, en þær
verða þrískiptar. Í fyrsta lagi á að
hefja framkvæmdir í lok sumars á
hjólastíg um Ásbraut á milli menn-
ingarhúsa og Kársnesbrautar. Áætl-
uð verklok þar eru í lok árs 2023, en í

dag eru þar málaðar línur fyrir hjól-
reiðafólk, en ekki sérstígur. Þá er í
skoðun að útfæra aðskilda stíga sem
ligga frá sveitarfélagsmörkum
Kópavogs og Garðabæjar norður
um voginn og að Kópavogstúni.
Áætlað er að framkvæmdir þar hefj-
ist í haust og ljúki í lok næsta árs.
Beint í framhaldinu er gert ráð fyrir
næsta áfanga, frá Kópavogstúni og
upp að Borgarholtsbraut, meðfram
Hafnarfjarðarveginum. Stefnt er að
því að framkvæmdir hefjist einnig í
haust, en að þeim ljúki árið 2024.
Þegar þessum framkvæmdum lýkur
verður að langmestu leyti komin
samfelldur hjólastígur frá fyrr-
nefndum sveitarfélagsmörkum og út
í Skerjafjörð og í austurátt upp
Fossvogsdal og Elliðaárdal.

Í Kópavogi er einnig áætlað að
hefja framkvæmdir í júní við nýjan
stíg meðfram Lindarvegi á milli
Fífuhvammsvegar og Arnarnes-
vegar. Áætluð verklok eru í júní árið
eftir. Þegar er komin að miklu leyti
hjólastígatenging frá Fífuhvamms-
vegi niður að Lindum og áfram með-
fram Reykjanesbraut að Mjódd og
mun þessi stígur verða framhald af
því og inn á stíg sem liggur inn í
Garðabæ.

Mosfellsbær

Í sumar verða í gangi framkvæmdir
í því sem kallast ævintýragarður í
Mosfellsbæ, en það er svæðið á milli
íþróttasvæðisins á Varmá og íbúða-
hverfisins í Leirvogstungu og mun
það tengja íbúðabyggðina við miðbæ
Mosfellsbæjar. Ekki er um að ræða
sérstakan hjólreiðastíg, heldur er
hann skilgreindur sem samgöngu-
stígur og mun þvera bæði Varmá og
Köldukvísl. Tengist stígurinn inn á
núverandi stíg við Brúarland sem
liggur svo upp í miðbæinn. Samhliða
þessum framkvæmdum ætlar bær-

Uppbygging hjólainnviða á árinu
Fjöldi nýrra framkvæmda við hjólainnviði á höfuð-

borgarsvæðinu er í gangi eða fer í gang á þessu ári

og bætist þar við ört stækkandi hjólastígakerfi

svæðisins. Flestar framkvæmdirnar eru sem fyrr í

Reykjavík, en einnig má sjá fjölda nýrra verkefna í

nágrannasveitarfélögunum. Vegagerðin er einnig

að koma inn með nokkrum þunga í takt við sam-

göngusáttmála ríkisins og sveitarfélaganna á höf-

uðborgarsvæðinu.
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Fæst í Hlaupár.is
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inn að nýta tækifærið og endurnýja
fráveitulagnir frá Varmársvæðinu.

Reykjavík

Undirgöng við Litluhlíð eru nú á
lokametrunum og vonast er til að þau
verði opnuð fljótlega. Þau munu
tengja stígakerfi sem liggur norðan
Bústaðavegar inn á Skógarhlíð, en
þar er nú unnið að því að skoða
hvernig best er að útfæra göngu- og
hjólaleiðirnar eftir Litluhlíð. Verk-
hönnun verður í sumar og vonir
standa til að framkvæmdir í Skóg-
arhlíð geti hafist í haust og standi svo
út næsta ár.

Í Elliðaárdal eru nokkur verkefni í
gangi eða munu hefjast á árinu.
Framkvæmdir við nýjan hjólastíg frá
Höfðabakkabrú upp að gömlu Vatns-
veitubrúnni (við Árbæjarlaug) hafa
staðið yfir frá því seint á síðasta ári
og munu klárast núna í vor eða sum-
ar. Næsti áfangi þeirrar leiðar er svo
upp frá Vatnsveitubrúnni að brúar-
stæði nýrrar brúar ofar við Elliðaár,
gegnt reiðvellinum í Víðidal.

Á leiðinni er nokkuð brött brekka
beint eftir Vatnsveitubrúna, með 7-
10% halla. Gert er ráð fyrir að
sveigja aðeins frá ánni á þeim kafla
og draga úr hallanum. Er um sam-
tals 1,5 km leið að ræða sem verður
skipt í tvo áfanga. Kostnaður við
stígagerðina alla leið án brúar er
áætlaður um 200 milljónir. Brúin
verður í svokallaðri Grænugróf, en
samkvæmt forhönnun verkefnisins
verður um lágreista brú að ræða með
aðskildum stíg fyrir gangandi og
hjólandi. Gert er ráð fyrir að brúin
verði samtals um 60 metrar að lengd
og að kostnaður verði um 220 millj-
ónir, en stefnt er að framkvæmdum
við hana og framhaldi á stígnum upp
að Dimmu árið 2023.

Við Dimmu er svo áformað að gera
nýja brú, en þar er í dag gömul hita-
veitubrú með bröttum, illa förnum og
hættulegum stigum. Stefnt er að því
að bjóða framkvæmdina út í sumar
og að framkvæmdir hefjist fyrir árs-

lok og ljúki á næsta ári. Frá brúnni
er svo áformaður stígur upp að nýj-
um mislægum gatnamótum við nýjan
Arnarnesveg og Breiðholtsbraut.
Framkvæmdir við gatnamótin munu
að líkindum hefjast í haust og verður
það eins og hálfs til tveggja ára fram-
kvæmd og verður tenging göngu- og
hjólastígs á seinni stigum fram-
kvæmdatímans.

Mun neðar við Elliðaár eru svo
tvær brýr í hönnun við hitaveitu-
stokkinn rétt fyrir ofan Miklubraut-
ina. Vegna takmarkana á fram-
kvæmdatíma er aðeins hægt að vinna
þar frá 15. október til 15. maí ár
hvert og er stefnt á að framkvæmdir
hefjist í vetur. Gæti því verið opnað
fyrir umferð yfir þær sumarið 2023.

Áfram höldum við okkur við Ell-
iðaárdal, en framkvæmdir við hjóla-

stíg við Rafstöðvarveg, frá Toppstöð
niður að Bíldshöfða, eru áformaðar í
sumar. Samtals er þetta 570 m leið.

Í Gufunesi er svo nýlokið við 450 m
blandaðan göngu- og hjólastíg upp
frá nýbyggingasvæðinu upp að
gatnamótum Borgarvegar og
Strandavegar, en þar byrjar Hall-
steinsgarður (listaverkagarðurinn).
Stígurinn tengir nýju byggðina í
Gufunesi við stígakerfi Grafarvogs.

Á Réttarholti er í gangi lagning á
1,7 km stíg frá Háaleitisbraut að
Sogavegi meðfram hitaveitustokkn-
um. Þegar er búið að leggja um 1 km,
en búturinn frá Réttarholtsvegi að
Tunguvegi er í hönnun og stefnt er
að framkvæmdum á þessu ári. Jafn-
vel hefur verið í skoðun að klára þá
framkvæmd niður að Sogavegi.

Við gatnamót Háaleitisbrautar og

Bústaðavegar, fyrir ofan Landspít-
alann í Fossvogi, á að koma upp að-
skildum göngu- og hjólaleiðum auk
tenginga við aðliggjandi stíga. Er
þetta meðal annars eitt af síðari púsl-
unum í að ná heilum hjólastíg með-
fram öllum Bústaðavegi, en enn eru
smá kaflar eftir. Verða gatnamótin
endurhönnuð og verða ljósastýrðar
göngu- og hjólaleiðir um þau á alla
vegu. Verkefnið verður boðið út í
sumar og stefnt er á framkvæmdir í
kjölfarið.

Við Þverársel í Breiðholti á að
leggja sameiginlegan göngu- og
hjólastíg, um 500 m langan, við ÍR-
heimilið. Þetta tengist uppbyggingu í
Suður-Mjódd, en enn er áformað að
framkvæmdir verði í ár.

Þrjár framkvæmdir sem áður
hafði verið gert ráð fyrir að ráðast í á

þessu ári hafa frestast. Fyrst ber þar
að nefna um 400 metra kafla við
Rofabæ, en það er hluti af 1,2 km að-
skildum göngu- og hjólastíg við göt-
una. Tengist það breytignu Rofa-
bæjar í borgargötu. Hönnun verður í
gangi í ár, en stefnt er á fram-
kvæmdir á næsta ári.

Þá er hönnun í gangi á nýjum
hjólastíg í gegnum Hálsahverfi í
Árbæ, en stígurinn á að liggja frá
Höfðabakka, fyrir ofan Mjólkur-
samsöluna, inn á Dragháls norðan
megin. Á stígurinn að liggja út Drag-
háls og yfir endurbætt gatnamót við
Hálsabraut og yfir á Krókháls og að
göngustíg við undirgöngin sem liggja
undir Suðurlandsveg í átt að Graf-
arholti. Er þetta samtals 1,3 km leið
og er í skoðun að framkvæma hana í
tveimur áföngum, en kostnaðar-
áætlun gerir ráð fyrir 110 milljóna
framkvæmd. Deiliskipulagsmál eru í
vinnslu en ekki er stefnt á fram-
kvæmdir fyrr en á næsta ári.

Að lokum var búið að koma í gegn-
um skipulag hjólastíg við Sörlaskjól
og Faxaskjól. Málið er nú í bið eftir
mótmæli íbúa og er ljóst að engar
framkvæmdir verða allavega á þessu
ári.

Til viðbótar við þessar fram-
kvæmdir er í skoðun hjá borginni að
fjölga hjólastæðum og hlaupa-
hjólastæðum við grunnskóla og upp-
fylla 20% viðmið samkvæmt hjól-
reiðaáætlun. Þá á einnig að fjölga
tillum við hjólaljós, til að byrja með á
fleiri stöðum við Miklubraut og Suð-
urlandsbraut og mögulega við Borg-
artún og Snorrabraut.

Seltjarnarnes

Ekki eru neinir nýir hjólastígar á
dagskrá í ár, en nýlega kláraðist að
endurnýja stíginn við Seltjörn á milli
Gróttuvita og golfvallarins. Það er
sameiginlegur hjóla- og göngustígur
sem er 950 metra langur. Þá er einn-
ig unnið að viðhaldi á stígnum með-
fram Norðurströnd sem skemmdist í
framkvæmdum síðasta haust.

Teikning/ONNO

Göng um Arnarnes verða 30 m löng með göngu- og hjólastíg. Hún er ein af fjölfarnari hjólastofnæðum á höfuðborgarsvæðinu.
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VESTFJARÐARLEIÐIN
HJÓLUM Í ÞETTA SAMAN!

