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Ágrip 

Markmið þessa verkefnis var að móta aðferð til að skrá og meta gæði hjólaleiða. Sérstaða 

aðferðarinnar felst í því að hún byggir að verulegu leyti á almennum viðhorfum þeirra sem 

hjóla til æskilegra eiginleika hjólaleiða. Viðhorfskönnun var lögð fyrir hjólreiðafólk þar sem 

sóst var eftir sjónarmiðum þeirra varðandi almennar aðstæður á hjólaleiðum. Sjónum var 

sérstaklega beint að þremur þáttum hjólaleiða: Greiðfærni, öryggi og umhverfi á 

hjólaleiðum. Niðurstöðum könnunarinnar var teflt saman við kerfisbundna skráningu á 

almennum aðstæðum og huglægu mati á sértækum aðstæðum á hjólaleiðum. 

Skráningarblað var útbúið með fimm metra nákvæmni. Að lokum var gert reiknilíkan sem 

reiknar út einkunn fyrir hvern leiðarbút. Niðurstöðurnar eru settar fram á korti sem sýnir 

gæði hjólaleiðanna samkvæmt matinu. 

Prófanir sýndu að matsaðferðin er einföld í notkun og áreiðanleg. Hún skráir og metur 

aðstæður af viðunandi nákvæmni og gefur ágæta mynd af aðstæðum á hjólaleiðum. 

Aðferðina þarf að þróa enn frekar og uppfæra til að auka nákvæmni við skráningu 

aðstæðna og til að gefa enn skýrari mynd af raunverulegum aðstæðum.  

Matsaðferðin getur nýst við skipulag samgöngumannvirkja og endurnýjun hjólaleiða og 

um leið stuðlað að hjólavænna borgarumhverfi. 

Efnisorð: Hjólreiðar, hjólreiðafólk, samgönguhjólreiðar, innviðir, hjólaleiðir, greiðfærni, 

öryggi, umhverfi, gæðamat.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Assessing the quality of bicycling routes: Efficiency, safety and environment 

The aim of this project was to develop a method for recording and evaluating the level of 

service on bike infrastructure. The uniqueness of the method is that it is based largely on 

the general attitude of cyclists to desirable optimal quality of such infrastructure. A 

questionnaire was submitted for cyclists and they inquired about their considerations 

regarding general conditions on bicycleroutes. Focus was specifically directed to three 

specific facators: Efficiency, safety and the quality of the environment on cycle routes. 

Survey results were put together with a list of common conditions and subjective 

evaluation of specific conditions on cycleroutes and prepared a special evaluationform for 

every 5 meters. Finally a model was made that calculates the score and rates each leg. 

The results are presented in a map which shows the quality of bike route according to the 

evaluation. 

Tests showed that the evaluation method is simple to use and reliable. It records and 

evaluates the situation of acceptable accuracy and gives a good picture of the situation of 

bicycle routes. The method needs to be developed further and upgraded to increase the 

accuracy of the registration of information and to give a clearer picture of the situation of 

bicycle routes. 

The evaluation method can be useful in planning and in infrastructure renewal and can 

contribute to a better urban bicycle environment. 

Keywords: Cycling, cyclists, commuting cycling, infrastructure, bicycle routes, quality 

assessment, efficiency, safety, environment. 
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1 

1 Inngangur 

Á síðustu árum hafa hjólreiðar færst í vöxt víða um heim. Sama þróun hefur einnig átt sér 

stað hér á landi, ekki síst á höfuðborgarsvæðinu. Sífellt fleiri hjóla í frístundum sínum en 

einnig til að komast á milli staða í hinu daglega lífi. Á örfáum árum hefur hlutur hjólreiða í 

samgöngumynstrinu aukist nokkuð og búast má við enn frekari aukningu á næstu árum. Svo 

virðist sem aukinn kostnaður við rekstur einkabílsins, heilsuverndarsjónarmið og almenn 

vitundarvakning um kosti reiðhjólsins ráði þar mestu um. Þá er jákvæður blær yfir hjólreiðum 

og margt sem bendir til að þær séu í tísku um þessar mundir. Með auknum hjólreiðum eykst 

þörfin fyrir góðar og vel tengdar hjólaleiðir. Þá vakna spurningar um aðstæður til hjólreiða í 

borginni og hvort ríkjandi borgarskipulag sé í stakk búið til að taka á móti auknum fjölda 

hjólreiðafólks.  

Vel hannaðar og heppilega lagðar hjólaleiðir eru almennt taldar forsenda þess að hjólreiðar 

séu raunhæfur samgöngukostur. En hvað einkennir góðar hjólaleiðir? Hvernig er unnt að 

meta gæði hjólaleiða? Til að svara þessum spurningum verða að liggja fyrir rannsóknir á 

viðfangsefninu. Ekki nægir að nota hefðbundna nálgun samgönguverkfræðinnar og beita 

sömu lögmálum og nýttar eru fyrir umferð vélknúinna ökutækja. Horfa þarf á hjólreiðar frá 

víðu sjónarhorni og skoða samspil margra ólíkra þátta til að öðlast breiða mynd af 

viðfangsefninu. Hlutur notendanna sjálfra – hjólreiðafólks – skildi síst vanmeta í þeim efnum. 

Viðhorf og reynsla þeirra sem þegar hjóla er mikilvægur efniviður í gagnöflun, ef ekki sá 

mikilvægasti.  

Fyrst og fremst þarf að kanna hvað teljast æskilegar aðstæður á hjólaleiðum og við hvaða 

aðstæður fólk kýs helst að hjóla. Jafnframt þarf að hafa greinargóða mynd af því hvaða 

aðstæður teljast óæskilegar og ekki til þess fallnar að hvetja til hjólreiða. Þáttur yfirvalda er 

einnig stór en skýr stefnumörkun stjórnvalda í vistvænum samgöngum er mikilvægt tæki til 

að stuðla að og hvetja til hjólreiða. Einnig eru ýmsir landfræðilegir, lýðfræðilegir og 

menningarlegir þættir sem skipta máli og þarf að hafa í huga í tengslum við efnið. Komið 

hefur í ljós að ólík viðhorf til hjólreiða ríkja á milli þjóða og hlutur hjólreiða í daglegum 

ferðum er æði misjafn á milli svæða. Því er mikilvægt að kanna samfélagsgerð, hefðir og 

venjur auk staðhátta á hverjum stað fyrir sig til að fá sem best yfirlit yfir helstu þætti sem 

stuðla að auknum hjólreiðum eða koma í veg fyrir að hjólreiðar festi rætur sem 

samgöngumáti og fái vaxið.  

Með því að horfa á hjólreiðar frá sem flestum hliðum fæst skýr mynd af raunverulegum 

aðstæðum til hjólreiða í borginni. Út frá þeim upplýsingum er hægt að meta þörfina á frekari 

uppbyggingu hjólaleiða og hvernig henni skuli háttað. 
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1.1 Markmið 

Meginmarkmið þessa verkefnis er að móta einfalda aðferð til að skrá og meta gæði 

hjólaleiða á kerfisbundinn og áreiðanlegan hátt. Kjarni aðferðarinnar er sá að hún byggir að 

verulegu leyti á almennum viðhorfum notendanna sjálfra til æskilegra eiginleika hjólaleiða. 

Viðhorfskönnun var lögð fyrir hjólreiðafólk þar sem leitað var eftir sjónarmiðum þátttakenda 

varðandi almennar aðstæður á hjólaleiðum. Þátttakendur voru beðnir um að meta á 

einfaldan hátt mismunandi aðstæður með tilliti til þriggja ólíkra en mikilvægra áhrifaþátta: 

Greiðfærni, öryggis og umhverfis. Niðurstöðum könnunarinnar var teflt saman við 

kerfisbundna skráningu á sértækum aðstæðum og útbúið sérstakt eyðublað til að skrá og 

meta aðstæður á hverjum leiðarbút. Að lokum var gert reiknilíkan sem reiknar út einkunn 

fyrir hvern leiðarbút og skilar einkunninni A (best), B og C (lakast) eftir því hversu háa 

einkunn hver leggur fær. Lokamarkmiðið var að setja fram niðurstöður matsins á korti sem 

sýnir gæði þeirra leiða sem metnar voru á einfaldan og lýsandi hátt.  

1.2 Rannsóknarferlið 

Rannsóknin fór að mestu fram á árunum 2011 og 2012. Heimildarýni varði frá því hugmyndin 

að verkefninu tók að mótast og fram á lokadag. Sjónum var beint að aðferðum til að meta 

og/eða skrá hjólaleiðir. Áhugi fræðimanna á samgönguhjólreiðum hefur aukist verulega og 

útgefið efni einnig.  

Ráðist var í gerð spurningalista og hann lagður fyrir sumarið 2011. Í framhaldi af því voru 

niðurstöður greindar og að miklu leyti hafðar til hliðsjónar við þróun matsaðferðarinnar.  

Aðferðin var prófuð í desember 2011 og janúar 2012 og voru metnir tæpir 12 km af 

hjólaleiðum á afmörkuðu svæði í miðborg Reykjavíkur. Matið var ýmist framkvæmt á 

vettvangi eða með aðstoð kortavefsjár. Jöfnum höndum fór fram þróun reikniaðferðar og 

einkunnakerfis.  

Niðurstöður prófana og einkunnagjafir voru settar fram á korti sem sýnir gæði hjólaleiðanna 

samkvæmt matinu. Eiginlegri þróun aðferðarinnar og rannsóknarvinnu lauk í marsmánuði 

2012. Ritgerðaskil hafa dregist óhóflega af persónulegum ástæðum. 

Á mynd 1 má sjá rannsóknarferlið í heild og þrepaskiptingu verkefna.  
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Mynd 1. Vinnuferlið: Þrepaskipting. 

1.3 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðinni er skipt í níu kafla. Að loknum þessum inngangi, í 2. kafla, fylgir yfirlit yfir stöðu 

hjólreiða á heimsvísu, þar á meðal Íslandi. Jafnframt er þar að finna stutta greinargerð um 

stefnu íslenskra stjórnvalda varðandi hjólreiðar. Í 3. kafla segir frá þeim atriðum sem hafa 

áhrif á framgang hjólreiða, hindranir og hvata. Greint er frá því hvernig mismunandi þættir 

eins og stefna yfirvalda, byggðarskipulag, innviðir, náttúrufarslegir þættir og menning ráða 

miklu um hlut hjólreiða í samgöngum á hverjum stað fyrir sig. Í 4. kafla er fjallað um gerð 

spurningalistans og þeim hugmyndum sem búa að baki spurningunum. Í 5. kafla er gerð grein 

fyrir niðurstöðum könnunarinnar og helstu ályktunum. Fjallað er sérstaklega um marktækan 

mun á viðhorfum kynjanna sem og mismunandi viðhorfum reynsluminni og reynslumeiri 

hjólreiðafólks til almennra aðstæðna á hjólaleiðum. Í 6. kafla er skýrt frá mótun 

skráningarblaðsins og viðföngum. Í 7. kafla segir frá prófunum aðferðarinnar, útreikningum 

og framsetningu niðurstaðna. Í lok kaflans er kort sem sýnir niðurstöður prófana, samkvæmt 

matinu. Í 8. kafla er að finna umræður um áreiðanleika aðferðarinnar og skilvirkni. Varpað er 

fram hugmyndum um viðbætur og endurskoðun aðferðarinnar. Þar eru einnig hugleiðingar 

um gagnsemi og möguleika matsaðferðarinnar og æskilegar frekari rannsóknir og tilraunir 

með aðferðina. Í lokaorðum eru stuttar vangaveltur höfundar um hjólreiðar og í hvaða átt 

skuli stefna varðandi uppbyggingu hjólaleiða. Að lokum er heimildaskrá og allra síðast viðauki 

þar sem finna má sýnishorn af spurningalistanum og skráningareyðublaðið. 
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1.4 Höfundurinn og tilgangur ritgerðarinnar 

Hugmyndin að verkefninu á rætur að rekja til áhuga míns á reiðhjólum og öllu því sem við 

kemur hjólreiðum í víðasta skilningi. Ég hef hjólað frá því að ég var barn, mest mér til 

skemmtunar og heilsubótar, en einnig í hversdagslegum erindagjörðum, til vinnu, í skólann 

eða til að versla í matinn. Líklega væri hægt að segja það sama um mig og vin minn Bjarna í 

Bjarnabæ, að ég sé ástríðuhjólreiðamaður.  

Líkt og svo margir sem hjóla hef ég ákveðnar skoðanir á því hvernig haga skuli hönnun og 

skipulagi hjólaleiða. Ég er sannfærður um að hjólreiðar séu framtíðarsamgöngukostur á 

Íslandi og tel að góðar og vel skipulagðar hjólaleiðir séu forsenda þess að svo megi verða. 

Hins vegar er ritgerðinni ekki ætlað að koma á framfæri mínum eigin skoðunum, þótt 

óhjákvæmilegt sé að hugmyndir mínar smiti verkefnið þar sem við á. Ég tel mikilvægast að 

fram fari upplýst umræða áður en ráðist er í stórkostlegar og kostnaðarsamar framkvæmdir 

við hjólaleiðir. Þessari ritgerð er ætlað að vera innlegg í þá umræðu, en einnig er það von 

mín að matsaðferðin geti nýst við skipulagsvinnu og stuðlað að hjólavænna umhverfi.  

Það skal tekið fram að stöku textabrot og myndir í verkefninu hafa áður birst í skýrslu sem 

undirritaður vann í samstarfi við Karl Benediktsson fyrir Vegagerðina (Karl Benediktsson og 

Davíð Arnar Stefánsson, 2012). Niðurstöður skýrslunnar voru kynntar á rannsóknarráðstefnu 

stofnunarinnar sem fram fór þann 4. nóvember 2011. Þá var skýrslan einnig kynnt á 

ráðstefnu Landssambands hjólreiðamanna, Hjólum til framtíðar – rannsóknir og reynsla, sem 

fram fór þann 21. september 2011. 

Þá er rétt að fram komi að ég sæki innblástur í BS-verkefni mitt, Af högum hjólreiðamanna 

(Davíð Arnar Stefánsson, 2010), sem fjallar um hugmyndir hjólreiðafólks um umhverfi á 

hjólaleiðum og aðstæður til hjólreiða í höfuðborginni. Efnið er nátengt og ýmislegt sem þar 

kom fram varð að hugmyndum sem nýttar voru við gerð þessa verkefnis. 
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2 Staða hjólreiða 

Hér á eftir er yfirlit yfir stöðu hjólreiða í samgöngum í alþjóðlegu samhengi. Einnig er gerð 

grein fyrir stöðu hjólreiða í samgöngumynstrinu hér á landi. Þá er sagt frá þáttum sem hafa 

áhrif á framgang hjólreiða, helstu hindranir og helstu hvata þess að fólk hjólar eða ekki. 

Fjallað er um áherslur yfirvalda og áætlanir um að efla vistvænar samgöngur, þar með talið 

hjólreiðar. 

Af ýmsu er að taka þegar grennslast er fyrir um rannsóknir sem tengjast samgöngum og 

umferðarmannvirkjum. Sérstaklega á það við um rannsóknir í samgönguverkfræði og 

skipulagsfræði. Á hverju ári bætist við ný þekking sem miðar að því að auka skilning á ferðum 

og ferðamátum fólks og samspili ökutækja og mannvirkja. Stöðugt framboð er af 

rannsóknum sem tengjast akstri bíla, öryggi ökumanna og öryggi vegfarenda. Jafnframt hefur 

verið lögð mikil áhersla á rannsóknir á umferðarmannvirkjum, innviðum og skilvirkni þeirra.  

Hið sama á ekki við um rannsóknir á hjólreiðum og hlut þeirra í samgöngum. Mestan hluta 

síðustu aldar einblíndu rannsóknir á hjólreiðum helst á heilsubætandi áhrif þeirra og 

afþreyingargildi. Á allra síðustu árum hefur hins vegar borið meira á rannsóknum á 

„samgöngutækinu“ reiðhjóli og vægi og möguleikum hjólreiða í samgöngumynstrinu. 

Jafnframt ber nú meira á rannsóknum á hjólreiðum sem tengjast öðrum fræðasviðum en 

samgönguverkfræði og skipulagsfræði. Fræðasvið líkt og landfræði og félagsfræði sýna nú 

hjólreiðum aukinn áhuga svo dæmi séu tekin. Má segja að rannsóknarefnið hjólreiðar sé nú 

nær því en áður að vera þverfaglegt (Bonham, 2012). 

Í ritgerðinni er víða vitnað í þá John Pucher og Ralph Buehler en þeir hafa verið afkastamiklir 

við að safna upplýsingum um hjólreiðar og skrifa ört greinar um efnið. Það er óhætt að segja 

að Pucher og Buehler hafa skapað sér sérstöðu innan fræðanna fyrir eljusemi við skrif og 

fræðslu. 

2.1 Hjólreiðar á heimsvísu 

Á undanförnum árum hefur hlutur hjólreiða í samgöngum farið vaxandi víða um heim. 

