
 

   
 
 
 

Þetta verkefni er unnið með styrk frá Erasmus+, samstarfsáætlun ESB 

 

 

UMFERÐARÖRYGGI OKKAR MÁL! 

Ungt fólk og umferðaröryggi 

Málþing á vegum Ungmennaráðs 

Grindavíkurbæjar, haldið í Grindavík 8.-9. 

nóvember.  

Málþingið fer fram í Grunnskóla 

Grindavíkur, Ásabraut og Gjánni við 

Íþróttahúsið í Grindavík 

 

Ungmennaráð Grindavíkur fékk styrk frá Erasmus+ til þess að 

halda málþing um ungt fólk og umferðaröryggi þar sem búa á til 

samráðsvettvang ungs fólks og ráðamanna.  

Þér er hér með boðið að taka þátt í málþinginu með okkur og 

vonum við að þú sjáir þér fært að vera með okkur, bæði á 

fimmtudeginum á málstofum og á föstudeginum. Á 

fimmtudagskvöldinu er boðið til kvöldvöku í Salthúsinu. 

Dagskrá málþingsins er að finna á heimasíðu Grindavíkurbæjar 

og upplýsingar um skráning er að finna þar.  

HLÖKKUM TIL ÞESS AÐ HITTA YKKUR  

UNGMENNARÁÐ GRINDAVÍKUR 
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Fimmtudagur 8. nóvember 
12:00 Skráning og hádegismatur í Kvikunni, gengið að Ásabraut 

13:00 Setning málþings í Grunnskóla Grindavíkur á Ásabraut 

• Sigurður Ingi Jóhannsson, samgöngu og sveitarstjórnarráðherra 

• Karín Óla Eiríksdóttir formaður ungmennaráðs Grindavíkur  

• Björn Kristjánsson og Runólfur Ólafsson Félag íslenskra   

      bifreiðareigenda og umferðaröryggi  

• Kolbrún G. Þorsteinsdóttir Samgöngustofa Ungt fólk og  

       umferðaröryggi  

14:30-16:30 Hópavinna. Fundargestum skipt upp í hópa og unnið 

undir handleiðslu RR-ráðgjafa. Kaffihlé 15:00 

 

Veltibíll og ökuhermir eru opnir fundargestum frá klukkan 16:30 

 

KVÖLDVAKA Á SALTHÚSINU, Ingó Veðurguð og Andri Ívars 

uppistandari sjá um skemmtunina  
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Föstudagur 9. nóvember í Gjánni 

09:00  Sigurður Óli Þórleifsson forseti bæjarstjórnar 

Grindavíkurbæjar, Setning málþings 

09:15-09:30 Ungmennaráð Grindavíkur – Ungt fólk og 

umferðaröryggi – af hverju að halda ráðstefnu eins og þessa? 

09:30-09:50 Samantekt frá fundi ungs fólks og ráðamanna 

09:50 – 10:15 Kolbrún G. Þorsteinsdóttir Samgöngustofa Ungt fólk 

og umferðaröryggi  

Kaffihlé  

10:30-10:55 Svanur Bjarnason Svæðisstjóri Vegagerðar. Kynning á 

tillögu að samgönguáætlun fyrir Suðursvæði 2019-2033 og 2019-

2023  

10:55-11:20 Runólfur Ólafsson FÍB – EuroRAP, ávinningur og öryggi  

11:20-12:00 Ólafur Kr. Guðmundsson Vegaáætlun með gagnrýnum 

augum  

Hádegishlé  

13:00-13:30 Löreglan – tölur og viðvaranir   

13:30-14:00 Sævar Helgi Lárusson RNSA Oraskir og afleiðingar 

alvarlegra umferðarslysa 

14:00-14:30 Gunnar Dofri Ólafsson Framgöngur samtök um 

framtíðarsamgöngur Kasetta, mótald og bíll með stýri 

14:30-15:00 Pallborðsumræður og fundarslit  
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UMFERÐARÖRYGGI OKKAR MÁL! 

Ungt fólk og umferðaröryggi 

Við í Ungmennaráði Grindavíkur viljum 

þakka öllum þeim sem hafa aðstoðað okkur 

við undirbúning og framkvæmd 

málþingsins um leið og við þökkum öllum 

þeim sem mættu til okkar og tóku þátt í 

málþinginu með okkur.  

 

STYRKTARAÐIRLAR: 

                                                    

Vísir hf.       Margt Smátt 

Kaffitár       Innes 

Ásbjörn Ólafsson heildverslun    ÍSAM 

Salthúsið       Hjá Höllu 

Halla í Golfskálanum     Hérastubbur Bakarí 