HJÓLALEGGIR

1. Ísafjörður - Heydalur

2. Heydalur - Flókalundur
yfir Kollafjarðarheiði

3. Flókalundur - Breiðavík

4. Breiðavík - Bíldudalur

5. Bíldudalur - Þingeyri

6. Svalvogahringurinn

INNIFALIÐ

• Gisting

• Leiðsögn

• Morgunmatur og nesti

• Leiðsgögn

• Aðstoðarbíll

EKKI INNIFALIÐ
• Kvöldmatur & hjól

5.-10. ÁGÚST
25.-25 ÁGÚRST

KYNNINGARVERÐ

160.000 KR.

Hjólaferð á vegum
Borea Adventures
um Vestfirði, sem
Lonely Planet
valdi sem besta
áfangastað í heimi
árið 2022

Allar nánari upplýsingar í síma 456 3322
eða á info@borea.is
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N
okkrum dögum áður en
haldið var af stað fékk ég
símtal frá Hauki, en les-
endur gætu kannast við
umfjöllun um ferðalög

hans þvert og breitt um landið frá því
í hjólablaðinu sem kom út síðasta vor.
Í þeirri umfjöllun ætti einnig að koma
fram skýring á því af hverju fyrirvar-
inn á ferðinni var ekki ýkja mikill.
Haukur spurði hvort ég væri til í um
viku ferð frá Hvítársíðu, upp á Arn-
arvatnsheiði, Stórasand, Kráks-
hraun, Blöndustíflu og niður í Gil-
hagadal og svo ofan í Skagafjörð og
þaðan inn Vesturdal áður en halda
átti upp á hálendið á ný og í Laugafell
og þaðan Dragaleið og svo Sprengi-
sandsleið og Bárðardal niður að
Goðafossi. Því miður var dagskráin
hjá mér þéttskipuð þessa daga, en ég
horfði til þess að ná síðari hlutanum
og komast í samflot með honum úr
Skagafirði.

Haukur hélt því af stað nokkrum
dögum á undan og fékk fljótlega fín-
asta veður (það muna allir hvernig
veðrið var norðan Holtavörðuheiðar
síðasta sumar, er það ekki?). Fyrir
utan að koma með eigin mat og græj-
ur voru einu skilaboðin frá Hauki að
koma með úrbeinað lambalæri, tvö
súrdeigsbrauð og smjörstykki sem
átti meðal annars að vera ákveðin
undirstaða í næringu okkar næstu
þrjá daga.

Morguninn sem Haukur vaknaði í
tjaldi einhvers staðar á Eyvindar-
staðaheiði og hélt af stað var ég nokk-
uð seinn fyrir og gleymdi því að
kaupa súrdeigsbrauðið áður en lagt
var af stað, en sem betur fer redd-
aðist það í Borgarnesi. Því næst var
haldið beinustu leið í Varmahlíð í
Skagafirði þar sem hjólið var tekið af
bílnum, töskum komið fyrir á hjólinu
og svo haldið af stað fram Skagafjarð-
arveg í Lýtingsstaðahrepp hinum
forna.

Stress hversdagslífsins að baki

Við vegamótin að Svartárdal, þar sem
við ætluðum að hittast eftir að Hauk-
ur kæmi niður Gilhagadalinn, var

hins vegar engan Hauk að sjá þótt ég
væri örlítið í seinna lagi. Ekki hjálp-
aði til að hitinn var rétt norðan megin
við 20 gráðurnar og ég hafði gefið
nokkuð vel í frá Varmahlíð til að vera
ekki mikið seinn. Var því svitastaða
strax orðin eftir því, jafnvel þótt mað-
ur væri varla kominn af stað. Kom í
ljós að Haukur var ekkert endilega að
stressa sig á því að vakna snemma í
ferðum sem þessum og koma sér af
stað og var hann því mættur um hálf-
tíma seinna en ég á vegamótin.

Þarna hófst loks hin eiginlega ferð
fyrir mér. Allt stress hversdagslífsins
var að baki, hálendið fram undan og
veðurspáin með því besta sem hægt
var að óska sér.

Fyrir áhugasama um búnaðarmál,
hjólaval og önnur skipulagsmál þá
var Haukur á sínum gamla góða jálk
Wheeler 26“ frá því snemma á þess-
ari öld með framhjóladempara og
2,25“ breið dekk. Hjól sem hefur
þvælst um gríðarlega víða um landið
og reynst honum vel. Ég var hins
vegar á Lauf True grit 29“ hjóli sem
ég hafði notast við í tvö ár og var
mjög sáttur með bæði sem leiktæki í
Heiðmörk, en líka í tveggja til fjög-
urra daga þvælingsferðir þar sem
áhersla var að reyna að ferðast sem
léttast. Voru 45 mm dekk undir hjól-
inu í ferðinni.

Búnaðurinn og hjólin

Haukur var með tvær afturtöskur á
sínu hjóli, en þær báru tjald (létt og
lítið tveggja manna tjald), mat, fatnað
og eldunargræjur. Ofan á var svo
svefndýna og í lítilli stelltösku var við-
gerðasett og alls konar tilheyrandi. Í
stýristösku voru svo ýmsir hlutir til
nota innan dags, meðal annars nasl,
sími, húfa og vettlingar, sólarvörn,
kort o.fl.

Ég var með svefnpoka og dýnu í
hnakktösku og svo plastpoka utan um
til að verja innri pokann. Í stýr-
istösku var ég með auka fatnað, sem í
raun var eitt par af sokkum, föð-
urland fyrir kvöldin, regn- og vind-
jakki og hnésíðar hlýjur, þótt það síð-
ara tvennt hafi ekki þurft að nota. Í

miðlungsstórri stelltösku var svo við-
gerðasett og tilheyrandi og orku-
stykki. Fleiri orkustykki og hnetu-
poki sem hugsað var fyrir hverja
dagsleið var svo í topptöskunni ofan á
stellinu og í 10l bakpoka var ég með
kvöldmat, súrdeigsbrauðin tvö og
annan mat. Þrátt fyrir að að ferðin
væri í mínum huga „létt“ ferð hafði
Haukur lagt mikið upp úr því að það
væri mikilvægt að njóta í svona ferð-
um og varð ég auðvitað við því.

Klifið upp á hálendið

Ferðin inn Vesturdal gekk vel og
fljótlega vorum við komnir fram hjá
innsta byggða bæ í dalnum og áfram
héldum við alla leið inn að eyðibýlinu
Þorljótsstöðum, sem þó er enn notað
af niðjum síðasta ábúandans. Þar áð-
um við áður en haldið var upp mestu
brekku ferðarinnar, en hún reyndist
báðum ferðalöngum ofviða á hjólinu á
einhverjum tímapunkti, enda hallinn
umtalsverður á sama tíma og und-
irlagið var mjög laust. Báðir hjól-
uðum við þó lang stærstan hluta
brekkunnar og í mínu tilfelli hófust
fyrstu tilraunirnar með að mýkja
nokkuð í dekkjum til að auka grip, þó
líklega hafi ég ekki gengið nógu langt
í þeim efnum. Upp komumst við að
lokum og þar beið okkar haganlega
útbúið borð út steinhellu auk stein-
stóla í stíl, en þessi fyrirtaks útsýn-
isstaður var útbúinn af tveimur vega-
gerðarmönnum sem ruddu veginn
upp á sínum tíma.

Eftir stutta nestipásu var haldið
áfram og við tóku skemmtilegir og
þjappaðir, en þurrir malar/mold-
arkaflar þar sem hjólin þutu áfram og

Hálendið norðan heiða um hásumar
AkureyriAkureyri

Keldudalur

Vegamót að Svartárdal

Þorljótsstaðir
og brekkan mikla

Laugafell

Aldeyjarfoss

Varmahlíð

Goðafoss/

Fosshóll

Sprengisandsleið

Bárðardalur

Seinni
næturstaður

Dragaleið

Skagafjarðarleið

Varmahlíð-Laugafell-Goðafoss

Grunnkort/Loftmyndir ehf.

Morgunblaðið/Þorsteinn Ásgrímsson

Hjólað inn í ljósaskiptin skömmu fyrir miðnætti á leiðinni niður að Sprengisandi. Eftir æðislegan dag var tekið að hvessa en vindurinn var þó að mestu í bakið.

Að vera hjólandi ofan 700 metra um norðanvert
miðhálendið með sýn á fjóra jökla í um 22-24 gráðu
hita og nær stanslausum meðvindi inn í miðnæt-
ursólina um miðjan júlímánuð. Engar áhyggjur
nema hvort nægri sólarvörn hafi ekki örugglega
verið pakkað, en inntaka á íslenskri náttúru og
landslagi á sama tíma í hámarki. Það er fátt sem
toppar svona hjólaferðir og hér fylgir ferðasaga úr
einni slíkri sem undirritaður fór síðasta sumar
ásamt Hauki Eggertssyni.

Á öðrum hjóladegi, í um tuttugu gráða hita, með útsýni á fjóra jökla.

Haukur athugar aðstæður við Hnjúkskvísl áður en haldið var yfir.
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gaman var að taka ýktar beygjur að-
eins upp í kantana. Fljótlega fór að
sjást í Hofsjökul í fjarska og baðaði
kvöldsólin hann litum sínum meðan
við færðumst lengra upp á heiðina. Í
stað þess að fara alla leið að Reyðar-
vatni og gista þar um kvöldið
ákváðum við að taka smá hliðarspor
um fáfarinn vegslóða og kíkja niður í
Keldudal, en það er fáfarinn og
þröngur dalur sem er einn af þverdöl-
um Austurdals.

Lækkaður loftþrýstingur

Á þessum stutta kafla komst ég vel að
því hvaða töfra lækkaður loftþrýst-
ingur í dekkjum getur gert. Þó að
ekki sé ráðlagt að fara undir 20 pund
á „tubeless“ dekkjunum sem ég var
með fór ég nú nokkuð undir það í
stuttan tíma, enda fórum við hægt
yfir í sendnum hjólförunum. Það var
eins og með þessi töfra tvö pund sem
jeppamenn tala alltaf um. Á einum
tímapunki eftir að hafa tekið örlítið
meira úr dekkjunum kom allt í einu
flotið og gripið sem ég var að leita að
og þó ég hefði ekki treyst dekkjunum
svona loftlitlum í langan tíma var
þetta ótrúleg tilfinning.

Í Keldudal er jafnframt gangna-
mannaskáli, en við þurftum að taka á
okkur um 200 metra lækkun niður
snarbrattan vegslóða sem líklegast er
ekki notaður nema 2-3 á ári. Brems-
urnar á báðum hjólum fengu alla
vega að hitna vel á þessum síðustu
tveimur kílómetrum.

Dagurinn eftir hófst því á 200
metra bröttu klifri upp nær óhjól-
anlegan vegslóða, en eftir að við kom-
umst aftur inn á Skagafjarðarleið
hófst gamanið á ný. Með létta golu í
bakið og bongóblíðu hjóluðum við
framhjá Orravatnsrústum og svo yfir
brúna á Austari-Jökulá og þar með
inn í Akrahrepp, sem verður á næst-
unni einnig hinn forni.

Við tóku svo vöð yfir Strangalækur
og Hnjúkskvísl áður en farið var yfir
Laugakvísl og komið inn í Laugafell.
Eins og fyrr segir var veðrið með al-

besta móti og þegar mælirinn er far-
inn að banka í 24 gráður er lítið annað
hægt að gera en að stoppa þar og
skella sér í laugina og skola af sér
ferðarykið áður en haldið er áfram.