Sérstaklega á það við um tilteknar borgir í Evrópu þar sem hjólreiðar hafa aukist markvisst frá 

ári til árs. Sérstaklega á það við um borgir þar sem rík hefð er fyrir hjólreiðum, líkt og í 

Danmörku, þar sem hlutur hjólreiða í daglegum ferðum landsmanna er 19% á landsvísu, í 

Hollandi þar sem hlutfallið er 27%, og í Þýskalandi þar sem hlutfallið er 9% (Pucher og 

Buehler, 2008). Hlutfallið er enn hærra í einstaka borgum, svo sem Kaupmannahöfn þangað 

sem við Íslendingar horfum gjarnan til og sækjum innblástur og hugmyndir varðandi 

hjólreiðar. Þar er hluturinn um 35% og aðeins minni í öðrum borgum. Í Amsterdam er hlutur 
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hjólreiða í daglegum ferðum 27%, en þar er rík hefð fyrir hjólreiðum. Í Groningen er hæsta 

hlutfall hjólreiða í Evrópu, eða 40%. Í Münster í Þýskalandi, skammt frá landmærum 

Hollands, er hlutfallið í líkingu við það sem best gerist í heiminum eða um 38%. Fleiri borgir 

finnast innan þessara þriggja land, þar sem hlutur hjólreiða í daglegum ferðum er á bilinu 

10–20% og fer vaxandi á milli ára (Pucher og Buehler, 2012a). Aðrar þjóðir á meginlandi 

Evrópu mælast lægri þótt víða séu vísbendingar um að hjólreiðar séu í sókn sem 

samgöngumáti, til dæmis í Frakklandi og á Spáni. 

Á Bretlandseyjum er hlutur hjólreiða lítill á landsvísu, aðeins um 2% í Englandi og hið sama á 

við um Írland (Pucher og Buehler, 2012a). Háskólaborgin Cambridge sker sig úr fyrir háan 

hlut. Þar er um 21% daglegra ferða farin á hjóli. Aðrar borgir mælast mun lægri og 

höfuðborgin Lundúnir aðeins um 2%. Þrátt fyrir að töluverð vitundarvakning um kosti 

reiðhjólsins hafi átt sér stað á Bretlandseyjum og bæjar- og borgaryfirvöld hafi víða sett 

hjólreiðar á oddinn í samgöngumálum, þá eiga eyjarnar enn nokkuð í land með að ná þeim 

árangri sem nágrannaþjóðirnar á meginlandinu hafa náð.  

Þegar horft er vestur um haf til Bandaríkjanna og Kanada nær hlutur daglegra ferða á hjóli 

aðeins um 1–2% (Pucher, Buehler og Seinen, 2011). Í stöku borgum er hlutfallið þó aðeins 

hærra en gerist á landsvísu. Í Boulder í Colorado er hlutfallið ríflega 9%, Portland með 6% og 

Minneapolis og Madison með um 4%. Þessar borgir virðist hafa sérstöðu umfram flestar 

aðrar borgir í álfunni og aðrar borgir mælast mun lægri (Pucher og Buehler, 2009).  

Hjólreiðar sem hlutfall af daglegum ferðum í Ástralíu mælast aðeins um 1% sem verður að 

teljast mjög lágt (Pucher og Buehler, 2012a) og gefur vísbendingar um afar bílmiðað 

samgöngumynstur. Borgirnar Canberra og Perth mælast álíka og í Reykjavík eða ríflega 3%. 

Hlutfallið er lægra í öðrum borgum og sem dæmi má nefna að Sydney mælist innan við 1%. 

Lítið er vitað um útbreiðslu hjólreiða í Suður-Ameríku en einstaka borgir þar hafa mælst í 

meðalagi hátt á heimsvísu. Í Bogota í Kólumbíu hafa stjórnvöld lagt aukna áherslu á 

hjólreiðar og þar mælist hlutur hjólreiða í daglegum ferðum nú um 15%. Heimsfræg eru 

ummæli fyrrverandi borgarstjóra Bogota, Enrique Penolosa Londono, sem sagði: „...þróað 

land er ekki staður þar sem fátækir eiga bíla, það er þar sem hinir efnuðu nota almennings-

samgöngur“. Ummælin endurspegla sjaldgæft viðhorf ráðamanna í álfunni og skýrir ef til vill 

hvers vegna náðst hefur svo góður árangur í borginni. Stöku borgir í álfunni mælast viðlíka 

hátt og Bogoto, til að mynda borgir í Brasilíu en það á þó ekki við um stærstu borgirnar 

(Reiss, Hino, Parra, Hallal og Brownson, 2013). Bágborið efnahagsástand getur haft hvetjandi 

áhrif á hjólreiðar líkt og í Havana á Kúbu. Þar búa rúmlega tvær miljónir manna og talið er að 

þar séu ríflega 500 þúsund reiðhjól og hlutur hjólreiða í samgöngum um 15% (Enoch o.fl., 

2004). Hjólreiðar eru ódýr samgöngumáti sem getur stuðlað að bættum lífsgæðum íbúa 

fátækra þjóða. Hins vegar getur það verið erfitt að komast yfir reiðhjól eða verða sér úti um 

varahluti. Það á við um Kúbu, þar sem framboð er lítið af vörum og innflutningur 

takmarkaður vegna viðskiptabanns til landsins (mynd 2). 
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Mynd 2. Drengir á hjóli í miðborg Havana. Hnakklaus reiðhjól sjást víða þar sem skortur er á 
varahlutum í borginni. 

Líkt og í öðrum heimsálfum, fyrir utan Evrópu, Norður-Ameríku og Ástralíu, eru upplýsingar 

um stöðu hjólreiða í Asíu af skornum skammti og lítt aðgengilegar. Þó eiga hjólreiðar sér ríka 

og langa sögu í álfunni, ekki síst í Kína þar sem hlutur hjólreiða í daglegum ferðum hefur lengi 

verið með því hæsta sem þekkist (Wang, Feng og Liang, 2008). Framan af voru lífsgæði 

almennings mjög bágborin og tekjur með því lægsta sem gerðist í heiminum og hjólið því 

þarfasti þjónninn fyrir stærstan hluta almennings sem ekki hafði ráð á öðrum 

samgöngukostum. Jafnframt var/er hjólið hraðskreiðasti fararkosturinn í frumstæðu 

gatnakerfi sumra borga í landinu. Hin síðari ár hefur bílaeign aukist verulega í Kína og 

samhliða því hefur hlutur hjólreiða í samgöngukerfinu dregist saman, þótt hann sé enn víða 

nokkuð hár (Shaheen, Guzman og Zhang, 2012; McDonald, 2012; Pucher og Buehler, 2012b). 

Hins vegar hjóla þar enn margir, ekki síst börn, þar sem stór hluti íbúanna býr enn við 

fátækramörk og á ekki kost á einkabílum eða að keyra börn sín til skóla. Þá hafa stjórnvöld í 

ýmsum borgum brugðist við þessari þróun og hvatt íbúa til að hjóla, meðal annars með því 

að bjóða upp á hjólaleigur og lánshjól (e. bikeshare). Vísbendingar eru um að slíkar beinar 

aðgerðir hafi náð tilætluðum árangri, þ.e. að auka hjólreiðar og um leið stuðlað að bættri 

heilsu íbúa og minni útblæstri frá bílum (Rojas-Rueda, de Nazelle og Tainio, 2011) .   

2.2 Hjólreiðar á Íslandi 

Staða hjólreiða á Íslandi hefur ekki verið könnuð reglulega né ítarlega og segja má að skortur 

sé á mælingum og rannsóknum á hjólreiðum, sérstaklega samgönguhjólreiðum. Þrátt fyrir 

einhæft og bílmiðað borgarskipulag er samgöngumynstrið að breytast. Í könnun sem 

framkvæmd var síðla árs 2011 fyrir sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu kemur fram að um 

12,4% íbúa á svæðinu hjólar nú allt árið og er það nokkur aukning frá því sem verið hefur 

(Capacent Gallup, 2011). Sú þróun vekur upp spurningar um aðstæður á hjólaleiðum í 

bílaborginni Reykjavík og hvernig beri að stýra uppbyggingu hjólaleiða. Í könnuninni kemur 
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einnig fram að 61% svarenda hjólaði í einhverjum mæli og 3,8% allra ferða einstaklinga á 

könnunartímabilinu voru farnar á hjóli. Rétt er að taka fram að könnunin var framkvæmd frá 

október til desember, sem er utan þess tíma þegar hjólreiðar eru hvað mestar. Hins vegar 

eru vísbendingar um að hjólreiðar færist í vöxt yfir vetrarmánuðina. Í sömu könnun frá árinu 

2011 kemur fram að um 12,4% svarenda reyndust nota hjólið að einhverju marki árið um 

kring.  

Sem fyrr segir fór könnunin fram á höfuðborgarsvæðinu og ekki er víst að hlutur hjólreiða sé 

sá sami á landsbyggðinni. Erfitt er að leggja mat á umfang hjólreiða á landsbyggðinni, þar 

sem þær hafa lítið sem ekkert verið rannsakaðar. Þó ættu forsendur fyrir öflugum 

hjólasamgöngum utan suðvesturhornsins víða að vera góðar, sérstaklega í þéttbýli, þar sem 

vegalengdir eru oft styttri en á höfuðborgarsvæðinu. 

Höfuðborgarsvæðið telur átta sveitarfélög og nær yfir um þúsund ferkílómetra af landi 

(Landmælingar Íslands, e.d.). Þar búa um tvöhundraðþúsund manns í tiltölulega dreifðri 

byggð (Hagstofa Íslands, 2013). Bent hefur verið á að vegalengdir hafi umtalsverð áhrif á 

ferðavenjur. Fram hefur komið að öðru fremur ýta langar vegalengdir undir notkun bíla á 

kostnað annarra samgöngukosta, þar með talið hjólreiða. Í miðbæ Reykjavíkur og nágrennis 

er þétt byggð og þjónustustig hátt. Þegar Reykjavík er skoðuð sérstaklega í þessu samhengi 

kemur í ljós að Reykjavík vestan Kringlumýrarbrautar sker sig frá öðrum hlutum 

höfuðborgarsvæðisins (Bjarni Reynarsson, 2010). Þar er notkun einkabílsins langminnst eða 

64% en milli 80% til 90% í öðrum borgarhlutum. Þar fara um 16% íbúa yfirleitt gangandi allra 

sinna ferða og 8% á reiðhjóli. Jafnframt ferðast íbúar í borgarhlutanum að jafnaði 6,6 km til 

vinnu en sú vegalengd er sú næst stysta í samanburði við íbúa annarra borgarhluta. Aðeins 

íbúar þess svæðis sem markast af Kringlumýrarbraut og Reykjanesbraut ferðast skemur, eða 

um 4,5 km.  

Af þessu má sjá að smám saman eru að verða breytingar á ferðavenjum Reykvíkinga. Í 

umræddri rannsókn Bjarna Reynarssonar (2010) var grennslast fyrir um hugmyndir íbúa í 

borginni um mikilvægar framkvæmdir í samgöngumálum fyrir næstu misserin. Þar kemur 

fram aukin áhersla á almenningssamgöngur og mikilvægi þess að bæta hjóla- og göngustíga. 

Það er nokkur viðhorfsbreyting frá því sem áður hafði verið þegar áherslan var mest á 

gatnagerðarframkvæmdir sem miðuðu fyrst og fremst að því greiða leið fyrir einkabílinn. 

Þörf er á nýrri rannsókn á viðhorfum til samgönguframkvæmda í borginni í ljósi þess að nú 

eru þrjú ár liðin frá því að könnunin var framkvæmd og vísbendingar um aukinn áhuga á 

reiðhjólum sem samgöngutækjum. 

2.3 Opinber stefna yfirvalda á Íslandi 

Á Íslandi hefur öðru fremur verið lögð áhersla á bíla og þarfir ökumanna við gerð 

samgöngumannvirkja. Einkabíllinn hefur haft forgang í borgarskipulaginu í meira mæli en það 

sem þekkist í þeim nágrannalöndum okkar sem við kjósum gjarnan að bera okkur saman við 
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(Harpa Stefánsdóttir og Hildigunnur Haraldsdóttir, 2010). Samkvæmt Hagstofu Íslands (2011) 

voru skrásettir 204.736 fólksbílar (1–8 farþegar) í árslok 2010 á Íslandi og eru ríflega 65% 

þeirra (um 135.000 bílar) skráðir á höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt nýjum tölum frá 

Heimsbankanum er bílaeign (einkabílar, flutningabílar og almenningsvagnar) á Íslandi, sé 

miðað við 1000 íbúa, með því hæsta sem gerist í heiminum, eða 745, en til samanburður má 

geta að bílaeign í Bandaríkjunum er 797 bílar á 1000 íbúa (The World Bank, 2013). Í skýrslu 

sem unnin var fyrir borgaryfirvöld árið 2004 kom í ljós að umferðarmannvirki og 

helgunarsvæði þeirra þöktu þá um það bil helming borgarlandsins eða 48,2% (Skipulags- og 

byggingarsvið Reykjavíkurborgar, 2004). Þó að þær tölur hafi ekki verið uppfærðar nýlega er 

ekki ástæða til að ætla að hlutfallið hafi breyst mikið á allra síðustu árum. Í þessu sambandi 

er hlutur hjólaleiða í gatnakerfinu afar lítill. 

Skipulagi verður ekki breytt nema með vilja stjórnvalda og skipulagsyfirvalda. Festa þarf 

áætlanir um uppbyggingu hjólaleiða í lög, samgönguáætlanir, aðalskipulag og deiliskipulag. 

Jafnframt þarf að fylgja með fjármagn til uppbyggingar. Til þessa hafa sveitarfélögin borið 

kostnað af göngu- og hjólastígum. Reykjavíkurborg hefur verið í fararbroddi sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu, sem og á landinu í heild, í stefnumótun varðandi hjólreiðar og 

uppbyggingu hjólaleiða. Stefnuyfirlýsing borgaryfirvalda í Reykjavík í málefnum hjólreiðafólks 

var birt snemma árs 2010 undir yfirskriftinni „Hjólaborgin Reykjavík“ (Reykjavíkurborg, 

2010). Þar kemur fram afdráttarlaus vilji til að auka hlut hjólreiða í samgöngumynstri 

borgarinnar á næstu árum. Í yfirlýsingu segir meðal annars: „Hjólreiðaáætlun er ætlað að 

skapa umhverfi sem hvetur til hjólreiða þannig að Reykjavík verði góð hjólaborg“ (Reykjavík, 

2010, bls. 3). Í áætluninni er kynnt framtíðarsýn borgaryfirvalda um aukið vægi hjólreiða í 

samgöngukerfi borgarinnar og fram kemur að stefnt sé að því að aðstaða til hjólreiða í 

Reykjavík sé með þeim hætti að hún hvetji borgarbúa til að njóta útivistar, jafnframt því að 

sinna erindum sínum á reiðhjólum (bls. 5). Forsendur hjólreiðaáætlunar eru tíundaðar og 

lögð áhersla á að aukin hlutdeild hjólreiðafólks í borginni muni hafa góð áhrif á umhverfi, 

lýðheilsu og lífið í borginni (bls. 11). Markmiðum sínum hyggjast borgaryfirvöld ná fram með 

framkvæmdum og gerð fleiri og betri hjólastíga og almennt bæta aðstöðu fyrir hjólreiðafólk 

(bls. 25). Um markmið áætlunarinnar segir að henni sé ætlað að móta heildarsýn og koma á 

aðgerðaáætlun til framtíðar um hjólreiðar í Reykjavík (bls. 23). Um leiðir í þeim efnum segir: 

„Hjólastígakerfið er byggt upp af fjölbreyttum lausnum sem henta við ólíkar aðstæður“ (bls. 

27). Í dag eru hjólastígar í borginni um 10 km. „Á næstu 5 árum skal þessi vegalengd 

fimmfölduð og tífölduð á 10 árum. Árið 2015 skulu vera 50 km af hjólaleiðum og 100 km árið 

2020“ (bls. 33). 

Hliðstæður tónn er nú sleginn hjá stjórnvöldum. Í mars 2011 skilaði starfshópur 

samgönguráðs um grunnnet almenningssamgangna og hjólreiðastíga af sér tillögum um 

hvernig beri að styðja við og efla svokallað „grunnnet“ hjólreiðastíga á höfuðborgarsvæðinu. 

Í skýrslu hópsins er vísað í samgönguáætlun fyrir árin 2009–2012, sem samþykkt var á 

vorþingi 2010, og undirstrikaður vilji stjórnvalda þar sem gert er ráð fyrir að umtalsvert fé sé 

lagt í málaflokkinn. Jafnframt eru fyrirheit um að í framtíðinni komi ríkið í auknum mæli að 
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stofnkostnaði og rekstri hjólreiðastíga en hingað til hefur sá kostnaður verið alfarið á hendi 

sveitarfélaganna. Þannig verði aðkoma ríkisins „samvinnuverkefni sérfræðinga ríkis og 

sveitarfélaga um samgönguskipulag stór-höfuðborgarsvæðisins“, eins og segir í skýrslu 

starfshópsins en það er mikil breyting frá því sem áður hefur verið (Innanríkisráðuneytið, 

2011). Í tillögu innanríkisráðherra til þingsályktunar um samgönguáætlun fyrir 2011–2022, 

sem dagsett er 12. nóvember 2011, eru fyrirheit um að „[s]tutt verði við aðgerðir sem stuðla 

að breyttum ferðavenjum til að draga úr þörf á uppbyggingu umferðamannvirkja í þéttbýli“. 

Jafnframt segir í kafla um stefnumótun og markmið um greiðar samgöngur að „[h]jólandi og 

gangandi vegfarendum verði auðveldað að komast leiðar sinnar“ (Þingsályktun um 

samgönguáætlun fyrir árin 2011–2022 nr. 48/140). Stjórnvöldum virðist vera full alvara með 

áætlunum sínum og sýna viljann í verki með því að heita fjármagni í framkvæmdir á næstu 

árum. Svo virðist sem yfirvöld hafi þegar hrint í framkvæmd áætlunum sínum í borginni. Nú 

standa yfir framkvæmdir á vegum Reykjavíkurborgar og Vegagerðarinnar við hjólaleið yfir 

Elliðaárósa, sem meðal annars fela í sér göngu- og hjólabrýr og tengingar við stígakerfi 

borgarinnar (mynd 3). Framkvæmd sem þessi er töluverð samgöngubót og styttir leiðir 

verulega auk þess að tengja borgarhluta. Samkvæmt framkvæmdavefsjá Reykjavíkurborgar 

(e.d.) eru áætluð verklok í lok ágúst á þessu ári.  

 

Mynd 3. Vinningstillaga að göngu- og hjólabrú yfir Elliðaárósa (Myndin er fengin af vefsíðu 
Reykjavíkurborgar). 

Af þessu má sjá einarðan vilja stjórnvalda um þessar mundir, í senn ríkisstjórnar og 

borgaryfirvalda, til að styðja við framgang hjólreiða um uppbyggingu hjólaleiða á 

höfuðborgarsvæðinu.  
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3 Áhrifaþættir: Hindranir og hvatar 

Hlutur hjólreiða í samgöngum ræðst af mörgum ólíkum, samtvinnuðum þáttum. Opinber 

stefna yfirvalda er mikilvæg í þeim efnum, en margt fleira spilar inn í. Vel hannaðar 

hjólaleiðir og vel skipulagt hjólaleiðanet eru ein frumforsenda þess að samgönguhjólreiðar 

séu raunhæfar. Byggðaskipulag og íbúasamsetning eru mikilvægir þættir. Þá er áhugavert að 

skoða hvort náttúrufarslegir þættir eins og veðurfar og landslag hafi áhrif. Menning og 

íbúasamsetning skipta máli sem og almenn lífsviðhorf og hugmyndir um lífsgæði. Hér á eftir 

fer umfjöllun um helstu hindranir og hvata fyrir framgang hjólreiða í samgöngum.  

3.1 Stefnumörkun  

Þáttur stjórnvalda og sveitarstjórna er mikilvægur eigi að auka hlut hjólreiða í samgöngum 

(Rietveld og Daniel, 2004). Með skýrri stefnumörkun og beinum aðgerðum er miðað að því 

að styðja við samgönguhjólreiðar og auka hlut þeirra í samgöngum. Það er meðal annars gert 

með því að lækka innflutningsgjöld á reiðhjólum, hækka gjaldskrá bílastæðasjóðs og setja 

upp vegatolla. Auknar álögur á bíla eru óbeinar aðferðir til að minnka vægi einkabílsins og 

stuðla að fjölbreyttu samgöngumynstri. Með því móti verður hagkvæmara, með tilliti til 

kostnaðar, að hjóla og samkeppnishæfni reiðhjólsins vex. Hefðbundið reiðhjól er ódýrt í 

innkaupum og viðhald þess einnig. Sýnt er að fólk velur ódýrustu leiðina til að ferðast, ef 

kostur er, og því þarf að vera ódýrara að hjóla en keyra eða notast við almenningssamgöngur 

ef hjólið á að verða ofan á í vali á samgönguleið (Pucher og Buehler, 2012a). Aðrar leiðir sem 

Rietveld og Daniel (2004) nefna eru beinar og áþreifanlegar líkt og uppbygging hjólaleiða. 

Fjallað er um stefnu íslenskra stjórnavalda varðandi hjólreiðar og framtíðaráform um 

uppbyggingu hjólaleiða í fjórða kafla.  

3.2 Skipulag byggðar og félagslegir þættir 

Byggðamynstur hefur mikið að segja um þróun og einkenni samgangna í þéttbýli. Dreifð 

byggð hefur neikvæð áhrif á hjólreiðar á meðan þétt og blönduð byggð hefur jákvæð áhrif 

(Cervero, 1996; Pucher og Buehler, 2006). Fram hefur komið hátt hlutfall hjólreiða í 

samgöngum í þéttri og blandaðri byggð ýmissa borga Evrópu. Jafnframt hefur komið fram að 

hlutur hjólreiða í samgöngum er mun minni í borgum Kanada og Bandaríkjanna þar sem 

byggð er gjarnan dreifð og blöndun lítil. Hlutur hjólreiða lækkar eftir því sem 

meðalvegalengd eykst (Pucher og Buehler, 2006). Sé þjónustan í nærumhverfi við heimili, til 

dæmis verslun, skólar, heilsugæsla og stjórnsýsla, svo dæmi séu tekin, er líklegra að fólk hjóli 

frekar en ekki. Fram hefur komið að í Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar, er notkun 

einkabílsins minnst. Vísbendingar eru um að skipulag þessa elsta hluta borgarinnar sé einnig 
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með þeim hætti að fleiri kjósi að hjóla en í öðrum hverfum borgarinnar. Þar er víða þétt og 

blönduð byggð og stutt að sækja fjölbreytta þjónustu og verslun. 

Samanburður á hjólreiðanotkun kvenna og karla er áhugaverður en á sumum stöðum getur 

verið nokkur munur þar á. Þar sem hlutur hjólreiða í samgöngum er hár er lítill munur á 

hjólreiðanotkun kynjanna og konur allt eins líklegar til að hjóla eins og karlar (Pucher og 

Buehler, 2012a; Garrard, Rose og Lo, 2008, Winters o.fl., 2007). Það á til dæmis við í 

Danmörku og í Hollandi þar sem munar allt að 5–6%. Hins vegar kemur í ljós að í Bretlandi, 

Bandaríkjunum og í Kanada, þar sem hlutur hjólreiða er lítill, telja konur aðeins um fjórðung 

hjólreiðafólks. Vísbendingar eru um að dreifð byggð og lengri vegalengdir hindri frekar konur 

og letji þær til að hjóla en karla.  

Þá eru efnahagslegir þættir sem vert er að huga að í þessu sambandi. Bílaeign og fjöldi bíla á 

heimili hefur áhrif á viðgang hjólreiða. Í þeim löndum þar sem ráðstöfunartekjur eru háar er 

einkabílaeign gjarnan hærri og íbúar síður líklegir til að nota almenningssamgöngur eða hjóla 

(The World Bank, 2013; Pucher og Buehler, 2012a). Vissulega eru undantekningar frá þeirri 

reglu, líkt og þekkist Danmörku og Hollandi þar sem velsæld og lífsgæði eru með því hæsta 

sem gerist í heimsvísu. Þar er fyrir rótgróin hefð fyrir hjólreiðum en einnig hátt verð á bílum, 

hátt bensínverð, vegatollar og háar álögur á bíla almennt sem gera bílinn óhagstæðan í 

samanburði við reiðhjólin.  

Bílaeign er almenn á Íslandi og með því mesta sem gerist í heiminum (Collin-Lange og 

Benediktsson, 2011). Án nokkurs vafa hefur það haft neikvæð áhrif á val Íslendinga á 

samgöngukosti. Hins vegar er dýrt að reka bíl á Íslandi (FÍB, 2012) og sífellt fleiri leita eftir 

öðrum leiðum en að aka. Á allra síðustu misserum hafa hjólreiðar fengið aukna athygli sem 

samgöngukostur. Jákvæð ímynd hjólreiða hefur aukist vegna þess hversu einfaldar og ódýrar 

þær eru og vegna þess hversu gott það er fyrir heilsuna að hjóla. 

3.3 Innviðir 

Rannsóknir sýna að sérstök aðstaða og innviðir fyrir hjólreiðafólk skiptir miklu máli fyrir hlut 

hjólreiða í samgöngum (Dill, 2009; Broach, Dill, og Gliebe, 2012; Krizek, Barnes og Thompson, 

2009). Sérstakir hjólreiðastígar og gæði hjólaleiða hafa mikil áhrif á hvort fólk velur að hjóla 

eða notast við aðra samgöngukosti. Eftir því sem vægi reiðhjólsins eykst í gatnakerfinu eykst 

greiðfærnin og um leið ferðahraðinn. Með bættum aðbúnaði má búast við auknum 

hjólreiðum þar sem fleiri hjólreiðmenn stuðla að auknu öryggi þeirra sjálfra í umferðinni – 

það sem kallast öryggi fjöldans (e. safety in numbers) (Guðbjörg Lilja Erlendsdóttir, 2011; 

Pucher og Buehler, 2012a). 

Fyrir hjólreiðafólk er mikilvægt að fækka stoppum og hindrunum svo hjólreiðamaður þurfi 

sjaldnar að stíga niður fæti (Pucher, Dill og Handy, 2010). Umhverfi á hjólaleiðum er einnig 

mikilvægt en leiðir sem liggja um græn svæði og áhugaverða borgarhluta eða útsýnissvæði 
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líkt og strandlengjur, hafa hvetjandi áhrif á hjólreiðar (Parkin, Wardman og Page, 2008). 

Greiðfærni og ferðahraði skipta miklu máli fyrir hjólreiðar sem samgöngukost. Í þeim borgum 

þar sem mestur árangur hefur náðst í að auka hjólreiðar hefur hlutur þeirra í skipulaginu 

verið markvisst aukinn, oft á kostnað akandi umferðar. Ökuhraði er lækkaður, götur eru 

þrengdar og bílastæði fjarlægð til að koma hjólinu fyrir í gatnakerfinu. Þetta er gert í þeim 

tilgangi að greiða leið hjólreiðafólks, en um leið að gera það sýnilegra í umhverfinu og skapa 

því öryggi (Jacobsen og Rutter, 2012). Ávinningurinn er ekki aðeins bættar hjólasamgöngur 

og fleira hjólreiðafólk, heldur einnig vistlegra umhverfi og fjölbreytt mannlíf (Gehl, 2010).  

Eigi hlutur hjólreiða að vaxa enn frekar í samgöngumynstrinu þarf að hverfa frá ríkjandi 

skipulagi, sem til þessa hefur fyrst og fremst miðað að því að greiða götu bíla, og beina 

sjónum í ríkari mæli að reiðhjólum sem raunverulegum samgöngukosti. 

3.4 Náttúrufarslegir þættir 

Áhugavert er að skoða áhrif náttúrufars, landslags og veðurfars, fyrir hjólreiðar en allir þessir 

þættir hafa áhrif, einkum veðurfar (Parkin, Wardman og Page, 2008). Breytilegt og 

umhleypingasamt veður getur virkað letjandi fyrir hjólreiðar. Hins vegar hafa áhrif vinds 

verið lítið rannsökuð (Heinen, We og Mat, 2010). Hitastig og úrkoma er einnig áhugavert að 

skoða en ætla mætti að fólk hjólaði síður á þeim slóðum þar sem kalt er og búast má við snjó 

og ís. Áhrifin eru hins vegar minniháttar og áhugavert er að sjá að í Evrópu aukast hjólreiðar 

eftir því sem norðar dregur í álfunni. Þá er lítill munur á hlut hjólreiða í samgöngum í Kanada, 

þar sem er mun kaldara í veðri, og í Bandaríkjunum sem er sunnar á hnettinum og víða hlýrra 

stóran hluta ársins. Fremur hafa hjólreiðar færst í vöxt Kanadamegin landamæranna umfram 

það sem gerist Bandaríkjamegin (Pucher og Buehler, 2008). Hins vegar geta jákvæð 

veðurskilyrði haft hvetjandi áhrif fyrir hjólreiðar, þótt slæm veðurskilyrði hafi neikvæð áhrif 

(Heinen, van Wee og Mat, 2010). Skýrt dæmi um það eru árstíðabundin uppsveifla á 

hjólreiðum á Íslandi yfir sumarmánuðina. Ætla má að menningarlegur munur og samsetning 

byggðar, líkt og áður hefur verið komið að, ráði meiru um framgang hjólreiða en hitastig og 

veðurfar. Þá kann að vera að aðstæður og viðhald aðstæðna yfir vetrarmánuðina, 

snjóruðningur og söndun eða söltun leiða, skipti meira máli en hitastigið. Það á meðal annars 

við hérlendis þar sem vetrarþjónusta á hjólaleiðum hefur verið mikið í umræðunni þær vikur 

og mánuði þegar helst má búast við ísingu eða snjó á hjólaleiðum. 

Annar náttúrufarslegur þáttur er áhrif landslags á hjólreiðar. Pucher og Buehler (2008) telja 

að hæðarmismunur geti haft ráðandi áhrif á val á samgöngukosti. Þannig skiptir máli að 

hjólaleiðir séu hannaðar með það fyrir augum að hæðarmismunur sé sem minnstur, þar sem 

því verður á annað borð komið við. Mikil hækkun dregur úr greiðfærni og eykur á líkamlegt 

álag þess sem hjólar og getur haft letjandi áhrif á hjólreiðafólk (Parkin, Wardman og Page, 

2008). Um leið minnkar hagræði þess að hjóla en eins og áður hefur verið komið skiptir miklu 

máli að hjólreiðar séu einfaldasti samgöngukosturinn svo fólk kjósi reiðhjólið fremur en aðrar 

leiðir.  
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Í BS-verkefni undirritaðs (Davíð Arnar Stefánsson, 2010) er meðal annars fjallað um viðhorf 

hjólreiðafólks til borgarlandslagsins og landfræðilegra aðstæðna í borginni. Verkefnið byggði 

á viðtölum við 13 hjólreiðamenn af báðum kynjum og leitast var eftir reynslu þeirra af 

hjólreiðum í borginni. Fram kom að landslag í borginni er almennt talið ágætt til hjólreiða og 

ekki talin fyrirstaða. Sérstaklega á það við um miðborg Reykjavíkur og þann hluta borgarinnar 

vestan Kringlumýrarbrautar þar sem er tiltölulega flatlent og nánast engar brekkur sem 

heitið getur. Í þeim hluta borgarinnar eru þeir búsettir sem heldur kjósa að hjóla eða ganga, 

umfram aðra íbúa í borginni (Bjarni Reynarsson, 2010).  

3.5 Menning 

Gildismat og venjur hafa ennfremur áhrif og geta hvatt til hjólreiða. Vitað er að sumir kjósa 

að hjóla vegna þess að hjólreiðar eru umhverfisvænn samgöngumáti. Fyrir þá sem er 

umhugað um loftslagsbreytingar eru hjólreiðar valkostur til að sporna við útblæstri 

gróðurhúsalofttegunda. Það tengist siðferðislegri umræðu um það að hver og einn beri 

siðferðislega skyldu gagnvart öðru fólki og gagnvart náttúrunni til draga úr vistspori sínu. Í því 

samhengi er „réttara“ að hjóla en að aka (Harris, 2010).  

Hjólreiðar eru almennt taldar heilsubætandi og hafa jákvæð áhrif á andlega og líkamlega 

heilsu (de Hartog, Boogaard, Nijland og Hoek, 2010; Rojas-Rueda, de Nazelle og Tainio, 

2011). Sýnt hefur verið fram á að reglulegar hjólreiðar hafa jákvæð áhrif á hjarta og æðakerfi 

og jafnframt á stoðkerfi líkamans, bein- og vöðvastyrk. Þá er vitað að regluleg hreyfing hefur 

jákvæð áhrif á tiltekna sjúkdóma, til dæmis sykursýki 2 og ákveðnar tegundir krabbameins. 

Þá er einnig talið að hjólreiðar hafi jákvæð áhrif á andlega heilsu – að þær geti minnkað 

depurð, aukið félagslyndi og stuðlað að lengra og ánægjulegra lífi. 

Almenn viðhorf til hjólreiða er afar mikilvægur þáttur sem getur ráðið miklu um framgang 

hjólreiða. Ef viðhorf í samfélaginu er jákvætt gagnvart hjólreiðum og þær sjálfsagður 

samgöngukostur, fremur en eitthvað sem tengist afmörkuðum hópi harðra áhugamanna eða 

jaðaríþróttum, hefur það hvetjandi áhrif á fjöldann til að hjóla (Gatersleben og Appleton, 

2007). Um þessar mundir er margt sem bendir til þess að það þyki flottara en áður að hjóla 

og að reiðhjól og hjólreiðar séu í tísku. Það má ekki aðeins merkja á auknum fjölda 

hjólreiðafólks á götum, heldur einnig mismunandi hópum hjólreiðafólks. 