Bætir í vindinn

Eftir Laugafell héldum við í norð-
austur Eyjafjarðarleið og svo strax
inn á Dragaleið, en á stuttum kafla er
þar um 170 metra hækkun í rúllandi
landslagi og uppsafnað líklega um
tvöföldun á því. Var það einkar
skemmtilegur kafli eftir því sem með-
vindurinn jókst stöðugt. Að lokum
tekur við ágætislækkun inn á
Sprengisandsleið og héldum við þá í
norðurátt í átt að Bárðardal, en vel
var þarna farið að líða á kvöldið þótt
enn væri fullbjart.

Upphaflega planið var að taka aft-
ur góða lækkun ofan af Sprengi-
sandsleið niður að Skjálfandafljóti
þar sem gangnamannaskáli nokkur
er staðsettur, með svona góðan með-
vind var frekar ákveðið að halda
áfram. Fljótlega varð þó ljóst að með-
vindurinn fór að verða aðeins of mikill
og eftir mánuð án teljandi úrkomu

norðan heiða þyrlaðist rykið upp og
varð að smá sandstormi. Við tímdum
þó ekki að sleppa þessum sterka
ferðafélaga alveg strax auk þess sem
upplifunin þetta kvöldið var eitthvað
svo óraunveruleg, en um leið frábær.
Að hjóla í gegnum sandrykið og sjá
öldurnar fram undan baðaðar í rauð-
um kvöldbjarma á heiðskíru sum-
arkvöldi var hreint út sagt ólýsanlegt.

Við áðum svo við fyrsta gróðurbal-
ann sem við komum að með læk okkur
við hlið, en við vorum fljótir inn í tjald
þar sem þegar var orðið vel hvasst. Nú
erum við báðir nokkuð vanir því að
gista í tjöldum og jafnvel um hávetur,
en þessa nótt var algjört hávaðarok og
svefninn varð því ekkert of mikill.

Huggulegt heimferðarveður

Um morguninn hafði þó lægt mikið
og veðrið aftur með huggulegasta
móti. Skínandi sól, og hitinn ekki mik-
ið minni en fyrri dagana tvo á undan.
Við tóku rúllandi hæðir, með nokkr-
um stuttum bröttum brekkum inn á
milli, en þó alltaf eilítið í heildina nið-
ur á við. Svo kom að því að lækka sig
niður í Bárðardalinn rétt fyrir ofan

Aldeyjarfoss. Það var ekki hægt að
fara þar um án þess að stoppa aðeins
og virða þessa flottu náttúrusmíð
fyrir sér og bæta aðeins á orkutank-
inn.

Eins og einhver sagði er Bárðar-
dalurinn mjög langur og einmitt þeg-
ar við komum ofan í hann fór vind-
áttin aðeins að snúast gegn okkur, en
niður mest allan dalinn vorum við
með nokkuð sterkan hliðarvind. Það
verður þó seint sagt að það hafi eyði-
lagt mikið og gaman að fara um grös-
ugar sveitirnar og njóta. Við Stóru-
Velli snæddum við nesti og skiptum
yfir á austurbakka Skjálfanda-
fljótsins.

Við vorum svo mættir á Fosshól við
Goðafoss um hádegi, í góðan tíma áð-
ur en farið okkar átti að koma frá
Egilsstöðum, en við nýttum okkur að
sjálfsögðu þjónustu Strætó sem get-
ur hæglega ferjað hjól milli staða,
þótt algengast sé líklega að það séu
erlendir ferðamenn sem nýti sér þá
þjónustu. Eftir stutt stopp á Akureyri
og verðskuldaða sundferð kom svo
skiptivagninn sem flutti okkur í
Varmahlíð þar sem bíllinn beið tilbú-

inn fyrir heimferðina. Það er nefni-
lega nokkuð einfalt að búa sér til leið-
ir sem ekki eru hringur (og þar með
oftast komist hjá mesta mótvind-
inum) með því að nýta sér almenn-
ingssamgöngukerfið á þennan hátt.

Mismunandi kostir

Í heildina var þetta alveg dásamleg
ferð sem gekk vonum framar. Bæði
hjólin stóðu sig vel í ferðinni, en
fjallahjólið hafði bæði dekkjabreidd
og dempunina fram yfir malarhjólið
t.d. þegar sandurinn var sem laus-
astur og á nokkrum köflum sem voru
sem grófastir. Þeir voru þó ekkert
mjög margir á leiðinni. Malarhjólið
kom hins vegar vel út bæði í Bárðar-
dal og upp úr Skagafirðinum, sem og
á þeim köflum, t.d. frá Vesturdal inn
að Laugafelli, þar sem vegurinn var
nokkuð þjappaður. Eftir á að hyggja
hefði ég litlu breytt og þó að örlítið
meiri dekkjarbreidd hefði mögulega
verið betri við Keldnadal pössuðu 45
mm dekkin mjög vel fyrir ferðina að
öðru leyti.

Þar sem leiðarvalið var ákveðið út
frá veður- og vindaspá er lítið hægt
að setja út á hana, enda fengum við
sem fyrr segir meðvind eða hlið-
armeðvind með okkur mest alla leið-
ina. Fyrir aðra sem vilja fara sömu
leið er fyrst og fremst að hafa í huga
að árnar sem eru þveraðar geta
stækkað nokkuð í vatnaveðri, auk
þess sem vegirnir geta þá orðið torf-
arnari. Einnig er gott að hafa í huga
að þarna eins og á öðrum stöðum á
hálendinu er ekki alltaf hægt að gera
ráð fyrir 20+ gráðum, heldur er lík-
legra að hitastigið sé undir 10 gráðum
og sveiflur í veðri meiri. Að því sögðu
er hæglega hægt að mæla með þess-
ari leið og er einfalt að stytta hana
niður í tvo daga með að hjóla alla leið í
Laugafell á fyrsta degi og restina á
seinni degi, eða taka afbrigði af henni
og fara frekar niður í Eyjafjörð en í
Bárðardal frá Laugafelli. Slíkt gæti
þó orðið nokkuð grófari leið, sérstak-
lega á malarhjóli.

Haukur á gamla góða Wheeler-jálkinum. Tjaldað síðari nóttina við Ytri-Mosa.
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væðið upp af Hveragerði,
Hengillinn og Nesjavalla-
svæðið, hefur um árabil
verið nokkuð vinsælt meðal
fjallahjólafólks hér á landi,

auk þess sem ferðaþjónustusvæði
hafa nýtt sér það með góðum árangri.
Líklegt er að vinsældir svæðisins
muni aukast enn frekar á næstunni
með auknum áhuga landsmanna sem
og ferðamanna á fjallahjólreiðum og
fjölgun rafmagnsfjallahjóla. Tvö
hjólaferðaþjónustufyrirtæki horfa
sérstaklega til þessa svæðis með það
fyrir augum að mæta þessum aukna
áhuga. Þá á að vinna betur að því að
bæta stíga á svæðinu og gera það að-
gengilegra fyrir fjölbreyttari hóp
hjólara. „Hengillinn er falin paradís
sem er að uppgötvast,“ segir einn for-
svarsmaður fjölskyldufyrirtækis sem
hefur farið í ferðir um svæðið í tólf ár.

Fjölskyldufyrirtækið Iceland
activities hefur gert út frá Hvera-
gerði í um tólf ár, bæði með fjalla-
hjólaferðir sem og gönguferðir og
jafnvel brimbrettaferðir. Úlfar Andr-
ésson er einn af stofnendum þess
ásamt foreldrum sínum og systur.
Hann segir fólk vera að átta sig á því
hversu öflugt fjallahjólasvæði þetta
sé og möguleikana sem það hafi upp á
að bjóða, ekki síst þegar horft sé til
nálægðar þess við höfuðborgar-
svæðið. Magne Kvam hefur ásamt
fjölskyldu sinni rekið fyrirtækið Ice-
bike adventures einnig í tólf ár, en
upphaflega horfðu þau aðallega á
lengri ferðir um hálendið. Þau hafa
þó í auknum mæli einnig boðið upp á
styttri ferðir og í fyrra prófuðu þau
að hafa bækistöð í Hveragerði og
gera þaðan út fyrir svæðið ofan bæj-
arins. Magne segir að það stefni í
brjálað sumar og að unnið sé að því að
bæta leiðir og skapa miðstöð fyrir
fjallahjólafólk í Hveragerði.

Mikil breyting síðustu ár

Magne segir að síðustu fimm ár hafi
nokkur breyting orðið á fjallahjóla-

ferðamennsku. Í fyrsta lagi hafi mun
fleiri áhuga á þessari tegund ferða-
mennsku en áður sem þýði að hóp-
urinn sé mun breiðari en áður. Áður
hafi þeir sem sóttu í fjallahjólaferðir
mest verið fólk sem kom hingað
næstum eingöngu í þeim tilgangi að
hjóla, en í dag sé meira um fólk sem
horfi á hjólaferðina, hvort sem það er
dagsferð eða nokkurra daga ferð,
sem hluta af stærra ferðalagi. Að
sögn Magne hefur þessi breyting að
hluta komið til þar sem fólk getur nú
farið í ferðir á rafmagnsfjallahjólum.
Ein birtingarmynd þessa er að hans
sögn að í dag komi ferðamenn mun
víðar að, en viðskiptavinirnir hafi áð-
ur flestir komið frá Bandaríkjunum.
Evrópa hafi mikið sótt í sig veðrið að
undanförnu.

Önnur stór breyting er samsetning
þeirra sem sækja í fjallahjólaferðir.
„Fyrir covid var ég með einn íslensk-
an kúnna í 10 ár, en eftir covid hefur
það breyst mikið,“ segir Magne og
bætir við að í dag sé þetta orðið vin-
sælt hjá vinahópum og fyrirtækja-
hópum. Þannig vísar hann meðal ann-
ars til þess að í vikunni hafi hann
fengið til sín um 10 manna æskuvina-
hóp sem vildi gera eitthvað skemmti-
legt saman. Segir hann að rafmagns-
hjólin hafi einmitt breytt miklu
þarna, því að sjaldnast séu allir í slík-
um hópum á sama getustigi, en með
rafmagnshjólum sé bara aðeins meiri
kraftur settur á hjá þeim sem séu í
versta hjólaforminu á meðan þeir öfl-
ugustu séu látnir púla aðeins meira.

Hveragerði verði fjallahjólamiðstöð

Hann segir að fyrirtækið ætli sér í ár
að fara alla leið með dagsferða-
hugmyndina og vera með hálfgerða
miðstöð við Hveragerði. Segir hann
að hugmyndin þar sé að fólk geti í
raun mætt á staðinn og hoppað í ferð
flesta daga. Hann segir að þau hafi
horft til Hveragerðis og svæðisins
þar upp af þar sem margt áhugavert
sé að skoða á svæðinu og svo sé gríð-

arlegur fjöldi stíga og slóða um allt
svæðið.