Allstór hópur stundar hjólreiðar sem líkamsrækt. Þetta er hópur sem æfir hjólreiðar, ýmist 

eingöngu eða sem hluta af þríþraut. Þríþraut, sem samanstendur af hlaupum, sundi og 

hjólreiðum, hefur á örskömmum tíma orðið afar vinsæl líkamsrækt og fjöldi hjólreiðafélaga 

og þríþrautarfélaga hafa sprottið upp að undanförnu, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. 

Keppnishjólreiðar eiga lítið skylt við samgönguhjólreiðar að öðru leyti en því að báðar 

tegundir fara fram á götunum, í umferðinni. Hins vegar er aukinn fjöldi hjólreiðafólks líklegur 

til að vekja athygli á hjólreiðum og hvetja til hjólreiða.  
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Samgönguhjólreiðar hafa einnig færst í aukana á undanförnum árum. Um það vitnar fjöldi 

blaðagreina og umfjallanir í fjölmiðlum um ágæti þess að hjóla í vinnuna eða skólann. Átakið 

„Hjólað í vinnuna“ á vegum almenningsíþróttadeildar ÍSÍ hefur vaxið ár frá ári 

(Íþróttasamband Íslands, e.d.) og haft jákvæð smitandi áhrif út í samfélagið. Sífellt fleiri 

hópar taka þátt og búast má við að einhverjir haldi áfram að hjóla eftir að átakinu lýkur. Þá 

hafa fyrirtæki sum hver komið til móts við starfsmenn sína og hvatt þá til hjólreiða með 

aðstöðu á vinnustað til geyma hjólin, baðaðstöðu eða með beinum hlunnindum í formi 

samgöngustyrkja til þeirra sem ganga, taka strætó eða hjóla í vinnuna. Fyrirtækin telja sig 

hafa ávinning af fyrirkomulaginu með betri vinnuanda, heilbrigðara starfsfólki og minni 

kostnaði við bílastæði og þess háttar. Allt er þetta til þess fallið að auka hjólreiðar.  

Þótt hugtakið samgönguhjólreiðar eigi sér ekki langa sögu hérlendis hefur hluti Íslendinga 

alltaf hjólað og reiðhjól hafa verið til á nánast hvaða heimili. Almennt læra börn að hjóla hér 

á landi og unglingar hjóla fram eftir aldri, eða fram að bílprófsaldri (mynd 4). Þannig hefur 

mynstrið verið. Til þessa hefur hjólið verið álitið samgöngutæki barna og unglinga en leiktæki 

fullorðinna. Frístundahjólreiðar eru ekki nýtt fyrirbæri. Þvert á móti. Íslendingar hafa alla tíð 

hjólað í sund á góðviðrisdögum eða í heimsókn til vina og kunningja. 

 

Mynd 4. Börn á hjólum hjá Café Paris við Austurvöll. 

Framboð af „retro“-hjólum og handsmíðuðum hjólum hefur einnig farið vaxandi. Slík hjól 

voru fáséð þegar þorri hjólreiðafólks hjólaði á tíu gíra hjólunum, þegar þau komu fyrst, BMX–

hjólum, síðar fjallahjólum og enn síðar svo kölluðum hybrid-hjólum1. Jafnframt hafa sprottið 

upp verslanir og verkstæði sem sérhæfa sig í vörum sem tengjast hjólum í eldri stíl og 

handsmíðuðum hjólum. Fataverslanir sem selja hjólreiðaföt og græjur í svo kölluðum 

„Tweed–stíl“ er nú að finna í Reykjavík, en slíkt hefði verið óhugsandi fyrir fáeinum árum 

þegar örfáir, stórir innflytjendur réðu markaðnum. Allt er þetta merki um þá fjölskrúðugu 

                                                           
1
 Hybrid-hjól: Hjól sem sameina eiginleika fjallahjóla og götuhjóla. 
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flóru sem nú er að verða áberandi í hjólreiðum á Íslandi. Segja má að til sé að verða 

hjólreiðamenning sem ekki þekktist áður nema að takmörkuðu leyti hjá þröngum hópi. 

Jákvæð umræða og uppsveifla í hjólreiðum á Íslandi hafa hrint af stað tískubylgju. Um það 

vitnar sérstaklega fjöldi vefsíðna og hjólablogga líkt og svo kallaðar –chic- og –ize-vefsíður 

(Cycle chic e.d.; Copenhagenize.com, e.d.; Portlandize, e.d.) og fleiri viðlíka netsíður sem 

fjalla um hjólreiðar sem áreynslulausan og frjálslega lífsstíl. Reiðhjól hafa yfir sér afslappaðan 

blæ sem endurspeglar breytt og nýstárlegt hugarfar gagnvart samgöngum, en ekki síst til 

borgarumhverfisins. Merkja má fráhvarf frá yfirráðum bílsins í borgarumhverfinu og 

hugmyndir um friðsæld og líflegt mannlíf hafa náð að skjóta rótum. Reiðhjól skipa stóran 

sess í þeim hugmyndum sem framtíðarsamgöngumáti og slíkt andrúmsloft er sérstaklega vel 

til þess fallið að styðja við samgönguhjólreiðar.  

3.6 Samantekt 

Svo að hjólreiðar fái þrifist þurfa ýmsir þættir að koma saman. Segja má hægt sé að skipta 

þeim í tvennt: Yfirvöld og náttúrufar. Annars vegar er afar mikilvægt fyrir möguleika hjólreiða 

sem samgöngumáta að stjórnvöld móti skýra stefnu um hvernig eigi að koma því markmiði 

að efla hjólreiðar í verk. Stefnur stjórnvalda verða að ná til skipulagsins og gera þarf ráð fyrir 

hjólreiðum í skipulagsvinnu. Gera þarf breytingar á regluverki og í sumum tilfellum að breyta 

lögum. Þá þarf að taka frá fé og hrinda áætlunum í framkvæmd með uppbyggingu 

mannvirkja. Hins vegar þarf að hafa skilning á náttúrufari til að efla hjólreiðar. Á snjóþungum 

svæðum þarf að sinna vetrarþjónustu og salta eða sanda ísingu. Einnig þarf að lesa landið við 

hönnun og lagningu hjólaleiða og sneiða hjá óþarfa hækkunum sem hafa hindrandi áhrif.  

Það hvernig þessir þættir raðast saman mótar mannlíf og menningu. Stjórnvöld sem setja 

vistvænar samgöngur ofarlega í forgangsröðina móta vistvitund íbúanna. Íbúar sem búa við 

skipulag og innviði sem miða að því að þeir ferðist á reiðhjólum vita að hjólreiðar eru 

hagkvæmasti og greiðfærasti samgöngukosturinn. Jafnframt þekkja íbúar á hrjóstrugum og 

harðgerðum svæðum hvernig rétt er klæðast og bera sig að við erfiðar veðuraðstæður. Þá 

hafa stjórnvöld ákveðið að sinna vetrarþjónustu eftir bestu getu til jafns á götum og 

hjólreiðaleiðum. 

Við slíkar aðstæður skapast hefð fyrir hjólreiðum í samfélaginu – hjólreiðamenning. Þegar 

þeim áfanga er náð hefur skapast frjósamur jarðvegur fyrir hjólreiðar að vaxa í. Hins vegar 

þarf að hafa í huga að sú stefna sem hér hefur verið lýst þarfnast stöðugs endurmats og 

eftirfylgni. Eftir því sem hjólreiðar vaxa má búast við að þekkingu á áhrifaþáttum og 

innviðum fleyti fram og að nýjungar komi fram á sjónarsviðið. Sé það einbeittur vilji 

skipulagsyfirvalda að efla hlut hjólreiða í samgöngumynstrinu, verða stjórnvöld að hafa 

tilfinningu fyrir breyttum tíðaranda og mismunandi þörfum ólíkra hópa hjólreiðafólks. 
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Mynd 5. sýnir hvernig helstu áhrifaþættir, stefna yfirvalda og náttúrufarslegir þættir tengjast 

tvinnast saman og móta menninguna á hverjum stað. Ef þættir eru jákvæðir og hliðhollir 

hjólreiðum skapast jarðvegur fyrir hjólreiðamenningu og mögulega hefð fyrir hjólreiðum í 

samfélaginu. 

Yfirvöld 
Stefnumörkun 
Skipulag 
Innviðir 
 
 
 

Náttúrufar 
Landslag 
Veðurfar 

Menning 
 
 
 
 

Hjólreiðamenning 
 
 

Mynd 5. Samhengi áhrifaþátta. 
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4 Gerð spurningalistakönnunar 

Grunnhugmynd verkefnisins fólst í því að byggja verkefnið að hluta á reynslu og skoðunum 

hinna raunverulegu notenda hjólaleiða, eða hjólreiðafólki, á aðstæðum á hjólaleiðum. Til að 

afla gagna var ákveðið að notast við viðhorfskönnun og ráðist var í gerð spurningalista. Í 

þessum kafla er sagt frá gerð spurningalistans og hvað býr að baki spurningunum. 

Spurningalistann sjálfan er að finna í viðauka í lok ritgerðarinnar. 

4.1 Bakgrunnsspurningar 

Spurningalistinn er fjórar blaðsíður og er efni hans í tveimur hlutum. Í fyrri hluta er aflað 

viðeigandi bakgrunnsupplýsinga. Spurst er fyrir um kyn, aldur og búsetu þátttakenda. 

Jafnframt eru spurningar um notkun á reiðhjólum; í hvaða tilgangi þátttakendur noti reiðhjól; 

hversu marga daga í viku þátttakendur hjóla; hversu mikið þátttakendur hjóli að jafnaði 

(kílómetrar og mínútur); hvernig þátttakendur fari leiðar sinnar þegar þeir hjóla ekki og hvað 

aftri þátttakendum helst frá því að hjóla. Ekki þótti ástæða til að afla frekari 

bakgrunnsupplýsinga um þátttakendur sem þjónuðu rannsóknarhagsmunum. Könnunin var 

nafnlaus og því útilokað að rekja svörin til þátttakenda.  

4.2 Viðhorfsspurningar 

Í síðari hluta spurningalistans eru settar fram ýmsar mismunandi almennar aðstæður á 

hjólaleiðum. Það sem hér er kallað almennar aðstæður eru þekktar aðstæður og innviðir sem                                              

sniðnir eru að þörfum mismunandi vegfarenda í gatnakerfinu. Valdar voru 10 þekktar 

almennar aðstæður á hjólaleiðum og þær settar fram á myndrænan hátt á listanum. Leitast 

var við að færa aðstæðurnar úr hinu sértæka yfir í hið almenna með því að notast við 

einfaldar teikningar fremur en ljósmyndir. Með því móti er forðast að draga upp mynd af 

raunverulegum og þekktum aðstæðum sem þátttakandinn gæti þekkt af eigin reynslu.  

4.2.1 Hjólað á akbraut innan um bílaumferð 

Við þessar aðstæður getur nálægð við akandi umferð verið mikil og engar sérstakar 

ráðstafanir hafa verið gerðar til að afmarka hjólreiðafólk frá öðrum vegfarendum eða til að 

tryggja öryggi þess og svigrúm sérstaklega. Það þarf þó ekki að þýða að það sé slæmt að hjóla 

eða hættulegt þar sem ekki er gert ráð fyrir hjólreiðafólki. Aðstæðurnar geta átt við um 

einstefnugötur sem og tvístefnugötur og hraðinn getur verið frá 30–70 km/klst (í sumum 

tilfellum hærri, samanber þjóðveg 1.) Þessar aðstæður eru þær algengustu í borginni og er 

að finna í hverjum borgarhluta. Þær geta átt við um safngötur í úthverfum sem og þröngar 

íbúðagötur í miðborginni. Sem dæmi mætti nefna Snorrabraut, „gömlu“ Hringbrautina og 
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Laugaveg en einnig stórar umferðargötur eins og Kringlumýrarbraut (mynd 6 á næstu 

blaðsíðu). 

 

Mynd 6. Akbraut þar sem aðeins er gert ráð fyrir bílaumferð í göturýminu. Til vinstri: Frá 
Kringlumýrarbraut . Til hægri: Skýringarmynd við spurningu 9 í spurningalistanum. 

4.2.2 Hjólað á akbraut með bílastæði til hliðar 

Þær aðstæður sem hér er lýst eiga jafnt við um einstefnu- og tvístefnugötur og hraðinn getur 

verið frá 30–70 km/klst (í sumum tilfellum lægri en 30 km/klst, samanber á stöku stað í 

miðborginni). Þær eru ólíkar þeim aðstæðum sem var er lýst hér á undan (almennar 

aðstæður, kafli 2.6.1) að því leyti að þarna getur hjólreiðafólk átt von á því að bíl sem ekið er 

frá bílastæði sé ekið í veg fyrir það. Jafnframt er hætta á að opnuð sé hurð í veg fyrir þann 

sem hjólar. Slys af þessum ástæðum eru meðal þeirra algengustu sem verða á hjólreiðafólki, 

auk þess sem árekstrar við kyrrstæða bíla er einnig algengir (Stone og Broughton, 2003). 

Þessar aðstæður eru algengar í flestum hverfum borgarinnar og geta jafnt átt við um 

safngötur og íbúðagötur. Þetta gæti átt við hluta Hverfisgötu, Ásvallagötu, Lækjargötu frá 

Skothúsvegi að Laugavegi og Tjarnarbraut svo dæmi séu tekin (mynd 7). 

       

Mynd 7. Akbraut með bílastæði til beggja handa. Til vinstri: Suðurgata í Hafnarfirði þar sem 
bílastæði eru beggja vegna götunnar.  Til hægri: Skýringamynd við spurningu 10 í 
spurningalistanum. 
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4.2.3  Hjólað á malbikaðri vegöxl 

Vegaxlir eru ekki gerðar fyrir hjólreiðafólk en geta nýst sem ígildi hjólareinar. Þær markast af 

línu sem aðskilur akbrautina frá vegöxlinni, þannig að sá sem hjólar á vegöxl er raunverulega 

ekki innan um bílaumferð. Gjarnan halla vegaxlir frá akbraut, sem er ekki ákjósanlegt fyrir þá 

sem hjóla, t. d. í hálku. Þá er snjó oft rutt á vegaxlir sem heftir ferðir hjólreiðafólks auk þess 

sem heimilt er að leggja bílum á vegaxlir. Vegaxlir eru algengar við stofnbrautir í úthverfum 

eða þar sem bæjarhlutar tengjast. Sjaldnast eru gangstéttar við þær en oft eru vegrið við 

þess háttar götur. Vegaxlir í þéttbýli eru gjarnan við tvístefnugötur, en geta einnig verið við 

einstefnugötur, og umferðahraði er sjaldan undir 70 km/klst. Dæmi um götur með vegöxlum 

eru: Reykjanesbraut, Suðurlandsvegur og Vesturlandsvegur (mynd 8). 

 

Mynd 8. Hjólað á vegöxl við hlið akbrautar. Til vinstri: Malbikuð vegöxl við Reykjanesbraut í 
Hafnarfirði við Engidal. Til hægri: Myndskýring við spurningu 11 í spurningalista. 

4.2.4  Hjólað á akbraut með hjólavísi 

Hjólavísar eru nýlunda hérlendis. Lítil reynsla er komin á notkun þeirra í borginni og þeir 

finnast óvíða. Málaðar eru merkingar á akbrautina sem gefa til kynna að gert sé ráð fyrir 

hjólreiðafólki á götunni. Merkingin sýnir hjólandi mann og stefnu. Þannig deilir hjólreiðafólk 

göturýminu með ökumönnum. Hjólavísar geta verið á einstefnugötu sem og á tvístefnugötu. 

Hámarkshraði fer ekki upp fyrir 50 km/klst. Hjólavísar hafa verið settir við Suðurgötu í 

Reykjavík, beggja vegna Melatorgs, við Einarsnes í Skerjafirði og Langholtsveg, svo dæmi séu 

tekin. Jafnframt eru hjólavísar við Hrafnistu við Herjólfsgötu/Herjólfsbraut á mörkum 

Hafnarfjarðar og Garðabæjar (mynd 9 á næstu blaðsíðu). 
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Mynd 9. Hjólavísir. Til vinstri: Hjólavísir á Suðurgötu við Hólavallakirkjugarð í miðbæ 
Reykjavíkur. Til hægri: Myndskýring við spurningu 12 í spurningalista.  

4.2.5  Hjólað á hjólarein við hlið akbrautar 

Hjólareinar eru líkar hjólavísum að því leyti að þeim er komið fyrir í göturýminu á akbrautinni 

við hlið akandi umferðar. Hins vegar eru hjólareinar oft auðkenndar með óslitinni línu eða 

kantsteini í akstursstefnu bíla. Línan afmarkar það svæði sem hjólreiðafólki er ætlað og 

óheimilt er að aka bílum yfir línuna. Getur átt við bæði einstefnu- og tvístefnugötur og 

meðalhraði fer óvíða yfir 50 km/klst. Hjólareinar er þó víðar að finna en hjólavísa þó í litlu 

mæli sé, t. d. við Lönguhlíð sunnan Miklubrautar og við Suðurgötu norðan Melatorgs (mynd 

10). 

 

Mynd 10. Hjólarein. Til vinstri: Hjólarein á Hverfisgötu í Reykjavík. Reinin var síðar fjarlægð 
vegna mótmæla íbúa og verslunareigenda. Til hægri: Myndskýring við spurningu 13 í 
spurningalista. 

4.2.6  Hjólað á hjólarein milli akbrautar og bílastæða 

Aðstæður breytast nokkuð á hjólareinum þegar þær eru staðsettar þannig í göturýminu að 

við hlið þeirra eru bílastæði. Bílar sem lagt er í stæði skapa hættur fyrir hjólreiðafólk því 

bílarnir þvera hjólareinarnar. Einnig getur skapast hætta þegar bílhurðir eru opnaðar í veg 

fyrir hjólreiðafólk á hjólarein. Dæmi um það er hjólarein við Lönguhlíð (mynd 11 á næstu 

blaðsíðu). 
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Mynd 11. Hjólarein milli bílastæðis og akreinar. Til vinstri: Minneapolis, 1 st. Avenue (Mynd: 
Fine Line Music Blog, 2010).2 Til hægri: Myndskýring við spurningu 14 í spurningalista. 

4.2.7  Hjólað á gangstétt innan um gangandi vegfarendur 

Margir kjósa að hjóla að miklu leyti á gangstéttum og um leið eins fjarri akandi umferð og 

unnt er við götur. Gangstéttar eru skör hærri en akbrautir og aðskilnaður því ekki aðeins með 

línu heldur einnig áþreifanlegur með hæðarmismun. Yfirborð gangstétta er oft hellulagt og 

því ekki alltaf slétt og það getur dregið úr hraða reiðhjóla. Hins vegar eru gangstéttar einnig 

gjarnan steyptar eða malbikaðar og yfirborðið þá nokkuð slétt. Eðli málsins samkvæmt er 

von á gangandi fólki á gangstéttum, sem og öðru hjólreiðafólki, en það hægir nokkuð á ferð 

þeirra sem hjóla (mynd 12). 

 

Mynd 12. Yfirborð gangstétta er mismunandi. Til vinstri: Þröng hellulögð gangstétt við 
Suðurgötu í Hafnarfirði; Myndskýring við spurningu 15 í spurningalistanum. 

4.2.8  Hjólað á göngu- og hjólastíg án aðgreiningar gangandi og hjólandi 

Mikið er um göngustíga í borginni, sérstaklega í nýrri hverfum þar sem gert er ráð fyrir þeim í 

skipulaginu frá upphafi. Heimilt er að hjóla á þessum stígum og þeir henta ágætlega sem 

hjólaleiðir. Hins vegar má eiga von á gangandi vegfarendum á göngu- og hjólastígum. Á 

göngustígum er oftast malbikað yfirborðslag, sem hentar vel fyrir hjólreiðar. Göngu- og 

                                                           
2
 Hjólarein milli akbrautar og bílastæða er hvergi að finna í Reykjvík eða á höfuðborgarasvæðinu. 
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hjólastígar eru gjarnan hannaðir með það fyrir augum að þar sé notalegt eða áhugavert að 

fara um – skjólgott eða gott útsýni. Jafnframt liggja þannig stígar gjarnan framhjá 

kennileitum eða um útivistarsvæði. Ekki er endilega sneitt hjá hólum og hæðum, heldur valin 

áhugaverðasta leiðin. Hönnunin miðar að því að njóta fremur en að fara greitt yfir. Dæmi um 

göngu- og hjólastíga er gjarnan að finna á skilgreindum útivistarsvæðum eða við þau, líkt og í 

Fossvogi og í Hljómskálagarðinum (mynd 13).  

 

Mynd 13. Göngu- og hjólastígur án nokkurrar aðgreiningar. Til hægri: Göngu- og hjólabrú í 
Kópavogi. Til vinstri: Myndskýring við spurningu 16 í spurningalistanum. 

4.2.9  Hjólað á göngu- og hjólastíg með aðskilnaði gangandi og hjólandi 

Ráðist hefur verið í að skilja að hjólreiðafólk og gangandi vegfarendur á sumum göngustígum 

í borginni. Það svæði sem ætlað er hjólreiðafólki er um 60 cm að breidd en gönguleiðin er 

mun breiðari. Tilgangurinn er að skilja að vegfarendur og auka öryggi og minnka líkur á 

slysum. Að öðru leyti eru aðstæður þær sömu og á göngustígum. Dæmi um göngu- og 

hjólastíga er víða að finna á höfuðborgarsvæðinu. Sérstaklega á það við um stíga sem liggja 

meðfram strandlengjunni, til dæmis við Ægisíðu, Sæbraut, Kársnes og Arnarnesvog (mynd 

14). 

 

Mynd 14. Göngu- og hjólastígur með aðskilnaði gangandi og hjólandi. Til hægri: Stígur við 
Arnarnesvog. Til hægri: Myndskýring við spurningu 17 í spurningalistanum.  
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4.2.10 Hjólað á sérstakri hjólabraut 

Sérstökum tvístefnuhjólabrautum hefur farið fjölgandi á undanförnum árum í borginni. 

Hjólabrautir eru samgönguæðar sem ætlað er að færa hjólreiðafólk hratt og hindrunarlaust á 

milli staða. Hjólabrautir eru um tveggja metra breiðar og er þeim skipt í tvennt með 

brotalínu. Hjólreiðafólk mætist á hægri reininni þegar það mætist á hjólabrautum. Þessi gerð 

hjólaleiða er tiltölulega nýtilkomin og framundan er frekari lagning slíkra leiða í borginni. Í 

Fossvogi, sunnan Öskujuhlíðar er meðal annars fjölfarinn hjólabraut (mynd 15).  

 

Mynd 15. Hjólabraut. Til vinstri: Fjölfarin tvístefnuhjólabraut í Fossvogi sunnan 
Fossvogskirkjugarðs. Til hægri: Myndskýring við spurningu 18 í spurningalistanum. 

4.3 Hugtök og kvarði 

Þátttakendur voru beðnir um að meta aðstæður með tilliti til greiðfærni leiðanna, öryggis 

þeirra og umhverfis. Greiðfærni og öryggi er síendurteknir þættir sem ráða miklu um gæði 

hjólaleiða eins og fram hefur komið. Umhverfi á hjólaleiðum hefur minna verið kannað og 

sem slíkt er það áhugavert rannsóknarefni. Þó hefur komið fram að borgarskipulag og 

landnýting hefur nokkur áhrif á hvort fólk kýs að hjóla eða ekki. Jafnframt eru vísbendingar 

um að áhugavert mannlíf hafi jákvæð áhrif.  

Hér verður gerð grein fyrir skilgreiningu hugatakanna greiðfærni, öryggi og umhverfi auk 

þess sem sagt er frá merkingarandstæðukvarðanum. 

4.3.1 Greiðfærni, öryggi og umhverfi 

Greiðfærni er lykilhugtak í umræðunni um hjólaleiðir. Greiðfærni getur verið mikil eða lítil. Ef 

hjólið á að vera samkeppnishæft við bílinn verður að vera hægt að komast hratt leiðar sinnar 

með lágmarks fyrirhöfn á reiðhjóli. Hindranir geta verið af ýmsum toga og áhrif þeirra bein 

eða óbein. Sem dæmi má nefna að óslétt eða laust yfirborð á stíg hefur bein áhrif með þeim 

hætti að sá sem hjólar verður að hægja á ferðinni. Skilti og staurar geta tafið fyrir þegar þeir 

þrengja að leiðum. Sama gildir um aðra vegfarendur en hafa þarf varann á svo ekki komi til 

árekstra. Það þykir við hæfi að hægja á sér þegar gangandi vegfarendum er mætt eða farið 
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framhjá þeim. Fleiri þætti má telja til eins og vetraraðstæður og þá sérstaklega snjóruðning 

og söndun. Minni áhersla er á þá þætti í þessari rannsókn. 

Öryggi er annað lykilhugtak sem hefur mikil áhrif á gæði hjólaleiðanna og hvort fólk kýs að 

hjóla eða nota aðrar leiðir í samgöngum. Leiðir verða að teljast öruggar svo þær séu notaðar. 

Öryggi hjólreiðafólks er helst ógnað af umferð annarra vegfarenda, einkum og sér í lagi 

bílaumferð og þar sem hraði bíla er mikill. Annars konar hættur geta einnig verið í vegi, til 

dæmis skilti, nálæg tré og gróður sem byrgja sýn fyrir blindhorn, svo dæmi séu tekin. 

Yfirborð leiða hefur ekki aðeins áhrif á greiðfærnina heldur einnig öryggi og öryggiskennd. 

Sama á við um muni eða hluti í umhverfinu eins og brunahana, girðingar og fleira sem á einn 

eða annan hátt snertir hjólaleiðir. Annars konar hætta en ekki síður mikilvæg eru 

náttúrufarslegir þættir líkt og bleyta, hálka og snjór. Í því samhengi skiptir miklu máli að 

réttur yfirborðshalli sé í beygjum, ella getur hjólið skrikað undan hallanum (Guðbjörg Lilja 

Erlendsdóttir, 2011). 

Umhverfi hefur áhrif á gæði hjólaleiða á marga vegu. Í hnakknum er hjólreiðafólk 

óumflýjanlega í náinni snertingu við náttúrufarslega og umhverfislega þætti. Náttúrufarslegir 

þættir eru fyrst og fremst landslag, lífríki og veðurfar. Umhverfisþættir eru hins vegar til 

dæmis mannvirki, mengun, hávaði og mannlíf, svo dæmi séu tekin. Náttúran í sínum víðasta 

skilningi hefur margvísleg áhrif á fólk og upplifun þeirra og gjörðir. Að njóta útsýnis er skýrt 

dæmi um það. En náttúran getur einnig verið óblíð og reynst hjólreiðafólki erfið. Að mörgu 

leyti gildir það sama um umhverfið sem getur bæði verið aðlaðandi og fallegt en einnig haft 

þrúgandi og beinlínis neikvæð áhrif á fólk. Hins vegar getur aðlaðandi borgarumhverfi og 

líflegt mannlíf haft jákvæð áhrif.  

4.3.2  Merkingarandstæðukvarði 

Kvarðinn sem notaður var byggir á merkingarandstæðum (e. semantic differential scale) 

(Snider og Osgood, 1969). Þátttakendur voru beðnir um að meta greiðfærni, öryggi og 

umhverfi tiltekinna aðstæðna með því að merkja í einn af tíu reitum fyrir hvert þessara 

hugtaka. Mikilvægt er að merkingarandstæður séu skýrar ef nota á slíkan kvarða. Fyrir 

greiðfærni voru merkingarandstæðurnar (sem staðsettar eru á endareit kvarðans) ógreiðfært 

– greiðfært, fyrir öryggi á sama hátt óöruggt – öruggt, og fyrir umhverfi var notast við 

fráhrindandi – aðlaðandi (mynd 16 á næstu blaðsíðu).  
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Mynd 16. Dæmi úr spurningalistanum sem sýnir hvernig þátttakendur merktu við einn af 10 

mögulegum reitum á kvarðanum.  

Í lok spurningalistans var þátttakendum boðið að koma á framfæri athugasemdum eða 

skilaboðum.  

4.4 Fyrirlögn og úrtak 

Ekki þótti æskilegt að sækja þátttakendur í hóp beinna hagsmunaaðila, svo sem til Íslenska 

fjallahjólaklúbbsins, Landssambands hjólreiðamanna eða annarra hjólreiðahópa. Ástæðan er 

hætta á ákveðinni skekkju og einsleitum svörum sem hefðu áhrif á niðurstöður 

könnunarinnar (Creswell, 2009). Þess í stað var brugðið á það ráð að heimsækja fjölmenna 

vinnustaði og tengjast fulltrúa á hverjum stað sem síðan var beðinn að útdeila 

spurningalistanum meðal hjólreiðafólks á vinnustaðnum. Ekki var lögð áhersla á að 

þátttakendur hefðu mikla reynslu af hjólreiðum, en æskilegt að þeir ættu reiðhjól og hjóluðu 

stöku sinnum. Það var talið mikilvægt að fá sem fjölbreyttust viðhorf og því var æskilegt að fá 

einnig viðhorf og sýn þeirra sem hjóla sjaldan. Hins vegar kom í ljós að stærstur hluti 

þátttakenda hjólaði töluvert eða jafnvel mikið. Þar er hins vegar um ákveðna skekkju að 

ræða í úrtakinu, sem erfitt var að forðast, þar sem leitað var til þeirra sem á annað borð 

hjóla. Það er erfitt að forðast slíka skekkju þar sem grundvallarhugmynd verkefnisins fólst í 

því að byggja matsaðferðina á reynslu og hugmyndum hinna raunverulegu notenda 

hjólaleiða. 

Alls voru vinnustaðirnir um 25 talsins. Fyrirtækin sem urðu fyrir valinu eru á 

höfuðborgarsvæðinu, flest í helstu viðskipta- og þjónustuhverfum Reykjavíkurborgar: 

Miðborginni, Skeifunni og Múlum. Einnig var spurningalistum dreift í Garðabæ og 

Hafnarfirði. Að jafnaði tóku fulltrúar við um 10–20 spurningalistum. 7–10 dagar liðu frá því 

listar voru afhentir og þar til þeir voru sóttir. Svörin voru á bilinu 5–20 á hverjum stað. Mest 

fengust 22 svör á einum vinnustað en minnst 2–3. Alls staðar var vel tekið í rannsóknina.  

Við gerð listans var lögð áhersla á hafa spurningar skýrar og útlit sem einfaldast og 

greinilegast til að forðast misskilning (McLafferty, 2010). Spurningalistanum reyndist auðvelt 
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að svara og engin teljandi vandkvæði komu fram hjá þátttakendum þegar hann var lagður 

fyrir.  
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5 Niðurstöður könnunarinnar 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir helstu niðurstöðum könnunarinnar. Sagt er frá úrtakinu og 

samsetningu þess, skýrt er frá því hvernig þátttakendur nota reiðhjólið og hvað getur helst 

komið í veg fyrir að þeir noti það. Að lokum er fjallað um viðhorf svarenda til almennra 

aðstæðna á hjólaleiðum. Sá hluti könnunarinnar var grunnur að mótun matsaðferðarinnar. 

5.1  Þátttakendur 

Þátttakendur voru 300 og skiptust nokkuð jafnt eftir kyni. Konur voru 139 eða um 46%, karlar 

voru 161 eða 54%. Einn þátttakandi gaf ekki upp kyn sitt. Þátttakendur voru á aldrinum 14–

68 ára. Meðalaldur þátttakenda var tæp 39 ár. Tveir þátttakendur gáfu ekki upp aldur sinn. 

Þátttakendur voru búsettir í 26 póstnúmerum. Þar af var einn frá Akranesi og einn frá 

Selfossi og sá þriðji úr Vogum. Flestir voru úr Hafnarfirði (póstnúmer 220 og 221) eða 90 

(30%). Því næst er miðbær Reykjavíkur (póstnúmer 101) og Kópavogur (póstnúmer 200) eða 

28 (9%) þátttakendur frá hvorum stað.  

5.2 Hjólreiðanotkun þátttakenda 

Grennslast var fyrir um í hvaða tilgangi þátttakendur nota reiðhjólið. Spurt var: Í hvaða 

tilgangi notar þú reiðhjól? og boðið upp á 6 líklega svarmöguleika. Merkja mátti við fleiri en 

einn möguleika. Svörin eru sýnd í töflu 1. 

Tafla 1. Reiðhjólanotkun þátttakenda. Niðurstöður könnunarinnar við 4. spurningu. 

Tilgangur Þátttakendur Hlutfall 

Til útiveru í frístundum 218 73% 

Til líkamsræktar og þjálfunar 150 50% 

Til að ferðast til og frá vinnu eða skóla 202 67% 

Til að versla eða sinna öðrum erindum 64 21% 

Til ferðalaga 21 7% 

Til annars 19 6% 

Ef þátttakendur merktu við valkostinn „til annars“ var þeim boðið að skrifa athugsemd. 

Algengustu athugasemdirnar sem þátttakendur skráðu hjá sér voru:  

„Nota örsjaldan/ekki hjól.“ 

„Fara á æfingar.“ 
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„Keppni.“ 

Dæmi um fleiri svör við sömu spurningu: 

„Hreyfa hundinn.“ 

„Skrepp allt á hjóli, heimsóknir, tónleika, kaffihús o.s.frv.“ 

„Sleppa bílnum.“ 

„Leika mér.“ 

„Til að fólk sjái að fólk (ég!) sé að hjóla...“ 

Spurningarnar voru eðli málsins samkvæmt ekki tæmandi en gefa þó grófa sýn yfir helstu 

valmöguleika. Allstór hluti þátttakenda, eða rúmlega þriðjungur, notar hjólið til og frá vinnu 

eða í skóla. Það gefur til kynna að tilgangi könnunarinnar, að ná til sem flestra 

samgönguhjólreiðamanna, hafi nokkurn veginn verið náð. Það að ríflega 20% þátttakenda 

notar hjólið til að versla og sinna öðrum daglegum erindum styður þá tilgátu. Athygli vekur 

hversu hátt hlutfall þátttakenda notar hjólið til líkamsræktar og þjálfunar eða jafnvel keppni. 