Þannig segir Magne að vinna sé í
gangi með Orkuveitunni um að
tengja betur Ölfusdali (Gufudal og
Reykjadal) við Hengilssvæðið og
Nesjavallasvæðið betur saman. Hann
segir að það feli ekki í sér að gera
neina nýja stíga, heldur að laga nú-
verandi leiðir, meðal annars með því
að grjóthreinsa þær og laga þær til á
vissum svæðum þar sem þær erfiðar
yfirferðar. „Markmið sumarsins er að
ná að klára þetta. Merkja líka betur
og kortleggja,“ segir Magne. Hann
tekur sérstaklega fram að þó farið sé
í svona verkefni þá séu allir stígar

opnir almenningi og hvetur hann al-
menning til að drífa sig af stað í sum-
ar, hjóla um svæðið og enda í Hvera-
gerði í sundi, á kaffihúsi, úti að borða
eða jafnvel gista í bænum. Þannig sé
hægt að gera þetta að helgarupplifun
fyrir vini eða fjölskyldur.

Fór ungur með foreldrunum í ferðir

Í samtali við Hjólablaðið rifjar Úlfar
upp upphaf þess að fjölskyldan leidd-
ist út í hjólaferðamennskuna. Hann
segir að þegar hann hafi verið um
þriggja ára hafi foreldrar hans byrjað
að fara í fjallahjólaferðir um Heng-
ilssvæðið og einnig á Reykjanesi.
Þetta hafi fjölskyldan stundað í mörg

ár og alltaf skoðað nýja staði. Oft hafi
verið um að ræða ferðir sem í dag er
auðveldlega hægt að fara sem dags-
ferð, en þau fóru yfir kannski 3-4
daga með allan búnað með sér. Rifjar
hann upp að oft hafi foreldrar hans
þurft að bera hjól þeirra systkina upp
bröttustu brekkurnar.

„Þessar ferðir erum við í dag að út-
færa fyrir ferðamenn,“ segir hann og
hlær. Hann segir að á þessum rúm-
lega áratug hafi mikil þróun verið í
fjallahjólum og á sama tíma hafi
áhuginn á þeim sprungið út, bæði hjá
landsmönnum og ferðamönnum.
Bendir hann á að í upphafi hafi fyrir-
tækið verið með kannski eina ferð í

Bókanir eru byrjaðar að streyma inn á ný eftir faraldurinn og ferðaþjónustufyritæki búa sig undir gott sumar.

Fjallahjólreiðar hafa sprungið út á síðustu árum. Fjöldi landsmanna sækir í þessa iðju en hún er ekki síður að verða vinsæl á meðal þeirra fjölmörgu ferðamanna sem hingað koma í leit að ævintýrum.

Paradís í bakgarði
höfuðborgarsvæðisins

Í næsta nágrenn við höfuðborgarsvæðið má finna
fjöldann allan af flottum fjallahjólaleiðum. Á næst-
unni gæti byggst upp eins konar miðstöð fyrir
fjallahjólara í Hveragerði.



viku, en í dag séu daglegar ferðir og
oftast hver leiðsögumaður með eina
ferð. Fyrirtækið er líka að taka skref
í átt að rafvæðingu flotans og segir
Úlfar að áhugi á slíkum ferðum sjáist
þegar í bókunum fyrir sumarið.

Spáir vitundarvakningu um
gæði svæðisins á næstunni

Hann segir heimavöll fyrirtækisins
vera Hengilssvæðið og að þar séu
gríðarlega margar og skemmtilegar
leiðir fyrir fjallahjólara. „Hengillinn
er falin paradís sem er að uppgötv-
ast,“ segir Úlfar og bætir við að
stundum þurfi ekki að fara langt yfir
skammt fyrir þá sem séu að leita sér
að nýjum og skemmtilegum leiðum.
„Ég held að þetta eigi eftir að verða
mjög vinsæll staður fyrir fjallahjóla-

fólk á komandi árum þar sem aðal-
kosturinn er hversu nálægt þetta er
höfuðborginni.“ Segir hann kok-
hraustur að svæðið sé í heild sinni alls
ekki síðra en Landmannalaugasvæð-
ið fyrir fjallahjólara og að bæði svæði
búi yfir ótrúlegri náttúru og t.d. jarð-
hita. „Það verður vitundarvakning á
næstunni hvað menn hafa hér í næsta
nágrenni,“ segir Úlfar.

Sjálfur er hann duglegur að fara
um svæðið og hefur meðal annars
gert heimagerðan fulldempaðan vagn
sem hann dregur börnin sín í, en það
yngra er aðeins nokkurra mánaða
gamalt. Börnin fá því reynsluna frá
fjölskyldurekstrinum beint í æð strax
og viðurkennir Úlfar hlæjandi að
þetta sé nú reyndar aðeins fyrr en
hann kynntist fjallahjólamennskunni,
en bætir við að búnaðurinn sé reynd-
ar allt annar og betri í dag sem geri
þetta mögulegt.

Ekkert út fyrir stíginn

Rétt er að taka fram að eins og með
fjallaleiðir á Íslandi er ekki hægt að
hjóla alla slóða á þessu svæði nema á
ákveðnum tíma og segir Úlfar t.d. að
enn sem komið er sé Hengillinn of
blautur og jarðvegurinn of mjúkur til
að hægt sé að hjóla um svæðið. Hann
segist þó bíða spenntur eftir að hægt
verði að fara af stað á fullu.

Magne tekur undir áhyggjur um
að passa vel upp á landið og segir að
það sé eitt af því sem fjallahjóla-
samfélagið og allir nýir í greininni
þurfi að huga vel að. Segist hann t.d.
hafa nokkrar áhyggjur af þeim mikla
fjölda sem sé nú kominn nýr á raf-
magnsfjallahjól en þekki kannski
ekki aðra sem hafi reynsluna og viti
að ekki megi hjóla utan stíga. „Við
þurfum að passa okkur á að kynna
okkur vel reglur um hvar má hjóla og
hvar ekki. Og umfram allt, hjóla bara
á stígum. Það hefur því miður aukist
aðeins að fólk viti þetta ekki,“ segir
Magne og bætir við að ef allir séu
ekki með augun opin fyrir þessu bitni
það á öllu samfélaginu.Ljósmyndir/Iceland Activities Unnið er að umbótum á stígum á svæðinu auk kortlagningar þeirra.

Magne segir víðáttu og óskert útsýni það sem erlendir ferðamenn séu hvað hrifnastir af við fjallahjólaferðir á Íslandi.

LAUGARDAGUR 30. APRÍL 2022 MORGUNBLAÐIÐ 25

Þér eru allir vegir
færir á CUBE rafhjóli

Suðurlandsbraut 32
108 Reykjavík
tri.is

ÆVINTÝRIN BÍÐA
ÞÍN Í BREKKUNUM



Þ
au segja bæði að upplifunin
hafi verið algjörlega frá-
bær og að fyrir fólk sem
hafi mikla reynslu af úti-
vist og fjallamennsku eigi

veðrið og íslenskt landslag ekki að
vera fyrirstaða. Þau ræddu við
Morgunblaðið um þessa ákvörðun
sína, skipulagið, leiðarval og ferðina
sjálfa.

Mário starfar sem háskólaprófess-
or og ljósmyndari en Ana sem
sjúkraþjálfi, auk þess heldur Ana úti
Instagram-reikningi þar sem hún
segir frá ferðum þeirra. Áður en þau
eignuðust Miguel (nú sjö ára) og
Madalenu (nú 4 ára) fóru Mário og
Ana mikið í bæði fjallgöngur og
gönguferði, bæði dagsferðir sem og
lengri ferðir þar sem allt var borið á
bakinu. Segjast þau meðal annars
hafa farið reglulega í Alpana og víðar
erlendis. Eftir að börnin komu til
sögunnar var þó aðeins hlé á þessum
lengri ferðum og segir Mário að erf-
itt sé að fara með ung börn í lengri
ferðir þar sem bæði þurfi að bæta við
talsvert af búnaði, auk þess að bera
börnin.

Nokkrir æfingatúrar fyrir
Íslandsferðina

„En svo byrjuðum við að fara í hjóla-
ferðir síðustu ár og í fyrra gáfum við
Miguel nýtt hjól með gírum, en með
þeim gat hann byrjað að hjóla aðeins
erfiðari leiðir,“ segir Mário.

Eftir þó nokkra dagstúra, sem
voru þó allir hæfilega stuttir ákváðu
þau að fara í þriggja daga ferð saman
í nágrenni Lissabon, en þar býr fjöl-
skyldan. Allt gekk eins og í sögu í
þessari ferð og börnin voru ánægð
með ferðamátann. Fjölskyldan fór
því að huga að næstu ferð sem áætlað
var að fara í um sumarið. Áður hafði
Mário farið í sjö daga hjólaferð um
Pýreneafjöllin, en Ana hafði ekki far-
ið í meira en þriggja daga hjólaferð,
þó fjalla- og gönguferðirnar hefðu
stundum verið lengri.

Ísland hakaði í öll boxin

Mário segir að þau hafi haft þrennt
til hliðsjónar varðandi val á áfanga-
stað. Númer eitt væri að geta hjólað
sem mest á malarvegum eða slóðum
(e. off road) svo Miguel gæti hjólað
án mikillar umferðar í kringum þau.
Næst væri að finna stað sem væri að
miklu leyti með flötum leiðum, en
ekki mikið af löngum brekkum. Þetta
væri bæði fyrir Miguel, en ekki síður
þar sem þau væru með barnavagn í
eftirdragi og með allar vistir á
hjólunum. Að lokum var mikilvægt í
þeirra huga að mikið væri um
drykkjarhæft vatn á leiðinni og auð-
velt að finna það, en Mário segir að
áður hafi þau t.d. lent í smá veseni í
dagsferðum í Portúgal þar sem þau
þurftu að ferðast með um 10 lítra af
vatni á meðan 2-3 lítrar voru alla
jafna nóg á Íslandi.

Frá upphafi horfðu þau til þess að
ferðin yrði um 25 dagar en Mário
segir að mikilvægt hafi verið fyrir
þau að ákveða aldrei hvað hver dag-
leið yrði löng, heldur aðeins að hjóla
meðan Miguel og Madalena vildu
vera á ferðinni. Því hafi heild-
arvegalengd ekki verið ákveðin, en
nauðsynlegt hafi verið að horfa til
þess að hafa nokkur b-plön varðandi
að koma sér aftur til byggða ef upp
kæmu einhver vandamál.

Lokaniðurstaðan var að Ísland
ætti að passa vel fyrir ferð eins og
þessa. „Við vissum að við gætum lent
í slæmu veðri og höfðum í raun mest-
ar áhyggjur af vindi, en þar sem við
vorum að skipuleggja ferðina um
mitt sumar var það áhætta sem við
töldum okkur vel tilbúin að takast á
við, auk þess sem við höfðum mikla
reynslu í fjallamennsku og slæmu
veðri og vorum með góðan búnað,
bæði fatnað og svefnaðbúnað.

„Þegar hann vildi hjóla
hjóluðum við“

Þau höfðu planað leiðina gróflega áð-
ur en þau lögðu af stað, en Mário seg-
ir að þau hafi jafnframt verið með-
vituð um að þau gætu þurft að breyta
um leið t.d. ef árvöð litu illa út og eft-
ir veðurspá. Þau ákváðu að taka rútu
að Seljalandsfossi og leggja af stað
þaðan á Syðra-Fjallabak og tengja
svo inn á Nyrðra-Fjallabak og fara í
Landmannalaugar. Segir Mário að
stærsta vandamálið með þetta leið-
arval hafi í raun verið að passa sig
með að tjalda ekki í friðlandinu að
Fjallabaki, þar sem slíkt væri óheim-
ilt utan skilgreindra tjaldsvæða.

Fyrsta daginn hjóluðu þau frá
Seljalandsfossi og upp Fljótshlíð og
eftir um 30 km var komið að fyrsta
næturstað undir Þórólfsfelli. „Með
krakkana vorum við að gera ráð fyrir
um 10-30 km á dag, en vegalengd
hvers dags var alltaf bara út frá því
hvað Miguel vildi gera. Þegar hann
vildi hjóla hjóluðum við og þegar
hann vildi stoppa þá stoppuðum við,“
segir Mário og bætir við að það sem
hafi gert þetta ferðalag mögulegt var
að Miguel elskar að hjóla. „Hann er
kannski ekki með sama þol undir
áreynslu og við, en hann getur samt

Tæplega mánaðar fjölskylduferð
um hálendi Íslands
Tuttugu og fimm daga fjallahjólaferð um hálendi
Íslands hljómar líklega eins og ágætisáskorun fyrir
flesta. Að fara í slíka ferð með sex og þriggja ára
börn er hins vegar næsta stig áskorunar, bæði hvað
varðar skipulag og utanumhald. Það var hins vegar
það sem þau Mário Chan Silva og Ana Filipa Henri-
ques Almeida frá Portúgal ákváðu að gera síðasta
sumar og hjólaði þá eldri drengurinn sjálfur, en
yngri stúlkan var í vagni.

Ljósmyndir/Mário Chan Silva

Portúgalska fjölskyldan komin á Mælifellssand sem var einn af hápunktum ferðalagsins.

Miguel reynir við lækinn á meðan Madalena situr í vagninum.
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Ein sprungin slanga, ekkert
ónýtt dekk, einn ónýtur pedali

459
kíló-
metrar 5.640

hæðar-
metrar

Þrjú
hjól

Grunnkort/Loftmyndir ehf.

Nyrðra fjallabak

Línuvegur

Uxahryggjr

Dómadalsleið/Landmannaleið

Hella

Selfoss
Hekla

Eyjafjallajökull

Mýrdals-
jökull

Hveragerði

Þorlákshöfn

Mário, Ana og börnin á ferð frá Seljalandsfossi til Reykjavíkur

BrúarárskörðÞingvellir

Reykjavík

Gullfoss

Brúarhlöð
Úthlíð

Hólaskógur

Hólaskjól

Landmannalaugar

Syðra fjallabak

Hvanngil

Strútslaug

MælifellssandurFyrsti náttstaður
við Þórólfsfell

Annar nátt-
staður upp af
Einhyrningi

Seljalandsfoss

Frá Seljalandsfossi var farið upp veginn að Þórsmörk
og yfir gömlu Markarfljótsbrúna og Fljótshlíðarveg
inn á Syðra Fjallabak, um vegi F261 og F210.

Þaðan var farið umMælifellssand, upp að Strúts-
skála og þaðan gönguleiðina að Strútslaug.

Frá Strútslaug fór fjölskyldan um Álftavagnskrók, veg
F233 og inn á Fjallabaksleið nyrðri, F208. Haldið var í
átt að Landmannalaugum en um Glaðheima.

Frá Landmannalaugum var farið norður fyrir Frosta-
staðavatna og þar inn Landmannaleið, F225.

Næst var haldið upp Landveg, veg 26, og upp að
Hólaskógi inn á veg 332 að Háafossi og svo áfram
línuveg alla leið að Gullfossi.

Farið niður með Hvítá um vegi 349 og 30 og yfir Hvítá
á Brúarhlöðum.

Áfram veg 30 til vesturs á vegi 35 í átt að Geysi og Úthlíð.
Við Úthlíð farið upp Skarðaveg að Brúarárskörðum og
um slóða við Högnahöfða og inn á Hlöðuvallarveg.

Þaðan um línuveg inn á Uxahryggjaveg og svo niður að
Þingvöllum og þaðan yfir Mosfellsheiði.

Mosfellsheiði



hjólað stóran hluta dagsins,“ og þau
hlægja bæði og vísa til þess hvað börn
á þessum aldri geta oft verið virk.

Á öðrum degi kom að talsverðri
hækkun, alla vega fyrir Miguel, en þá
færðu þau sig upp fyrir Einhyrning
meðfram Markarfljótsgljúfri. Ana
segir að brekkurnar hafi verið það
erfiða fyrir Miguel og því hafi þau
oftast labbað upp þær. Þá hafi verið
nauðsynlegt að hugsa um eitthvað
annað, tala saman og grínast í börn-
unum. Madalena hafi einnig stundum
farið úr vagninum þegar þau fóru
hægt yfir og gengið með Miguel.
„Maður þarf að vera mjög þolinmóður
svo þetta gangi,“ segir hún.

Brekkan tók stóran hluta dagsins

„Þennan dag var ein stærsta brekkan
og hún tók næstum allan seinni part-
inn,“ segir Mário, en samtals hækk-
uðu þau sig um tæplega 400 metra
þangað til ákveðið var að tjalda á ný.
Mário segir að þarna hafi verið gott
dæmi um hvernig ekki var hægt að
setja ákveðin markmið fyrir daginn.
Þegar þau voru komin upp mestu
brekkurnar, eftir um 20 km dagleið,
hafi Miguel viljað stoppa og þá var
það bara ákveðið.

Á þriðja degi var tekinn útúrdúr og
Markárfljótsglúfur skoðuð betur, en
svo haldið í Hvanngil. Samtals um 25
km dagur. Mário segir að á þessum
fyrstu dögum hafi þau verið heppin
með vind og enginn dagur hafi verið
slæmur, hins vegar hafi rignt að
meirihluta tvo daga af þessum fyrstu
dögum, en þá hafi skipt miklu að vera
með góðan fatnað. Næsta vika var
fjölskyldunni enn betri og var þá sól
upp á hvern einasta dag.

Vildu skoða náttúrulaug

Frá Hvanngili var farið yfir
Mælifellssand og upp með Strút og
svo alla leið að Strútslaug á tveimur
dögum. Mário segir að þau hafi viljað
skoða náttúrulaug og þó að það hafi
reynst nokkuð strembið að komast að
lauginni hafi það allt verið þess virði
og börnin hafi verið sérstaklega
ánægð að fá að fara ofan í. Á þessum
kafla segir hann að þau hafi fylgt
gönguslóðanum og mestmegnis þurft
að ganga með hjólin og svo áfram

daginn eftir af eða á hjólinu þangað
til þau komust á veginn að Álfta-
vatnskróki, en þriðju nóttina á þess-
um króki sínum gistu þau við Syðri-
Ófæru.

Eins og þeir vita sem til þekkja er
nauðsynlegt að vaða nokkrar ár á
þessari leið og liggur því blaðamanni
spurn hvernig slíkt hafi gengið með
tvö börn, auka hjól og hjólavagn.
Mário segir að þau hafi frá upphafi
vitað af ánum. „Í skipulagsferlinu
skoðaði ég hvernig ár þetta yrðu og
hvort það væri mikið vatn í þeim. Ég
vissi fyrir fram að nokkrar ár gætu
orðið nokkuð erfiðar,“ segir hann.

Bæði voru þau með vaðskó og seg-
ir hann að án þeirra hefði þetta lík-
lega orðið mjög erfitt. „Við þurftum
að vaða flestar árnar þrisvar á mann
og stundum nokkrar ár á dag,“ segir
hann og bætir við: „Yfir fyrstu árnar
vorum við ánægð og þetta var áhuga-
vert og skemmtilegt. Ég viðurkenni
alveg að í lokin var þetta hins vegar
orðið aðeins leiðigjarnara,“ segir
hann og þau hlæja bæði. Þau segjast
aldrei hafa lent í neinu veseni við árn-
ar og að vatnið hafi mest náð upp í
hné hjá þeim.

Þegar komið var inn á Nyrðri-
Fjallabaksleið var stefnan tekin á
Landmannalaugar með tveimur næt-
urstoppum og útúrdúr að Tungnaá á
leiðinni. Í Landmannalaugum
ákváðu þau að stoppa í þrjá daga og
ganga um svæðið og skoða það betur.
Mário segir að þarna hafi þau einnig
bætt aðeins á matarbirgðirnar þótt
þau ættu um vikuskammt aukalega,
en upphaflega tóku þau með sér mat
fyrir um 15 daga. Hann segir að það
sem hafi í raun komið þeim mest á
óvart á allri ferðinni hafi verið tak-
markað úrval á þeim tveimur stöðum
sem þau fóru um og höfðu gert ráð
fyrir að geta fyllt á birgðirnar, en síð-
ar stoppuðu þau í Úthlíð.

Eftir að hafa skoðað Ljótapoll og
nágrenni Landmannalauga héldu
þau Dómadalsleið/Landmannaleið til
vesturs og segja þau bæði að það hafi
verið versti malarkafli leiðarinnar,
bæði hafi þar verið mikið ryk og tals-
verð umferð. Frá Vegamótum Land-
vegar og Dómadalsleiðar hélt fjöl-
skyldan yfir Þjórsá og upp að

Hólaskógi og þaðan í átt að Háafossi
sem hafði verið einn af þeim stöðum
sem þeim langaði að skoða frá því í
upphafi ferðarinnar.

Gullfoss og Geysir voru einnig
meðal staða sem átti að heimsækja
og því var farið frá Háafossi um línu-
veg sem liggur um afréttir yfir
Stóru-Laxá og svo að endingu að
austurbakka Hvítár, eftir þriggja
daga ferð frá Háafossi. Mário segir
að þessi leið hafi verið sú næst erf-

iðasta í ferðinni, á eftir útúrdúrnum
við Strútslaug. Þannig hafi verið
stórgrýtt og þau hafi þurft að ganga
með hjólin upp flestar brekkurnar.
„En svo komum við að Gullfossi hin-
um megin frá og voru alveg ein þar.
Þau komust svo niður með Hvítá og
yfir hana á Brúarhlöðum og að Geysi.
„Þetta var alveg ótrúlegt og við elsk-
uðum þetta,“ segir hann þrátt fyrir
allt vesenið.

Þau viðurkenna að upphaflega hafi

þau horft til þess að komast jafnvel
yfir Kjöl eða Sprengisand á þessu
ferðalagi sínu, en að þeim hafi orðið
ljóst að ekki væri tími til þess. Því
hafi stefnan eftir Geysi og Úthlíð ver-
ið tekin á höfuðborgina og var þá
spurning hvort fara ætti einhverjar
bakleiðir eða hinn hefðbundna bílveg.

Að lokum ákváðu þau að fara upp
frá Úthlíð, með viðkomu við Brúar-
skörð, og svo áfram norður fyrir
Högnhöfða og inn á Hlöðuvallarveg
og svo vestur og loks inn á Uxa-
hryggjaveg og þaðan niður á Þing-
velli, en samtals tók þessi leggur um
fimm daga.