Þetta háa hlutfall og það hversu margir nota hjólið til daglegrar notkunar gefur til kynna 

skekkju í úrtakinu, þ. e. að ákafir hjólreiðaáhugamenn meðal þátttakenda séu nokkuð margir 

miðað við þátttakendur sem hjóla minna.  

Þátttakendurnir 300 voru flokkaðir í 3 flokka eftir notkun á ársgrundvelli. Það var gert í þeim 

tilgangi að fá skýrari mynd af notkun þátttakenda; hvernig og hversu mikið þeir nota hjólið. 

Eftirfarandi notendur voru tilgreindir: Óreglulegir notendur, reglulegir notendur og reglulegir 

heilsársnotendur. Í Töflu 2 má sjá reiðhjólanotkun þátttakenda samkvæmt áðurnefndri 

flokkun. 

Tafla 2. Hjólreiðanotkun þátttakenda yfir árið. Niðurstöður könnunarinnar við 5. spurningu. 

Notendur Notkun Þátt-
takendur 

Hlutfall 

Óreglulegir 
notendur 

Hjóla sjaldnar en 1 sinni eða aldrei að jafnaði í 
viku að sumri og vetri 

44 15% 

Reglulegir 
sumarnotendur 

Hjóla 1 sinni eða oftar í viku að sumri en aldrei 
að vetri 

135 44% 

Reglulegir 
heilsársnotendur 

Hjóla 1 sinni eða oftar að jafnaði í viku að vetri 121 40% 

Óreglulegir sumarnotendur og reglulegir sumarnotendur eru að meirihluta konur en 

reglulegir heilsársnotendur eru að meirihluta karlar. Samanburður sýnir að úrtakið nær að 

mestu til þeirra sem hjóla nokkuð mikið að staðaldri. Þeir sem hjóla lítið eru lítill hluti af 

úrtakinu en þeir sem hjóla meira eru stærsti hluti úrtaksins. Það helgast líklega af því hvernig 
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listinn var lagður fyrir og að sennilega hafa einstaklingar sem almennt hjóla fengið listann í 

hendur. Skiptingin er þó nægilega jöfn til að gefa kost á að prófa tölfræðilega hvort munur sé 

á afstöðu ólíkra notenda til aðstæðna. Fram hefur komið að reynsla hjólreiðafólks hefur áhrif 

á mat á aðstæðum og innviðum á hjólaleiðum.  

Spurt var hversu mikið þátttakendur hjóluðu að jafnaði þá daga sem þeir hjóluðu og svöruðu 

228 spurningunni. Algengustu svörin voru 10, 20 og svo 5 km, sem gefur til kynna að 

þátttakendur hafi ekki nákvæma hugmynd um vegalengdina. Þegar reiknuð var út 

meðalvegalengd kom í ljós að hún var rúmlega 11 km með miðgildi 10 km. Ríflega helmingur 

óreglulegra notenda svaraði spurningunni en mun fleiri úr hinum hópunum tveimur. 

Sennilega helgast það af því að þeir þátttakendur sem hjóla reglulega hafa betri tilfinningu 

fyrir vegalengdum og vegna þess að þeir ferðast títt sömu leiðir. Þátttakendur vörðu að 

meðaltali 43 mínútum í ferðir að jafnaði daglega með miðgildið 37 mín. Það gefur til kynna 

að meðalhraði sé á bilinu 15–17 km/klst sem er ekki ólíklegur meðalhraði. Reynslumeiri 

þátttakendur hjóluðu hraðar en þeir reynsluminni líkt og búast mátti við. 

Fæstir velja eingöngu að hjóla leiðar sinnar en aftur á móti eru afar fáir sem fara allra sinna 

leiða á hjóli og notast ekkert við aðra samgöngukosti (Capacent Gallaup, 2011). Áhugavert 

var að grennslast fyrir um hvernig þátttakaendur fara leiðar sinnar þegar þeir nota ekki hjól. 

Spurningin var orðuð á eftirfarandi hátt: „Þá daga sem þú hjólar ekki, hvernig ferð þú leiðar 

þinnar?“ Merkja mátti við marga möguleika. Það kom ekki á óvart að um 85% þátttakanda 

aka eigin bíl þegar þeir skilja við hjólið. Ríflega 40% kýs að fara gangandi leiðar sinnar. Athygli 

vakti að einungis um 20% nota strætó þegar þeir hjóla ekki. Það gefur til kynna að þeir sem 

hjóla eru ekki endilega líklegri til að notast við strætó. Þvert á móti þá kjósa flestir þeirra að 

aka. 

5.3 Hindranir 

Því er stundum haldið fram að það sé ekki hægt að hjóla á Íslandi og að reiðhjól verði aldrei 

raunhæfur samgöngukostur. Bent er á að hér séu veður válynd og umhleypingasamt stóran 

hluta af árinu og erfitt sé að reiða sig á hjólið sem samgöngutæki. Grennslast var fyrir um 

hvaða atriði það væru sem helst kæmu í veg fyrir að hjólreiðafólk hjólaði. Spurningin var 

svohljóðandi: „Hvað af eftirfarandi aftrar þér helst frá því að nota reiðhjól?“ og merkja mátti 

við fleiri en einn svarmöguleika. Svarmöguleikarnir sem í boði voru snerta bæði náttúrlegt 

umhverfi, veðurfar, landslag og umhverfisþætti sem tengjast bílaumferð. Eftirfarandi 

svarmöguleikar voru nefndir: Loftmengun, umferðarhraði, vindur, úrkoma, hálka, snjór, 

brekkur, kuldi, mikil umferð og annað. Tafla 3 (á næstu blaðsíðu) sýnir hvað þátttakendur 

töldu vera helstu hindranir fyrir því að nota reiðhjólið. 
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Tafla 3. Hindranir sem koma í veg fyrir að þátttakendur hjóli. Niðurstöður könnunarinnar við 
spurningu 8. 

Hindranir Þátttakendur Hlutfall* 

Hávaði 2 1% 

Loftmengun 4 1% 

Brekkur 11 4% 

Umferð 16 5% 

Úrkoma 26 9% 

Kuldi 28 9% 

Vindur 37 12% 

Annað 40 13% 

Hálka og snjór 60 20% 

*Námundað  

Langflestir þátttakendur nefndu vetrarfærðina sem hindrun eða letjandi fyrir hjólreiðar. 

Hálka og snjór einkenna gjarnan þann tíma ársins en sjaldan á sama tíma. Eftir á að hyggja 

hefði átt að aðskilja þessa tvo þætti og spyrja sérstaklega um „snjó“ og sérstaklega um 

„hálku“ þar sem hálka og snjór hafa ólík áhrif á vetrarfærðina. Hálka getur verið vandamál 

þegar aðstæður eru annars góðar (mynd 17). Nagladekk hafa einnig hjálpað hjólreiðafólki að 

komast leiðar sinnar. Viðhald á stígum er mikilvægt fyrir heilsársnotendur hjóla. Unnt er að 

hjóla á stígum sem hafa verið ruddir og jafnvel sandaðir þótt snjór sé yfir borginni. Hins vegar 

er snjóruðningur sígilt umkvörtunarefni meðal hjólreiðafólks og hefur mikil áhrif á þá sem 

hjóla á veturna, þótt hálka sé ekki endilega til staðar. 

 

Mynd 17. Viðhald í vetrarfærð er afar mikilvægt. 

Af niðurstöðunum að dæma virðast konur fremur setja fyrir sig vetrarfærð, hálku og snjó, 

heldur en karlar. Þá setja konur einnig fremur fyrir sig brekkur og kulda. Þegar skoðuð voru 
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viðhorf eftir notkun þátttakenda kom í ljós að reglulegir sumarnotendur setja vetrarfærð 

helst fyrir sig. Það útskýrir hugsanlega að einhverju leyti hvers vegna þeir kjósa að leggja 

reiðhjólinu yfir vetrarmánuðina. Hins vegar hefur vetrarfærð minni áhrif á reglulega 

heilsársnotendur. Það kann að skýrast af því að þeir notendur hafa þegar mestu reynsluna af 

vetrarhjólreiðum og kunna að hafa yfirstigið þær hindranir sem óneitanlega fylgja hjólreiðum 

þegar aðstæður eru óáreiðanlegar. Minnst áhrif hafði vetrarfærð á óreglulega notendur, sem 

sennilega helgast af því að þeir hafa ekki leitt hugann að vetrarhjólreiðum eða líta ekki á 

reiðhjól sem samgöngutæki (mynd 18).  

 

Mynd 18. Hlutfall þátttakenda úr mismunandi hópum sem nefndu að hálka og snjór öftruðu 
þeim frá því að hjóla. 

Rok eða vindur eru atriði sem oft eru nefnd þegar rætt er um hjólreiðar á Íslandi. Umræðan 

er oft á þann veg að erfitt sé að hjóla þar sem hér sé sífellt rok. Aðeins um 12% þátttakenda 

setur vind fyrir sig í tengslum við hjólreiðar. Áhrif vinds í tengslum við hjólreiðar þarfnast hins 

vegar frekari rannsóknar og ætti ekki að vanmeta. Tengist það skjóli á hjólastígum og 

mikilvægi gróðurs og skjólbelta fyrir hjólaleiðir. Aðrir kostir höfðu minna vægi og vöktu ekki 

sérstaka athygli. 

Af öðru sem nefnt er í möguleikanum „annað“ vakti mesta athygli lýsing á stígum en við gerð 

spurningalistans var sjónum ekki beint að þeim áhrifaþætti. Lýsing er þýðingarmikil á 

hjólaleiðum fyrir hjólreiðafólk af þeirri augljósu ástæðu að það þarf að sjá til vegar og 

umhverfis. Víða er lýsingu ábótavant á hjólaleiðum en hins vegar skulu reiðhjól hafa ljós og 

glitaugu samkvæmt reglugerð um gerð og búnað reiðhjóla (Reglugerð um gerð og búnað 

reiðhjóla nr. 57/1994). Kona meðal þátttakenda benti á að sér þætti óþægilegt að hjóla í 

myrkri vegna ótta við að ráðist yrði á sig og benti þar á atriði sem rannsakandi hafði ekki leitt 

hugann að fyrr. Athugasemdin vekur einnig athygli á því að fólk skynjar öryggi á mismunandi 

vegu og þetta þarf að hafa í huga við hönnun borgarumhverfisins, þar eru hjólaleiðir engin 

undantekning. 

Önnur atriði sem nefnd voru falla undir aðra þætti eins og snjór, hálka og ótti við bíla. 

Mikilvægi viðhalds- og vetrarþjónustu á hjólaleiðum er einnig mikið og þarf að hafa í huga ef 
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að auka á hlut hjólreiða í samgöngum. Hluta ársins má gera ráð fyrir vetrarfærð og eftir því 

sem fleiri kjósa að hjóla árið um kring vex krafan um að halda hjólaleiðum greiðfærum og 

öruggum. Hjólreiðafólk verður að geta stólað á að leiðir séu ruddar og sandaðar samhliða 

eins fljótt og ört og auðið er. Sé vetrarviðhaldi ábótavant eða aðstæður óáreiðanlegar má 

gera ráð fyrir að hjólreiðafólk velji aðra samgöngukosti. 

5.4 Viðhorf þátttakenda til almennra aðstæðna 

Mikilvægasti liðurinn við gagnaöflun var að afla upplýsinga um viðhorf hjólreiðafólks til 

almennra aðstæðna á hjólaleiðum með tilliti til greiðfærni, öryggis og umhverfis á 

hjólaleiðum. Tafla 4 sýnir heildarniðurstöðurnar. Þar sést að þátttakendum hugnast síst að 

hjóla innan um umferða akandi bíla þar sem ekki eru fyrir neinir innviðir fyrir hjólreiðafólk. 

Gildir þá einu hvort tekið sé tillit til greiðfærni leiða, öryggis þeirra eða umhverfis. Þannig fá 

slíkar aðstæður ítrekað lægstu einkunn í heildarmatinu. Hins vegar hugnast hjólreiðafólki 

best að hjóla fjarri umferð og á þar til gerðum stígum. Stígarnir fá hæstu einkunnir, 

sérstaklega á það við um hjólreiðastíga eða tvístefnu hjólabrautir. Þá vekur athygli að 

almennt fá hjólareinar og hjólavísar ekki háar einkunnir í heildarmati. Kann það að skýrast af 

því að ekki er löng hefð fyrir þess háttar innviðum í borginni. Leggir finnast á nokkrum 

stöðum en samfella er lítil eða engin. Þannig má segja að lítil reynsla sé af slíkum innviðum. 

Tafla 4. Heildarniðurstöður könnunarinnar á viðhorfum til greiðfærni, öryggis og umhverfis. 

Meðaleinkunn ( x ) og staðalfrávik ( S ) eru tilgreind. 

Aðstæður X G

 S G
 X Ö

 SÖ
 X U

 
SU

 

Hjólað á akbraut innan um bílaumferð 6,1 3 2,6 1,8 2,6 1,9 

Hjólað á akbraut með bílastæði til hliðar 5,2 3 2,3 1,7 2,4 1,8 

Hjólað á malbikaðri vegöxl 7,9 2,4 6,3 2,5 5,3 2,6 

Hjólað á akbraut með hjólavísi 7,4 2,5 5,3 2,5 4,9 2,5 

Hjólað á hjólarein við hlið akbrautar 8,5 1,8 7,2 2,2 6,7 2,6 

Hjólað á hjólarein milli akbrautar og bílastæða 7,1 2,4 5,1 2,4 4,8 2,5 

Hjólað á gangstétt innan um gangandi vegfarendur 5,7 2,4 6,2 2,4 5,9 2,5 

Hjólað á göngu- og hjólastíg án aðgreiningar gangandi og hjólandi 7,1 2,3 7,2 2,4 7,6 2,3 

Hjólað á göngu- og hjólastíg með aðskilnaði gangandi og hjólandi 9,1 1,4 8,9 1,6 9,0 1,5 

Hjólað á sérstakri hjólabraut 9,8 0,7 9,8 0,6 9,6 1,0 

Heildarniðurstöður fyrir greiðfærni eru áhugaverðar fyrir ýmissa hluta sakir. Það að hjóla 

innan um bílaumferð fær áberandi lága heildareinkunnir þrátt fyrir að vegir og götur ætlaðar 

bílum séu jafnan lagðar með það að leiðarljósi að vera greiðfærar. Hins vegar metur 

hjólreiðafólk það sem svo að götur séu ekki greiðfærar. Kann að vera að það tengist 

öryggissjónarmiðum og segja má að sú tilgáta sé staðfest þegar sá liður er skoðaður. Það er 

einnig áhugavert að hjólreiðafólk metur gangstéttar ekki greiðfærar. Það liggur í hlutarins 

eðli, þar sem yfirborð gangstétta er gjarnan óslétt og búast má við hindrunum á gangstéttum 

auk gangandi vegfarenda sem draga úr hraða á þeim leiðum. Hins vegar vekur athygli að 
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þegar skoðaðar eru leiðir sem merktar eru á hjólreiðakorti borgarinnar má ekki betur sjá en 

að hjólreiðafólki sé víða beint á gangstéttar. Af niðurstöðunum að dæma meta þátttakendur 

aðstæður greiðfærastar á þar til gerðum hjólastígum, einkum sérstökum hjólabrautum. 

Hjólreiðafólk virðast skynja öryggi sitt minnst á akbrautum og innan um bílaumferð. Það 

kemur kannski ekki á óvart þar sem ótti við árekstur við bíla er hjólreiðafólki jafnan ofarlega í 

huga. Hins vegar vekja niðurstöðurnar upp spurningar um þá „hjólreiðapólitík“ sem víða er 

rekin hérlendis og erlendis. Þannig eru hópar innan raða þeirra sem berjast fyrir auknum 

hjólasamgöngum sem telja að reiðhjól fari best innan um akandi umferð og hjólreiðafólki 

beri að hjóla á götunum fremur en annars staðar (Furth, 2012; Furness, 2010). Hugmyndin á 

rætur að rekja vestur um haf til Bandaríkjanna (Forrester, 1992; 2001), og byggir á þeirri 

kenningu að hjólreiðafólk sé öruggara á akbrautum, fremur en sérstökum hjólastígum. 

Hugmyndin felur það í sér að í blandaðri umferð séu vegfarendur best meðvitaðir um aðra 

vegfarendur. Komið hefur í ljós að ásýnd hjólreiðafólks og líkamsbeiting, það er hvort 

hjólreiðafólk gerir sig gildandi eða lætur lítið fyrir sér fara, skipti máli og getur haft áhrif á 

tillitssemi ökumanna (Walker, 2007). Hætta er á að ökumenn taki síður tillit til þeirra sem 

halda sig á jaðri göturýmisins í stað þess að helga sér svæði inni á akreininni. Jafnframt er 

ásýnd hjólreiðafólks mikilvæg en svo virðist sem ökumenn slái síður af hraða ökutækja sinna  

þegar þeir mæta eða fara fram úr hjólreiðafólki með hjálma. Hins vegar slá ökumenn fremur 

af ef kona hjólar í blandaðri umferð á akbrautum.  