Síðasti leggurinn sá erfiðasti

Síðasti leggurinn var svo að komast
aftur til Reykjavíkur og segja þau
bæði að það hafi líklegast verið erf-
iðasti dagurinn með krakkana, en þau
hafi ekki alveg áttað sig á hversu mikil
umferð var yfir Mosfellsheiðina og þó
að þau hafi á nokkrum stöðum ná að
fara á slóða meðfram veginum hafi
þetta ekki verið skemmtilegur kafli.

Fjölskyldan varði svo þremur dög-
um í Reykjavík áður en haldið var
heim og kíkti meðal annars í hvala-
skoðun, og skoðuðu söfn um norður-
ljós og hvali.

„Á heildina voru krakkarnir mjög
ánægð með ferðina og minnast reglu-
lega á hana. Þetta hentaði þeim vel
því við fjölskyldan ferðumst jafnan
mikið, göngum og hjólum og þetta
var þvi ekki nýtt fyrir þau,“ segir
Mário. Ana minnist á að krakkarnir
tali mikið um eldfjallasteina sem þau
hafi leikið sér með þar sem þau
stoppuðu reglulega á leiðinni og þá
standi upp úr hjá þeim að hafa skoðað
eldfjöll og gíga, eins og gígana Stút
og Ljótapoll. Þá tali Madalena nú
orðið þegar hún sér myndir úr ferð-
inni að hún vilji fara og hjóla í næstu
ferð til Íslands.

Bæði Mário og Ana eru sammála
um að Mælifellssandur og Strútslaug
standi upp úr á ferðinni og bætir Már-
io því við að erfitt verði að velja næstu
ferð til að geta toppað þessa. Í sumar
hafi þau reyndar þegar áformað að
fara í fimm daga ferð um Azoreyjar,
en Mário mun vinna þar á næstunni.
Annars sé sumarið óákveðið.

Þar sem vegalengd hvers dags ákvarðaðist af getu og vilja Miguels var hjólað á meðan hann vildi og stoppað þegar hann vildi. Að meðaltali var hjóluð um 18 kílómetra leið á hverjum degi.
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Búnaður

- Tvö fjallahjól með
fjöðrun að framan

- Eitt barnafjallahjól
með fjöðrun að
framan

- Tvö sett af aftur-
töskum á hjólin

- Taska með tjaldi
ofan á bögglaber-
ann á öðru hjólinu

- Stýristöskur hvor á
sitt hjólið

- Tvær minni fram-
gaffalstöskur á
annað hjólið

- Barnakerra og
svefnpokar fest á
kerrustöngina.

Jakkar og sólar-
panell ofan á
kerrunni

- Vatnsbrúsar á hvert
hjól

- Dúnsvefnpokar og
dýnur

- Goretex-skór og
-jakkar

- GPS-tæki sem
getur sent skilaboð
um gervihnött

- Tveir aukapedalar
- Viðgerðarsett,

aukaslöngur og
aukahlutir

- Tvö sett af fötum
fyrir fullorðna

- Þrjú sett af fötum
fyrir börnin

- Sólarpanell, mynda-
vél, linsur, dróni,
símar og snúrur/
hleðslutæki

Matur

- Matur fyrir 15 daga
í upphafi

- Mest léttur þurr-
matur í pökkum

- Mjólkurduft
- Kartöflumjöl fyrir

kartöflumús
- Alls konar hrís-

grjónamatur

Allur búnaðurinn
í upphafi ferðar.
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aría Ögn Guðmundsdóttir er ein
þeirra kvenna sem hafa verið í
fararbroddi í hjólasenunni í um
tvo áratugi. Eftir fjölmarga Ís-
landsmeistaratitla í flestum

hjólagreinum sem keppt er í hér á landi er
þó komið að líklega hennar stærstu áskorun.
Seint í fyrra fékk hún tilboð sem var hrein-
lega of gott til að hafna því og snemma á
þessu ári skrifaði hún undir atvinnusamning
við franskt keppnislið sem sérhæfir sig í
malarhjólreiðum.

„Þetta er mikill áfangi fyrir mig. Ég var
alveg smá feimin fyrst með þetta, en svo er
þetta bara svo geggjað,“ segir María þegar
hún náði að ræða við Hjólablaðið í vikunni,
þar sem hún var við undirbúning í Girona á
Spáni, en 1. maí er hennar fyrsta keppni
undir merkjum CDC-GT-liðsins.

En hvernig byrjaði þetta allt saman? Eins
og þeir sem þekkja til hjólreiða á Íslandi
vita hefur María lengi verið viðloðandi flest-
allt sem viðkemur hjólreiðum hér á landi.
Fyrir utan að hafa í fjölmörg ár keppt í
fjallahjólreiðum, maraþonfjallahjólreiðum,
götuhjólreiðum, cyclocross og nú síðast í
malarhjólreiðum hefur María komið að þjálf-
un, verið fararstjóri í fjölmörgum hjólaferð-
um erlendis og setið í vinnuhópum sem
tengjast hjólreiðum. Bakgrunnur hennar er í
fjallahjólreiðum en á síðustu árum hefur hún
flutt áhersluna í auknum mæli á malarhjól-
reiðarnar.

Hitti forsvarsmenn
fransks fatafyrirtækis á Íslandi

Fyrir tæplega fjórum árum höguðu svo ör-
lögin því þannig að forsvarsmenn frekar ný-
legs fatamerkis í hjólreiðum, Cafe du Cycl-
iste, ákváðu að koma til Íslands til að láta
prófa vörur fyrirtækisins. Í leiðinni kynntust
þeir Maríu og fleira íslensku hjólreiðafólki
og María fór að vinna fyrir merkið við að
prófa fatnað, gefa ráð og sem eitt af andlit-
um fatalínunnar á auglýsingum.

„Þeir vildu svo fá mig út í október á
keppnina Roc d’Azur í Frakklandi, en það er
stór malarhjólreiðakeppni,“ segir María. Þar
endaði hún í öðru sæti og fljótlega í kjölfarið
heyrði hún aftur í CDC. Þá hafði fyrirtækið,
sem rekur eigið keppnislið, sett upp plan
fyrir árið 2022 og spurði hvort María hefði
hug á að taka keppnirnar alla leið þetta árið.

Einstakt tækifæri

„Þetta var alveg megadæmi,“ segir María
þegar hún lýsir því þegar hún fékk símtalið.
Sjálf hafi hún haft talsverðar væntingar til
síðasta árs og ætlað að fara út og keppa
reglulega, en faraldurinn hafi slegið það að-
eins niður. Tilboðið hafi komið henni mikið á
óvart en ekki hafi verið erfitt að slá til og
hoppa á þetta tækifæri sem hún segir ein-
stakt fyrir sig.

Liðið samanstendur af Maríu, hinni sviss-
nesku Annabel og Danielle frá Bandaríkj-
unum og munu þær allar keppa í fjórum
stórum keppnum yfir sumarið og að öllum
líkindum nokkrum til viðbótar. Allur kostn-
aður sem fellur til við keppnisferðir og uppi-
hald í kringum þær sem og æfingaferðir er
greiddur af CDC og öðrum styrktaraðilum. Í
raun allur tilfallandi kostnaður. Hún tekur
fram að þótt ekki sé um beinharða launa-
seðla að ræða, og að hún muni vinna að
hluta meðfram þessu í ár, þá hafi ekki verið
vafi í hennar huga að grípa tækifærið, enda
hafi hún sjálf horft til þess að bera kostn-
aðinn við keppnisferðir og annað tilfallandi
áður. „Þetta er ekki til að lifa af þessu eitt
og sér,“ segir María.

Aðstoðarmenn sem dekra við hópinn

Með þeim í hverri keppni eru tveir aðstoðar-
menn sem að sögn Maríu munu dekra við
hópinn, sjá um allt skipulag og utanumhald,
matarmál o.fl. Þá verður einnig ljósmyndari
sem fylgir hópnum og heldur utan um kynn-
ingarmál fyrir liðið. Þegar Hjólablaðið ræddi

við Maríu var hún aðeins búin að hitta liðs-
félaga sína í gegnum Zoom, en þær áttu að
hittast morguninn eftir. Við taka svo tveir
æfingadagar þar sem hjólað er í 3-4 klst. og
hlutar af brautinni skoðaðir.

Malarhjólreiðar eru aðeins öðruvísi en
götuhjólreiðar að því leyti að lið njóta helst
góðs af sameiginlegum stuðningi frá aðstoð-
armönnum sem og liðsfélögum í undirbún-
ingi og öðru slíku. Í keppninni sjálfri er hins
vegar mun minna og jafnvel ómögulegt að

liðsfélagar njóti góðs t.d. af kjölsogi eða öðru
slíku eins og er í götuhjólakeppnunum. „En
við munum sjá í þessari keppni hvar við
stöndum gagnvart hver annarri,“ segir
María og ljóst að hún er spennt að hitta liðs-
félagana. Líkir hún liðsheild í malarhjólaliði
við fjallahjólalið.

„Stuðningurinn róar hugann og það er séð
fyrir öllu fyrir mann; gögnum, ferðalögum
skipulagi og gistingu. Það verður passað upp
á allt. Svo fara þau að kaupa mat í ísskápinn

meðan við erum að æfa okkur,“ segir María
hlæjandi.

Stefnan sett á heimsmeistaramótið

Fyrsta keppnin sem liðið tekur þátt í í ár
heitir Traka og fer fram 1. maí í Girona á
Spáni, en þar munu þær þrjár fara 200 km
leið. Næsta keppni verður svo Unbound-
keppnin í Kansas í Bandaríkjunum 4. júní,
en það er líklega stærsta malarhjólakeppni
heims. Þar takast þær á við 200 mílur, eða
sem nemur um 330 km. Þriðja keppnin er
hér á Íslandi en það er Rift sem er einnig
200 km, en hún fer fram 23. júlí. Hinn 3.
september er svo La Montserrato á Ítalíu,
en það er 113 km keppni sem jafnframt er
úrtökumót fyrir heimsmeistaramótið í mal-
arhjólreiðum sem verður í Toskana á Ítalíu í
október. „Stefnan er að komast þangað,“
segir María.

Spurð um hvaða væntingar hún geri til
árangurs í keppninni á sunnudaginn og svo
öðrum keppnum ársins segir María að hún
sé gríðarlega spennt að sjá á sunnudaginn
hvar hún standi. „Þetta er mjög sterkt start
í kvennaflokknum. Ég er ekki í besta formi
tímabilsins og á eftir að bæta mig þegar líð-
ur á. Er að bíða með það form,“ segir María
og bætir við að stefnan sé að reyna að toppa
aðeins síðar á tímabilinu, enda nái keppnis-
tímabilið frá maí fram í október og þá þurfi
að skipuleggja vel hvernig æfingaálag og
annað sé yfir árið.

María bendir á að hún hafi tekið þátt í
þessari sömu keppni árið 2019 og þá endað í
fjórða sæti í kvennaflokki. Þá hafi hún jafn-
framt síðasta haust tekið þátt í keppninni í
Frakklandi sem nefnd var hér að framan og
annarri í Finnlandi og í báðum endað í öðru
sæti. „Það verður því fróðlegt að sjá hvar
maður stendur, en í raun hefur maður ekki
hugmynd,“ segir hún.

14 upp í 35 klst. á viku

María segir að það sem af er ári hafi hún
æft í um 14 klst. á viku, en svo séu stærri
vikur inn á milli, meðal annars æfingaferðir
sem hún hafi farið á um sex vikna fresti á
vegum CDC og þar hafi hún æft 30-35 klst.
þær vikur. „Þá er verið að leggja í bank-
ann,“ segir María.

María komin á samning hjá atvinnuliði
María Ögn Guðmundsdóttir er
mætt til Spánar þar sem hún
mun taka þátt í sinni fyrstu
malarkeppni sem atvinnukona
í hjólreiðum. Framundan í
sumar eru fjölmargar keppnir
með nýja liðinu og enn fleiri
kílómetrar.

Ljósmynd/Thomas Silva

María Ögn segir að hana hafi dreymt um svona tækifæri og þegar síminn hafi hringt og henni boðist að vera hluti af atvinnuliði var ekki erfitt að segja já.

Ljósmynd/Thomas Silva
Í september tekur María Ögn þátt í úrtökumóti fyrir heimsmeistaramótið í malarhjólreiðum.

1. maí - Traka á Girona á Spáni 200 km
4. júní - Unbound í Kansas í Bandaríkjunum 330 km
23. júlí - The Rift á Íslandi 200 km
3. september - La Montserrato á Ítalíu 113 km



Þessi fyrsta keppni mun að hennar sögn
líklega hjálpa til við að slípa til alls konar at-
riði fyrir tímabilið, en í kjölfarið segir hún
að við taki lengri malaræfingar heima á Ís-
landi með meira álagi, en önnur keppni árs-
ins er jafnframt sú lengsta. „Þá verða þetta
svona 15-20 klst á viku plús slatti af gufu og
sána,“ segir María, en hita- og rakastigið í
Kansas á þessum tíma getur orðið nokkuð
hátt og er oft það sem keppendur eiga erf-
iðast með að glíma við. „Fyrir Unbound
verður þetta dálítið tíminn frekar en hrað-
inn.“ Í júní og júlí segir hún að bætt verði
við álagi. „Þá fer maður að keyra hraðann
aðeins betur inn í þetta, en vikurnar verða
styttri á móti í klst.“

Hjólaæfingar á Íslandi hafa að miklu leyti
færst inn yfir vetrartímann þar sem hjólað
er á svokölluðum trainerum eða sérstökum
æfingahjólum. María segir að í hennar tilfelli
sé þessu öfugt farið og hún hafi hjólað úti í
allan vetur. „Það gengur ekki upp að vera
inni á trainer fyrir miklar malaræfingar. Það
er ekki bara kraftur í pedalana, heldur er
það svo mikið álag á allan líkamann, að þola
barninginn og vera tæknilega góð á möl.“

Segir hún það að hristast í snjó í allan vetur
með tilheyrandi veseni því hafa verið góða
æfingu fyrir aukið álag á skrokkinn.

María, sem sjálf er menntuð í sálfræði,
segir að malarhjólreiðarnar snúist þó alls
ekki bara um kraftinn í löppunum, því hið
andlega skipti ekki síður máli þegar hjólaðir
eru 7-16 klst í keppni. „Þetta er svo hugrænt
og maður þarf að halda haus,“ segir hún.

Tækifæri sem býðst ekki á hverjum degi

Þó að María sé enn öll hin sprækasta og
jafnvel í betra formi í dag en oftast áður á
sínum ferli verður ekki hjá því litið að það
er ekki á hverjum degi sem íþróttafólk fær
tækifæri eins og þetta þegar nokkuð er liðið
á keppnisaldurinn, en María er sjálf 42 ára.
Hún segir enda að þegar hún hafi skrifað
undir hafi það verið í fyrsta skiptið sem hún
fór eitthvað að vandræðast með aldurinn.
„Þegar ég fékk símtalið með tilboðinu var ég
fyrst feimin og að velta fyrir mér af hverju
þau vildu mig. Þau sögðust vera mjög
spennt að fá mig og að ég hentaði vel merk-
inu sem fyrirmynd auk þess sem mér gekk
vel í Frakklandi [fyrrnefnd keppni]. Ég

hugsaði alveg „oh my“ og velti fyrir mér
hvort það hefði verið hentugra ef ég væri
yngri. Fékk alveg smá hnút,“ segir María.

Yfir fertugt að módelast
í Frakklandi og á Ítalíu!

Þessi hugsun hafi þó ekki stoppað lengi við
og nú segir hún að þetta tækifæri uppfylli
alla hennar drauma. „Ég hugsaði að þetta ár
væri að fara að snúast um mig. Ég hafði
alltaf hugsað að svona nokkuð væri alveg
geðveikt tækifæri og mig hafði dagdreymt
um það. Svo bara gerist þetta!“ Rifjar hún
upp að þegar hún sat heima við eldhúsborðið
um síðustu áramót og skrifaði undir samn-
inginn hafi hún fyllst stolti. „Mér fannst
þetta svo rosalega skemmtileg framvinda á
ferli mínum sem hjólreiðakona. Þetta kemur
á svo hárréttum tíma þótt maður sé aðeins í
eldra lagi,“ segir hún. „Ég var komin með
þörf fyrir að ferðast og svo gerist þetta og
það er bara stjanað við og borgað undir
mann,“ segir hún og bætir hlæjandi við að
það sé ekki leiðinlegt að vera „yfir fertugt
að módelast í Frakklandi og á Ítalíu“ yfir
árið.

Hún segir að auðvitað muni þetta verkefni
taka upp mikinn tíma á árinu, meðal annars
fjölmargar vikur erlendis. „Algjörlega, árið
snýst dálítið um mann sjálfan, æfingar, hjóla
mikið og keppa. Meðan á þessu ævintýri
stendur getur maður ekki verið í 100% vinnu
eða með fjölskyldunni 100%,“ segir hún.
Bendir hún á að í þessari utanferð sem hún
er í núna verði hún í þrjár vikur að heiman.
Svo komi hún heim í þrjár vikur og fari aft-
ur út til Bandaríkjanna í tvær til þrjár vik-
ur. Einnig verði hún talsvert úti í ágúst,
september og október.

María segist rosalega heppin með bak-
land, en hún er í sambúð með hjólreiða-
manninum Hafsteini Ægi Geirssyni og eiga
þau tvö börn. „Við tökum þessu þannig að
ég er ekki sú eina sem getur hugsað um
heimilið,“ segir hún og bætir við að börnin
eigi líka rosalega góða ömmu og afa. María
er nefnilega ekki sú eina í fjölskyldunni sem
mun fara út í ár að keppa, því Hafsteinn
tekur þátt í nokkrum slíkum keppnum sem
hluti af vinnu sinni. Það verður því heldur
betur púsluspil í gangi hjá þessari ævintýra-
fjölskyldu.

Ljósmynd/Thomas Silva

Danielle frá Bandaríkjunum, María Ögn og Annabel frá Sviss munu keppa fyrir franska liðið CDC-GT á þessu ári. Bakgrunnur Danielle og Maríu er í fjallahjólreiðum en Annabel leggur einnig stund á götuhjólreiðar.
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S
lysum á reiðhjólum, raf-
magnsreiðhjólum og raf-
magnshlaupahjólum fjölg-
aði mjög mikið í fyrra en
það má að stærstum eða

öllum hluta rekja til mikillar fjölg-
unar slysa á rafmagnshlaupahjólum.
Alvarlegum slysum á þessum tækj-
um fjölgar einnig mikið á milli ára,
eða úr 4 í 35 og segir sérfræðingur
hjá Samgöngustofu að slys á þessum
tækjum séu nú orðin stór hluti af
heildarmyndinni þegar kemur að um-
ferðarslysum. Stóran hluta þessara
slysa má þó rekja til tveggja notenda-
hópa og hægt eigi að vera að fyri-
yggja þau að miklu leyti.

„Í fyrra varð algjör sprenging í
þessum slysum. Við sáum þetta fyrst
árið 2020, en þetta margfaldaðist í
fyrra,“ segir Gunnar Geir Gunnars-
son, deildarstjóri öryggis- og
fræðsludeildar Samgöngustofu, í
samtali við Morgunblaðið. „Þetta er
orðið stórt vandamál og áberandi
hluti af heildarmyndinni varðandi
umferðarslys.“

Þessi fjölgun slysa virðist aðeins ná
til rafmagnshlaupahjólanna, en
Gunnar segir að þegar komi að hefð-
bundnum reiðhjólum sé um svipaðan
fjölda að ræða og árin á undan. Svip-
aða sögu sé að segja um rafmagns-
hjól, en vinsældir þeirra hafa aukist
mikið undanfarin ár, en slysin séu
enn nokkuð fá. Þá hafi slys á raf-
magnsvespum einnig haldist að
mestu í stað eftir mikið stökk árin
2016 og 2017.

Í fyrra skráði lögreglan 241 slys á
fólki sem ferðaðist á hjóli, rafhjóli,
rafmagnshlaupahjóli eða öðrum sam-
bærilegum farartækjum. Til sam-
anburðar var þessi fjöldi 164 árið á
undan og árið 2019 voru slysin 101.
Því er um að ræða 47% aukningu
milli ára og ef horft er aftur um tvö ár
nemur aukningin 138%.

Af þessu 241 slysi voru tvö bana-
slys, annað hjá reiðhjólamanni og hitt
hjá aðila á rafmagnshlaupahjóli. Þá
voru 63 slys sem flokkast sem alvar-
leg slys, eða samtals um 27%.

Þegar horft er til heildarfjölda
þeirra sem slösuðust alvarlega eða
létust í umferðinni í fyrra hefur
„óvörðum vegfarendum“ fjölgað
mjög mikið, en það er samheiti yfir þá
vegfarendur sem eru gangandi eða á
fyrrnefndum tækjum. Gunnar segir
að í fyrra hafi fjöldi þeirra verið 42%
af heildarfjölda látinna og alvarlega
slasaðra og hafi ekki áður mælst svo
hátt.

Gunnar segir jafnframt að slys á
rafmagnshlaupahjólum séu ekki slys
sem séu að færast út frá öðrum far-
artækjum. Þ.e. þetta séu ekki bara
slys sem verði vegna þess að fólk noti
rafmagnshlaupahjólin miklu meira og
þannig fækki slysum t.d. sem verði á
reiðhjólum eða bílum. „Þetta virðist
bara vera viðbót,“ segir hann. Bendir
hann á að kannanir erlendis frá bendi
til þess að ef fólk hefði ekki haft að-
gang að rafmagnshlaupahjólum þá
teldu flestir að þeir hefðu gengið í
staðinn. „Þú lendir sjaldnast í slys
gangandi nema þegar það er keyrt á
þig, en flest slys á rafmagnshlaupa-
hjólum eru þegar fólk dettur á þeim,“
segir hann.