Niðurstöður könnunarinnar eru ekki í samræmi við þær hugmyndir að hjólreiðafólk kjósi 

síður að hjóla í blandaðri umferð á akbrautum. Þær sýna að hjólreiðafólk kýs síst af öllu að 

hjóla á akbrautum og í nálægð við umferð vélknúinna ökutækja. 

Gangbrautar eru heldur ekki álitnar sérstaklega öruggar, sem vekur upp frekari spurningar 

um þýðingu þess að beina hjólreiðafólki á gangstéttar á kortum. Einnig er þetta áhugavert sé 

tekið mið af því að íslenskum börnum er gjarnan kennt að hjóla á gangstéttum fremur en 

götum. Hjólavísar eru ekki álitnir sérstaklega öryggir, né hjólareinar með bílastæði til hliðar. 

Gildir það sama hér og í niðurstöðum fyrir greiðfærni, að slíkir innviðir fá almennt ekki háa 

einkunn, sem kann að skýrast af lítilli reynslu hérlendis af slíkum innviðum. 

Heildarniðurstöður sýna að hjólreiðafólk metur umhverfi á akbrautum lægst. Það er 

merkilegt fyrir þær sakir að margir af áhugaverðustu stöðum bæjarins eru einmitt við 

akbrautir. Það á sérstaklega við um götur í miðbæ Reykjavíkur sem almennt telst góður 

staður til að hjóla í. Þó kunna niðurstöðurnar að litast af þeirri staðreynd að myndin í 

spurningalistanum gaf ekki mynd af áhugaverðu umhverfi. Þvert á móti gaf myndin ástæðu 

til að ætla að hjólreiðar á akbrautum færu einungis fram í óáhugaverðu umhverfi. Hjólastígar 

eru hins vegar þær aðstæður sem hjólreiðafólk kýs helst af öllu og undirstrikar enn frekar að 

íslenskt hjólreiðafólk virðist helst kjósa að hjóla fjarri umferðaskarkala. Athygli vekur að 

vegaxlir fá háa einkunn að mati þátttakenda, í samanburði við þá einkunn sem hjólreiðar á 

götum fá. Þá fá vegaxlir einnig hærri einkunn en hjólavísar og hjólareinar við hlið bílastæða. 
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Það vekur furðu þar sem almennt er ekki lagt mikið upp úr umhverfisgæðum við vegaxlir. 

Hjólreiðar á gangstéttum fá ekki háa einkunn. Það vekur einnig athygli þar sem almennt er 

mikið lagt upp úr því að ganga vel frá og prýða umhverfi við gangstéttar. Þó kann að vera að 

inntak spurningarinnar hafi misskilist á einhvern hátt. Þá er umhverfishugtakið loðið og 

einstaklingsbundið hvernig gæði umhverfisins eru skynjuð og túlkuð. 

5.4.1  Munur eftir kyni 

Ráðist var í frekari greiningu gagnanna og skoðað hvort marktækur munur væri á viðhorfum 

kynjanna til mismunandi almennra aðstæðna, með tilliti til greiðfærni, öryggis og umhverfis.  

Settar voru fram eftirfarandi tilgátur: 

I. Það er marktækur munur á viðhorfum kynjanna til almennra aðstæðna. 
II. Það er ekki marktækur munur á viðhorfum kynjanna til almennra aðstæðna. 

Mismunur var prófaður með t-prófi: 

 

þar sem 

ix  meðaltalseinkunn hóps i 



si   staðalfrávik hóps i 



ni   fjöldi í hópi i 

Prófhendingin er notuð til að prófa tilgátuna sem fall af athugunum, fengnum úr úrtakinu: 



H0 :1  2 

þar sem:  



1  meðaltal á viðhorfi karla 



2   meðaltal á viðhorfi kvenna 

Frítala prófsins ákvarðast út frá staðalfrávikum og fjölda í hópum. 
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Marktektarkrafa prófsins er sett sem p-gildi: 

0,1/0,05/0,01 eftir því sem við á. 

Eftirfarandi myndir sýna niðurstöður greiningarinnar. Á myndunum er aðstæðunum raðað 

upp í röð eftir einkunnum – hæsta einkunn efst og lægsta einkunn neðst. Meðaleinkunn er 

sýnd sem hvítur stöpull til viðmiðunar. Kynin eru hins vegar sýnd með grænum (karlar) og 

rauðum (konur) stöplum. Brotalína sýnir hvar mest skil eru á milli einkunna, hæst og lægst. 

Stjörnumerking sýnir marktækan mun, prófaðan með t-prófi.  

Viðhorf kynjanna til greiðfærni á leiðum eru mismunandi. Á heildina litið virðast konur meta 

greiðfærni síðri í blandaðri umferð, sérstaklega á það við um hjólreiðar á akbrautum án allrar 

aðgreiningar frá annarri umferð (mynd 19 á næstu blaðsíðu). Það sama á við um viðhorf til 

gangstétta og hjólreiða innan um gangandi vegfarendur. Einnig er skýr munur á viðhorfum 

kynjanna til hjólavísa og hjólareina en konur meta greiðfærni þar almennt lakari en karlar 

gera. Hins vegar minnkar munurinn þegar skoðaðar eru aðstæður fjarri umferð og 

akbrautum og snýst hann við í þeim aðstæðum sem fá næst hæsta einkunn, þ.e. göngu- og 

hjólastígum, en konur eru lítið eitt jákvæðari gagnvart þeim en karlar.  
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Mynd 19. Einkunnir fyrir greiðfærni – greining eftir kyni. Mismunur prófaður með t-prófi. 

Kynin virðast einnig skynja öryggi sitt á ólíkan hátt á hjólaleiðum (mynd 20 á næstu blaðsíðu). 

Áþreifanlegur munur er á viðhorfum kynjanna til þess að hjóla í blandaðri umferð á 

akbrautum og greinilegt að konur kjósa síður að hjóla á götum en karlar. Þá er munur á 

viðhorfum kynjanna til hjólreiða á óaðgreindum stígum sem karlar meta lægra.  
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Mynd 20. Einkunnir fyrir öryggi – greining eftir kyni. Mismunur prófaður með t-prófi. 

Á mynd 21 (á næstu blaðsíðu) má sjá að konur meta umhverfið lakara þegar hjólað er á 

akbrautum. Sú niðurstaða hefur verið gegnumgangandi að konur skynja hjólreiðar síður 

aðlaðandi innan um umferð akandi ökutækja en karlar. Hins vegar eru konur jákvæðari en 

karlar fyrir umhverfi á óaðgreindum göngu- og hjólastígum sem og hjólabrautum.  
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Mynd 21. Einkunnir fyrir umhverfi – greining eftir kyni. Mismunur prófaður með t-prófi.  

5.4.2 Munur eftir notendahópum 

Samhliða því að greina niðurstöður eftir mismunandi viðhorfum kynjanna til almennra 

aðstæðna á hjólaleiðum var ráðist í greiningu á mismunandi viðhorfum notendahópanna 

þriggja: Óreglulegra notenda (Ó), reglulegra sumarnotenda (S) og reglulegra heilsársnotenda 

(R). Mismunurinn var prófaður með fervikagreiningu (ANOVA).  

Eftirfarandi tilgátur voru settar fram: 

I. Það er marktækur munur á viðhorfum mismunandi notenda til almennra aðstæðna. 
II. Það er ekki marktækur munur á viðhorfum mismunandi notenda til almennra 

aðstæðna. 

Mismunur var prófaður með fervikagreiningu – ANOVA. Gildi F ákvarðar hvort 



H0  sé sönn 

eða ekki: 



F 
MSTr

MSE  

þar sem meðaltalsgildið er reiknað: 
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MSTr 
1

I 1
J1 x 1  x  

2

 J2 x 2  x  
2

 J3 x 3  x  
2 

 

Staðalfráviksgildið reiknast: 



MSE 
s1
2
 s2

2
 s3

2

I  

þar sem



I  fjöldi samanburðahópa. 

Prófhending: 



H0 :1  2 3  

þar sem: 



1  óreglulegir notendur 



2   reglulegir notendur 



3   reglulegir heilsársnotendur 

Frítölur prófsins ákvarðast sem: 



v1  I 1 2 

Og: 



v2  Ji

i

I

  I  

 

Marktektarkrafa prófsins er sett sem p-gildi: 

0,1/0,05/0,01 eftir því sem við á. 

Eftirfarandi myndir sýna hvernig greina má viðhorf þátttakenda í könnuninni til almennra 

aðstæðna eftir reynslu og hjólanotkun þeirra.  

Í vissum tilfellum var um marktækan mun að ræða þegar niðurstöður könnunarinnar eru 

skoðaðar með tilliti til greiðfærni. Almennt virðast hinir reynslumeiri eða þeir sem hjóla 

meira telja akbrautir greiðfærari heldur en hinir reynsluminni. Hið sama á við um hjólavísa og 

hjólareinar sem hinir reynslumeiri kunna fremur að meta en hinir reynsluminni. Að öðru leyti 

er munurinn lítill eða ómarktækur (mynd 22).  
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Mynd 22. Einkunnir fyrir greiðfærni – greining eftir notendahópum. Mismunur prófaður með 
fervikagreiningu (ANOVU).  

Mynd 23 sýnir að það eru hinir reynslumeiri sem meta akbrautir öruggari en þeir 

reynsluminni eða þeir sem hjóla sjaldnar. Jafnframt metur reynsluminna hjólreiðafólk 

aðgreinda umferð á göngu- og hjólastígum öruggari en blandaða umferð.  
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Mynd 23. Einkunnir fyrir öryggi – greining eftir notendahópum. Mismunur prófaður með 
fervikagreiningu (ANOVA).  

Almennt er ekki mikill munur á viðhorfum hjólreiðafólks til gæða umhverfisins (mynd 24 á 

næstu blaðsíðu). Eftir sem áður eru það hinir reynslumeiri sem meta aðstæður á akbrautum 

betri en þeir reynsluminni. Hér skal þó haft í huga að spurningin er á vissan hátt óljós þar 

sem skilgreina hefði þurft betur hvað átt sé við með „umhverfi“ og hvað geta talist æskileg 

eða óæskileg umhverfisgæði. Þá skal einnig haft í huga að myndskýringar með spurningunum 

eru einfaldar og spurningin því afar opin.  
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Mynd 24. Einkunnir fyrir umhverfi – greining eftir notendahópum. Mismunur prófaður með 
fervikagreiningu (ANOVA).  

Niðurstöðurnar gefa til kynna að við skipulag hjólaleiða gæti þurft að aðgreina hjólandi 

umferð og akandi umferð enn frekar, þótt hinum reynslumeiri og þeim sem hjóla meira 

hugnist að hjóla á akbrautum og í nálægð við bílaumferð. Mismunandi aðstæður á 

hjólaleiðum gera mismunandi kröfur um reynslu hjólreiðafólks. Til dæmis er vandasamt og 

útheimtir nokkra reynslu að hjóla hringtorg eða að þvera fráreinar. Hins vegar krefst það ekki 

mikillar reynslu að hjóla á þar til gerðum hjólabrautum, þótt þar þurfi að sjálfsögðu einnig að 

gæta að ýmsu. Jafnframt þarf að huga frekar að skipulagningu hjólavísa og hjólareina en 

niðurstöður greiningarinnar gefa til kynna mismunandi viðhorf hjólreiðafólks til þessara 

lausna. Sé ætlunin að auka hlut hinna hjólandi í umferðinni er mikilvægt að hafa í huga að 

þeir reynsluminni kunna að hafa aðrar hugmyndir um gæða hjólaleiða en þeir reynslumeiri. 

 



44 

6 Mótun skráningarblaðsins 

Fram hefur komið að vel útfærðar og greiðfærar hjólaleiðir eru forsenda þess að hjólreiðar 

nái fótfestu sem raunverulegur samgöngukostur. Hins vegar verður að liggja fyrir skýr stefna 

og upplýsingar áður en ákvarðanir eru teknar um framkvæmdir eða ráðist í endurbætur á 

hjólaleiðum (Pucher, Dill og Handy, 2010). Safna þarf gögnum um ástand hjólaleiða, gæði 

þeirra og möguleika til að fá sem skýrasta mynd af raunverulegum aðstæðum. Gerðar hafa 

verið tilraunir í þá veru og hafa tvær leiðir helst verið farnar: Annars vegar tölulegar 

mælingar, hins vegar kerfisbundin skráning. Báðar hafa aðferðirnar sína kosti og galla. 

Tilgangur þessa verkefnis er að sameina kosti beggja aðferðanna – að móta aðferð sem bæði 

skráir og metur gæði hjólaleiða.  

Hér verður sagt frá eldri aðferðum og þeim hugmyndum sem búa að baki aðferðinni sem hér 

er kynnt. Þá er gerð fyrir grein skráningarblaðinu og prófun aðferðarinnar. Að lokum er sagt 

frá reikniaðferðum við einkunnaútreikninga og framsetningu einkunna á korti. 

6.1 Tölulegar mælingar 

Tölulegar mælingar og mat á umferðarmannvirkjum eru vel þekktar. Aðferðin á rætur að 

rekja til umferðarverkfræði sem hefur verið ríkjandi í umhverfisskipulagi hérlendis og víðast 

annars staðar. Aðferðin var þróuð í Bandaríkjunum og er ætlað að meta þjónustugráðu (e. 

Level of service eða LOS) umferðamannvirkjanna, aðallega akbrauta. Helsta áhersla 

aðferðarinnar er að meta skilvirkni mannvirkisins eins og hún blasir við ökumönnum á akstri. 

Umferðarrýmdin er mæld og reiknuð út frá mælingum á (hlutbundnum) einkennum 

mannvirkjanna og sjónum er sérstaklega beint að því umferðarmagni sem mannvirkin anna, 

hraða og fleiru. Niðurstöðum mælinga er ætlað að lýsa umferðaraðstæðum á hlutlægan hátt 

með tölulegu gildi sem síðar er yfirfærð í þjónustugráðu sem er táknuð með bókstafi fyrir 

gæðastig: A fyrir best og F fyrir verst. Hverjum bókstafi fylgir lýsing á gæðastigi eftir því hvort 

um miklar/litlar tafir á akbrautum – mikið flæði eða hæg umferð. 

Gerðar hafa verið tilraunir til að yfirfæra LOS-aðferðina yfir á hjólreiðar (Landis, Vattikuti og 

Brannick, 1997) eða þjónustugráða hjólreiða (e. bicycle level of service eða BLOS) sem byggir 

á sömu aðferðafræði. Önnur tilraun til að meta gæði hjólaleiða kemur einnig frá 

Bandaríkjunum, nánar tiltekið bandarískum samgönguyfirvöldum sem komu fram með 

nokkurs konar vísitölu (e. Bicycle Compatibility Index (BCI) og er ætlað til að meta hversu 

vel/illa gata hentar fyrir hjólreiðar (Harkey, Reinfurt og Knuiman, 1998). Sú aðferð byggir á 

tilraun til að meta aðstæður til hjólreiða með viðhorfskönnun sem felst í því að fá 

hjólreiðafólk til að horfa á myndbönd sem sýna hjólreiðar á akbrautum. Þátttakandinn gefur 

svo aðstæðum einkunnir eftir því hvernig þeir skynja öryggi hjólreiðafólks á akbrautinni 

(Sorton og Walsh, 1994). Vísitalan, sem áður er getið, er svo metin við þjónustugráðu BLOS-

aðferðarinnar. Aðferðin er afar krefjandi í framkvæmd og gefur af sér mikið af gögnum sem 

flækir úrvinnslu og kemur niður á notagildi aðferðarinnar. Það er líkt með þessa aðferð og 
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þeim sem áður hefur verið lýst að hún miðar fyrst og fremst að hjólreiðum á akbrautum en 

ekki sérstökum aðstæðum fyrir hjólreiðar. Það helgast hugsanlega að þeirri ríkjandi hugmynd 

vestan hafs að hjólreiðar skuli helst fara fram á akbrautum. 

6.2 Kerfisbundin skráning 

Áhrif umhverfisins á lífstíl og lífsgæði íbúa hafa lengi verið þekkt og vinsælt rannsóknarefni. 

Vitað er að skipulag og ásýnd borgarumhverfis ræður miklu um það samgöngukerfi sem 

þróast á hverjum stað fyrir sig, meðal annars hvort íbúar kjósa að hjóla í einhverju mæli 

(Jackson, 2003; Krizek og Johnson, 2006; 2009; Pikora o.fl. 2003; Wahlgren og Schantz, 2010; 

2011). Í þessu tilliti eru lýðheilsusjónarmið áhugaverð og tengjast efninu á þann hátt að reynt 

er að finna hvaða þættir það eru í umhverfinu sem stuðla að reglubundinni hreyfingu og um 

leið heilsueflingu. Sýnt er að bílmiðað skipulag er síður til þess fallið að ýta undir aðrar 

samgönguleiðir, til dæmis hjólreiðar eða göngu.  