Endurspeglar
breytingar vel á milli ára

Áður en lengra er haldið er rétt að
taka fram að slys hjá öðrum en öku-
mönnum bifreiða eru að öllum lík-
indum mjög vantalin. Segir Gunnar
að þetta megi meðal annars sjá á töl-
um sem Landspítalinn hafi stundum
tekið saman um ástæður þess að fólk
komi til þeirra og að rannsóknir er-
lendis bendi til að aðeins um fjórð-
ungur þessara slysa séu tilkynnt til
lögreglu, en það eru þær tölur sem
Samgöngustofa notar. Gunnar segir
að því séu slys á þessum tækjum lík-
lega milli þrefalt og fjórfalt fleiri en
tölurnar sýni. Hann segir tölurnar þó
vera mjög samanburðahæfar milli
ára, því að skráningaforsendurnar
hafi ekkert breyst. „Við teljum þetta
því endurspegla breytingar vel á milli
ára,“ segir hann.

Spurður um ástæðu þess að slysum

á rafmagnshlaupahjólum sé að fjölga
svona mikið og af hverju þau séu al-
mennt mörg segir Gunnar að áhuga-
vert sé að bera fjöldann saman við
slys á reiðhjólum og rafmagns-
reiðhjólum. Segir hann að allt bendi
til þess að notkun reiðhjóla og raf-
magnsreiðhjóla sé enn miklu meiri en
rafmagnshlaupahjóla. Á rafmagns-
hlaupahjólunum séu hins vegar lítil
dekk, ökumenn hafi hendur nálægt
líkamanum og jafnvægispunkturinn
sé nokkuð skrítinn. Þetta valdi því að
fólki sé hættara að detta við minni
ójöfnur og að það nái síður að bera
hendur fyrir andlit sér við fall. Því
séu andlitsslys t.d. mun algengari á
rafmagnshlaupahjólunum en hinum
farartækjunum og að slík slys teljist
jafnframt oft til alvarlegra slysa.

Börn og djammheimferðartíminn

Þá segir hann að tveir notendahópar
noti rafmagnshlaupahjólin mikið og
séu stór hluti af þeim slösuðu. Í fyrsta
lagi sé um að ræða börn sem ráði ekki
enn við þau en svo sé það fólk á leið
heim af djamminu. „Þetta er alveg

sérstaklega óskynsamlegur ferða-
máti undir áhrifum áfengis og við
sjáum mikið af slysum á þessum
tækjum á djammheimferðartíma,“
segir Gunnar, en þar á hann við tíma-
bilið milli ellefu og fjögur á föstudags-
og laugardagskvöldum.

Segir hann tölfræðina frá lögregl-
unni fyrir fyrstu tíu mánuði síðasta
árs sýna þetta svart á hvítu. Þannig
séu t.d. aðeins 3% allra slysa gang-
andi, fólks á reiðhjólum og bifreiða-
slysa á innan þessa tímaramma sem
Gunnar kallar djammheimferðartími,
en 23% allra slysa á rafmagns-
hlaupahjólum. Ef horft er til bana-
slysa og alvarlegra slysa sé hlutfallið
áfram lágt í öðrum flokkum, eða 0% á
reiðhjólum, 3% hjá bifreiðum og 6%
hjá gangandi. Hins vegar sé hlutfallið
39% hjá fólki sem ferðast á rafmagns-
hlaupahjólum.

Segir hann þennan mun koma
nokkuð vel í ljós líka þegar horft sé á
orsakavalda slysanna, en í tilfellum
rafmagnshlaupahjólanna verði lang
flest slysin þegar fólk detti sjálft.
„Það eru oftast slæm slys og jafnvel

andlitslýti,“ segir Gunnar. Með reið-
hjól og rafmagnsreiðhjól séu hlut-
fallslega fleiri slys t.d. þar sem reið-
hjólastígar krossi götur og meiri
tenging við bílaumferð. Þá segir hann
einnig skipta máli að fleiri noti hjálm
á reiðhjólum en á rafmagnshlaupa-
hjólum.

Þurfum að losna undan
byrjunarörðugleikum

„Fararmátinn er mjög sniðugur al-
mennt,“ segir Gunnar um rafmagns-
hlaupahjólin, „en við þurfum að losa
okkur undan þessum byrjunarörðu-
leikum.“ Segir hann að þar þurfi m.a.
að horfa til þess að setja börn ekki á
rafmagnshlaupahjól sem þau ráði
ekki við. „Við þurfum að læra að nota
þessi tæki og átta okkur á að þau fara
t.d. ekki saman með áfengi,“ bætir
hann við. Segir hann stöðuna vera allt
aðra ef þessum tveimur ráðum væri
fylgt.

Nýlega lauk hópur á vegum innvið-
aráðuneytisins við tillögur um reglu-
verk í kringum þessa fararmáta, en
þar er meðal annars mælt með að
laga og breyta lögum þegar komi að
rafmagnshlaupahjólum. Má finna
þessar tillögur inn á samráðsgátt
stjórnvalda. Gunnar segir að þar sé
meðal annars verið að stinga upp á
miðað sé við 13 ára lágmarksaldur á
rafmagnshlaupahjól og að skýra bet-
ur reglur í kringum ölvun og hjól og
rafmagnshlaupahjól. Þá sé líka horft
til rafmagnshlaupahjóla sem geti far-
ið mjög hratt, jafnvel á 60-70 km/klst.
hraða. Segir hann allar lagatúlkanir
segja þetta ólöglegt, en að ekki sé þó
tekið nógu skýrt á því í lögunum.
Spurður hvort hann telji 13 ára lág-
marksaldurinn vera skynsamlega leið
segir Gunnar að á Samgöngustofu
hugnist fólki þessar tillögur ágætlega
og telji aldursviðmiðið skynsamlegt.

„Við erum bara 2-3 árum á eftir ná-
grannaþjóðum okkar sem fengu þessi
tæki fyrr á göturnar,“ segir Gunnar
og bendir á að víða hafi verið settar
reglur um vímuefni og notkun þeirra
sem og jafnvel hjálmaskyldu. Gunnar
segist ekki eiga von á því að nein
breyting verði á þessum málum á
þessu ári, en að líklega muni ráðu-
neytið fara yfir tillögurnar og koma
svo með frumvarp á næsta þingi
þannig að breytingarnar kæmu til
kasta fyrir næsta sumar.

Fram að því segir hann að Sam-
göngustofa muni leggja áherslu á
upplýsingar og fræðslu til almenn-
ings um þessi tvö fyrrnefndu atriði
sem þau telji sérstaklega mikilvæg til
að koma í veg fyrir slys á rafmagns-
hlaupahjólum. Í fyrsta lagi að nota
þau ekki undir áhrifum og svo að for-
eldrar láti börn sín ekki á rafmagns-
hlaupahjól sem þau ráði ekki við.

Morgunblaðið/Hari

Árið 2019 var heildarfjöldi slysa á fólki sem ferðaðist á hjóli, rafhjóli eða rafmagnshlaupahjóli og lögreglan skráði 101. Ári síðar var fjöldinn 164 og í fyrra var hann kominn upp í 241.

Fjölgun slysa nær aðeins til rafmagnshlaupahjóla
Slysum á reiðhjólum, rafmagnsreiðhjólum og raf-

magnshlaupahjólum fjölgaði mjög mikið í fyrra en

það má að stærstum eða öllum hluta rekja til

mikillar fjölgunar slysa á rafmagnshlaupahjólum.

Alvarlegum slysum á þessum tækjum fjölgar einnig

mikið á milli ára, eða úr 4 í 35 og segir sérfræðing-

ur hjá Samgöngustofu að slys á þessum tækjum

séu nú orðin stór hluti af heildarmyndinni þegar

kemur að umferðarslysum.
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Helsta orsök slysa á rafmagnshlaupahjólum er að börn ráða ekki við hjólin
og fólk er á leið heim af skemmtanalífinu seint að kvöldi.
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G
uðni A. Bridde er eins og
margir aðrir áhugamaður
um að fara í fjallahjóla-
ferðir á rafmagnsfjalla-
hjólum, en hann og faðir

hans uppgötvuðu fljótlega vandamál
þegar kemur að rafmagnshjólunum.
Vegna aukinnar þyngdar var tals-
vert erfiðara að koma þeim upp á
topp á bílnum og ef þau voru höfð á
grind aftan á króknum var jafnan
erfitt að komast í skott bílsins nema
að taka hjólin af með tilheyrandi
veseni. Í staðinn fyrir að láta þetta
pirra sig gripu þeir til eigin ráða og
smíðuðu sjálfir hjólagrind aftan á
kúluna, en með hjörulið þannig að
hægt er að taka hjólin á einfaldan
hátt til hliðar ef athafna þarf sig við
skottið.

Það er kannski ekki skrítið að þeir
feðgar hafi farið þessa leið, enda
starfa þeir við járn- og stálsmíði alla
daga hjá Prófílstáli, sem jafnframt
er fjölskyldufyrirtækið.

„Við höfum oft gert grindur og
annað aftan í bíla fyrir mótorhjól og
sáum að það vantaði grind til að vera
með tvö alvöru rafmagnshjól og svo
helst tjaldvagn aftan í, en samt að
geta opnað afturhlerann,“ segir
Guðni um þessa hugmynd. Bendir
hann á að rafmagnshjól séu oft um
25 kg og því geti verið erfitt, sér-
staklega fyrir einn, að henda hjól-
unum upp á topp.

Hugmyndin er í raun að setja
prófíl aftan í bílinn með grindunum
tveimur. Það virkar svo sem milli-
stykki áfram þannig að hægt sé að
festa þar tjaldvagn, fellihýsi eða
annan slíkan vagn. Hann segir
fyrstu útfærsluna þeirra hafa verið
með tvö hjól, en að nokkuð auðvelt
ætti að vera að bæta við plássi fyrir
fleiri hjól.

Þeir feðgar kláruðu fyrstu
grindina í kringum þann tíma sem
eldgosið hófst í fyrra og fóru fyrsta
túrinn að skoða eldgosið. Síðan þá
hafa þeir sjálfir notað grindina um-
talsvert, sem og selt fjölmargar.
„Svo erum við búnir að smíða slatta
fyrir sumarið, en þær eru reyndar
flestar farnar,“ segir Guðni.

Hann segir markmiðið með grind-
inni einnig hafa verið að gera hana
það sterka að allskonar hnjask í
fjallaferðum ætti ekki að skemma
neitt. „Úr varð þessi skemmtilega
hugmynd. Hún er hugsuð sem sterk-
byggð grind þannig að ekki þurfi að
hafa áhyggjur af neinu.“

Að framan er hjólið fest niður með
ströppum frá stýri og niður í augu
sem eru til hliðar, en svo er annar
strappi sem festir afturhjólið niður
þannig að það hoppi ekki. „Þetta er
gamli skólinn, en það virkar,“ segir
Guðni, en hann segir festinguna
byggða á sömu hugmynd og hefð-
bundnar mótorhjólafestingar.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Hægt er að losa grindina og hreyfa á hjörulið til að komast að afturhlera bifreiðarinnar án þess að losa hjólin af grindinni.

Hönnuðu eigin
hjólagrind fyrir
rafmagnshjól

Guðni og faðir hans hönn-
uðu og smíðuðu grindina.



SÚKKULAÐI
HNETUR
KARAMELLA
NÚGGAT