Gerðar hafa verið tilraunir til að meta sérstaklega hindranir og hvata til hjólreiða. Whalgren 

og Shantz (2012) lögðu fram ACRES-mælikvarðann (e. Active Commuting Route Evironment 

Scale), tæki til að meta umhverfisupplifun hjólreiðafólks. Sendur er út spurningalisti til 

hjólreiðafólks og það beðið um að leggja mat á ýmsa þætti sem tengjast hjólaleiðum. Spurt 

er ítarlega um líkamlega burði, samfélagslega stöðu og lífsstíl en einnig er spurt sérstaklega 

um þætti sem tengjast samskiptum við aðra vegfarendur, skynjun á fegurð umhverfisins, 

mengun, öryggi og fleiru. Þátttakendur merkja við á merkingarandstæðukvarða 1 (minnst) – 

15 (mest) efir því hversu sterkt eða veikt þeir skynja tiltekna þætti. Aðferðin er því ekki 

eiginleg skráningaaðferð þótt hún veiti ágæta mynd af umhverfi á hjólaleiðum. Miklu máli 

skiptir að úrtakið sé stórt til að auka nákvæmni rannsóknarinnar. Rannsóknin sem hér um 

ræðir náði til liðlega 2000 þátttakenda á afmörkuðu svæði í Stokkhólmi. Aðferðin er 

áhugaverð vegna þess hversu vítt svið hún spannar og það að hún gefur ágæta sýn á 

aðstæður til hjólreiða í úrtakssvæðinu. Að sama skapi gefur hún ekki nákvæmar upplýsingar 

um staðbundnar aðstæður eða ástand á hjólaleiðum.  

Þróaðar hafa verið aðferðir til að skrá aðstæður utan akbrauta og bílaumferðar. Áhugaverð 

er áströlsk tilraun sem ber hið lýsandi heiti SPACES (Systematic Pedestrian and Cycling 

Environmental Scan) og felst í því að mæla og safna gögnum um hlutbundna þætti og 

mannvirki í umhverfinu sem hvetja til eða letja til hjólreiða eða göngu (Pikora o.fl., 2012). 

Skráning fer þannig fram að landnýting og umhverfi fyrir hvern legg á hjólaleiðum er skráð á 

þar til gerðan gátlista. Jafnframt er skráð yfirborð stíga og stétta á leiðinni. Þá skráir og metur 

sá sem framkvæmir matið hvort umhverfið er snyrtilegt, aðlaðandi og hvernig leiðir tengjast 

öðrum leiðum. Áreiðanleiki aðferðarinnar var prófaður og kom í ljós að sá hluti 

skráningarinnar sem byggði á huglægu mati reyndist óáreiðanlegastur.  

BiWET (Bikability and Walkability Evaluation Table) er nýleg austurrísk aðferð (Hoedl, Titze 

og Oja, 2010), sem byggir á sömu forsendum og SPACES. Vettvangsvinnan er einföld. Sá sem 
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safnar upplýsingunum hjólar leiðina með vegalengdarmæli og skráir upplýsingar á 

skráningarblað. Eyðublaðið (mynd 25) gerir ráð fyrir 10 metra leggjum en ekki skilgreindum 

og fyrirframgefnum leiðum. Til að auðvelda skráninguna er aðeins merkt við þegar aðstæður 

á leiðinni breytast. Matið nær yfir helstu þætti í umhverfinu: Hús, gróður, auglýsingaskilti, 

hjólastíga og umferðarmannvirki, svo dæmi séu tekin. Til að auka nákvæmni skráningarinnar 

er hún framkvæmd ítrekað. Jafnframt er æskilegt að matið sé framkvæmt í báðar áttir, þ.e. 

frá A til B og frá B til A, til að fá enn betri sýn á umhverfið. Í vissum tilfellum getur einnig 

verið gott að notast við fjarkönnunargögn til að styðja við skráninguna og til að fá skýrari 

mynd af raunverulegum aðstæðum. Aðferðin hefur reynst áreiðanleg í prófunum.  

 

Mynd 25. Skráningarblað BiWet-aðferðarinnar. Ýmis atrið skráð sem varða öryggi á 
hjólaleiðum, gæði umhverfisins, einkenni byggðarinnar og innviði fyrir hjólreiðafólk, svo 
dæmi séu tekin (Hoedl, Titze og Oja, 2010). 

Aðferðirnar sem hér er lýst eru fyrst og fremst skráningaraðferðir en ekki matsaðferðir. 

Munurinn felst fyrst og fremst í því að skráningaraðferðirnar veita nákvæmar upplýsingar um 

aðstæður á hjólaleiðum en veita ekki einkunnir eða flokka aðstæður eða umhverfið í 

gæðaflokka.  

6.3 Skráningarblaðið 

Uppsetning skráningarblaðsins ber keim af BiWET-gátlistanum sem áður hefur verið getið. 

Almennum og sértækum aðstæðum er deilt niður á dálka sem auðvelt er að merkja inn á. 

Blaðið er A4 að stærð og gefur kost á að mæla 500 metra af hjólaleiðum. Í þar til gerða reiti 

er skráð dagsetning og hver framkvæmir matið. Leggurinn er merktur og tiltekið upphaf og 

endir. Þá er sérstakur dálkur fyrir athugasemdir þar sem til dæmis er hægt að geta þess 

hvernig mælingarnar fóru fram. Gert er ráð fyrir að hægt sé að framkvæma matið á hjóli, 

gangandi eða af loftmyndum. Lengst til vinstri á eyðublaðinu er stika sem sýnir lengd 

hjólaleiðar. Næst eru 10 almennar aðstæður sem merkt er við eftir því sem við á. Listinn yfir 

almennar aðstæður er ekki tæmandi en nær yfir flest það sem finnst í gatnakerfi 

borgarinnar. Sértækar aðstæður styðjast að hluta við BeWit-gátlistann en eru einnig byggðar 

á þeim aðstæðum sem rannsakendur hafa sérstakan áhuga á og telja mikilvægan hluta af 

mati sem þessu. Fjallað er sérstaklega um sértækar aðstæður síðar í þessum kafla. Að lokum 

er dálkur þar sem hægt er að setja inn athugasemdir. Sá dálkur nýttist vel til að skrá inn 
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götunöfn, gatnamót, örnefni og aðrar upplýsingar sem auka nákvæmni við innslátt og 

útreikninga (mynd 26). 

 

Mynd 26. Sýnishorn af skráningarblaðinu. 

Það sem helst skilur aðferðina sem hér er beitt frá BeWit-aðferðinni er að matið bæði skráir 

hvern 10 metra legg og gefur honum einkunn að útreikningi loknum. Samkvæmt austurrísku 

leiðinni eru einungis skráðar einstakar aðstæður leiða en ekki gefnar einkunnir. Með matinu 

fá almennar og sértækar aðstæður einkunn sem reiknast í heildarmatinu. Almennar 

aðstæður fá einkunn sem er meðaleinkunn tiltekinnar hjólaleiðar. Sértækar aðstæður eru 

staðbundnar og hafi þær ekki teljandi áhrif á legginn reiknast þær ekki til frádráttar. Séu áhrif 

sértækra staðbundinna aðstæðna nokkur er skráður einn mínus (–). Séu áhrif sértækra 

staðbundinna aðstæðna mikil reiknast tveir mínusar (– –). Þannig fá sértækar aðstæður 

aukið vægi til frádráttar í matinu. Sértækar aðstæður eru: Bratti, yfirborð, hindranir, lýsing, 

vist, akbraut, hraði bíla og gatnamót. 

6.3.1 10 metra leggjaspottar 

Ákveðið var að brjóta leiðir niður í 10 metra leggi. 10 metrar þóttu gefa nokkuð nákvæma 

mynd af aðstæðum á hjólaleiðum. Vissulega koma upp aðstæður sem eru lengri eða 

skemmri og þá veitir 10 metra upplausn ekki nægilega nákvæmar upplýsingar. En þar sem 

heildarmyndin á hverjum legg er til skoðunar fremur en nákvæm staðsetning aðstæðna gefa 

10 metrar nægilega skýra mynd af ástandi og aðstæðum leiða. 

6.3.2 Almennar aðstæður 

Aðstæður eru þekktar almennar aðstæður eða innviðir á hjólaleiðum: 
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1. Hjólað á akbraut innan um bílaumferð 
2. Hjólað á akbraut með bílastæði til hliðar 
3. Hjólað á malbikaðri vegöxl 
4. Hjólað á akbraut með hjólavísi 
5. Hjólað á hjólarein við hlið akbrautar 
6. Hjólað á hjólarein milli akbrautar og bílastæða 
7. Hjólað á gangstétt innan um gangandi vegfarendur 
8. Hjólað á göngu- og hjólastíg án aðgreiningar gangandi og hjólandi 
9. Hjólað á göngu- og hjólastíg með aðskilnaði gangandi og hjólandi 
10. Hjólað á sérstakri hjólabraut 

6.3.3 Sértækar aðstæður, viðföng og viðfangalisti 

Sértækar aðstæður eru staðbundnar aðstæður á hjólaleið sem hafa áhrif á gæði leiðarinnar. 

Sértækar aðstæður geta verið náttúrufarslegar, til dæmis landslag, en einnig manngerðar líkt 

byggingar og önnur mannvirki og hlutir eða munir líkt og grindverk, brunahanar, skilti og 

fleira sem talist getur hluti af umferðamannvirkjum og ræður nokkru um gæði hjólaleiða. 

Sértækar aðstæður snerta greiðfærni leiða, hvort þær teljast öruggar og gæði umhverfisins - 

hvort það getur talist aðlaðandi eða óaðlaðandi. Það sem stýrir vægi þeirra í matinu er hvaða 

sértæku aðstæður eiga í hlut og hvernig þær snera áðurgreinda þrjá þætti. Eftirfarandi eru 

þær sértæku aðstæður sem falla undir matið og eru til skoðunar við framkvæmd þess.  

6.3.4 Bratti 

Bratti hefur veruleg áhrif á leiðir og leiðarval hjólreiðafólks með tilliti til greiðfærni. Vissulega 

geta brattar brekkur verið varasamar og beinlínis hættulegar þegar hjólað er undan halla, 

sérstaklega þegar ís er á stígum eða götum, en ekki er gert ráð fyrir því í matinu þar sem 

slíkar aðstæður eru sjaldgæfar. Landslag á höfuðborgarsvæðinu er hæðótt þótt ekki sé 

hæðamismunur mikill. Hjólaleiðir þar sem hæðamismunur er mikill geta því virkað 

fráhrindandi á hjólreiðafólk. Jafnframt geta þær verið beinlínis það erfiðar yfirferðar ekki sé 

unnt fyrir hreyfihamlaða eða þá sem eiga erfitt með þrek eða hreyfingu, af einhverjum 

orsökum, að hjóla þær.  

Ef hjólað er á jafnsléttu,  og bratti er óverulegur eða niður í móti er hann eðli málsins 

samkvæmt ekki skráður til frádráttar (mynd 27 á næstu blaðsíðu). Ef brattinn hægir á ferð 

hjólreiðafólks og er tefjandi án þess þó að valda verulegum töfum er merkt við einn mínus. Ef 

brattinn er verulegur, er mjög tefjandi og hefur áhrif á leiðarval er merkt við tvo mínusa. Ekki 

er gert ráð fyrir að jákvæður halli sé tefjandi, hafi áhrif á öryggiskennd hjólreiðafólks eða 

umhverfi. 
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Mynd 27. Fjölfarin hjólaleið í Fossvogi – enginn frádráttur samkvæmt matinu. 

6.3.5 Yfirborð 

Yfirborð leiða hefur áhrif á gæði hjólaleiða með tilliti til greiðfærni og til öryggis. Laust og 

óslétt yfirborð dregur úr hraða hjólreiðafólks, gæta þarf að jafnvægi og því að hjólið renni 

ekki til. Þá er hemlunarvegalengd meiri á lausu yfirborði en föstu. Á höfuðborgarsvæðinu 

hefur í flestum tilfellum verið komið fyrir föstu yfirborðslagi. Á stöku stað er þó enn að finna 

spotta og leggi sem ekki hafa verið malbikaðir eða hellulagðir eftir því sem við á. Jafnframt 

hefur stöku sinnum staðið á viðgerðum þar sem leiðir hafa verið grafnar upp eða 

endurbættar. Slíkir leggir geta verið fráhrindandi og dregið úr hvatningu til hjólreiða.  

Ekki er merkt við ákjósanlegar aðstæður eins og fast og slétt yfirborð, til dæmis steypu eða 

malbik. Hins vegar er merkt við fast en óslétt yfirborð eins og hellur eða veðraða steypu eða 

malbik sem fær einn mínus. Laust og óslétt yfirborð, til að mynda möl (mynd 28 á næstu 

blaðsíðu) eða sandur, fær tvo mínusa í einkunn.  
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Mynd 28. Við Reykjanesbraut á bæjarmörkum Garðabæjar og Hafnarfjarðar. Malbik endar 

við bæjarmörkin og við tekur malarspotti (yfirborð: – –) (Mynd: Steinar Aðalbjarnarson). 

6.3.6 Hindranir 

Hindranir eru víða á leiðum hjólreiðafólks á og hafa áhrif á gæði hjólaleiða með tilliti til 

greiðfærni og öryggis. Hér er átt við dæmigerðar hindranir í sjónlínu hjólreiðafólks líkt og 

trjágróður sem víða vex út á stíga, auglýsinga- og umferðaskilti sem gjarnan eru staðsett á 

göngu- og hjólaleiðum og ljósastaurar sem geta einnig verið í vegi hjólreiðafólks. Aðrar 

hindranir sem nefna má eru gangstéttakantar, þrengingar, fræsingar í götum, niðurföll, skilti, 

rafmagnskassar, brunahanar, brunnar og fleira. Hindranir á borð við þá sem sýnd er á mynd 

29 (á næstu blaðsíðu) eru fjölmargar á hjólaleiðum í borginni. Þær hafa veruleg áhrif þar sem 

hjólreiðafólk þarf að draga úr ferð sinni og nánast stíga af hjólinu í sumum tilfellum. Líkt og 

sjá má á myndinni, þá hefur hjólreiðafólk sveigt út af steyptum stokkinum og á grasið með 

tilheyrandi sári og moldarflagi. Þessi leið er varasöm þegar jörðin er mjög blaut líkt og í 

leysingum á vorin. Jafnframt er leiðin varasöm þar sem lýsing er ónóg og fyrir þá sem ekki 

þekkja til aðstæðna getur hindrunin verið slysagildra.  

Horft er framhjá óverulegum hindrunum sem ekki hafa teljandi áhrif á hjólreiðafólk. Merkt er 

með mínus við stöku hindranir í hjólalínu. Merkt er með tveimur mínusum við miklar 

hindranir í leið hjólreiðafólks. 



51 

 

Mynd 29. Hindrun (hindranir: – –) á hitaveitustokki við Hraunhollt, austan Stjörnuvallar í 

Garðabæ, og engin lýsing (lýsing – –).  

6.3.7 Lýsing 

Lýsing er mikilvæg fyrir greiðfærni og öryggi hjólreiðafólks á hjólaleiðum þótt mikilvægi 

lýsingar sé misjöfn eftir árstíma. Það á sérstaklega við norðurslóðum og þar sem dagarnir eru 

afar stuttir yfir vetrarmánuðina en langir á sumrin. Góð lýsing á hjólaleiðum gerir fólki kleift 

að hjóla hratt og örugglega í myrkri, eykur möguleika hjólreiðafólks til að meta aðstæður og 

minnkar hættuna á slysum verulega þegar ónóg lýsing eykur hættu á slysum til muna. 

Jafnframt hefur lýsing mikil áhrif á „hlýleika“ á leiðum sem eykur á jákvæð umhverfisáhrif. 

Ljósastaurar og/eða önnur götulýsing hefur mikil áhrif á raunveruleg gæði hjólaleiða og um 

leið notagildi leiðarinnar sem annars lokast stórum hluta notenda yfir þá mánuði sem sólin er 

lágt á himni.  

Ekki er merkt við viðunnandi lýsingu. Sé hins vegar að hægt að finna að lýsingunni eða hún 

ekki nægjanleg eða of fjarlæg er merkt við einn mínus (mynd 30 á næstu blaðsíðu). Sé lýsing 

engin fyrir hendi reiknast það sem tvöfaldur frádráttur. 
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Mynd 30. Takmörkuð lýsing (lýsing: – ) og veruleg hindrun (hindranir: – –) á fjölfarinni 

hjólaleið við Herjólfsgötu í Hafnarfirði.  

6.3.8 Vist 

Það sem hér kallast einu nafni vist er skilgreint sem huglægt mat á margvíslegum gæðum 

umhverfis við hjólaleiðir. Umhverfið getur verið mis áhugavert og telst hafa áhrif á gæði 

hjólaleiða á nokkra vegu. Umhverfi getur haft bein áhrif á hjólreiðafólk sem skjól fyrir veðri 

og vindum á hjólaleiðum. Af öðrum toga felst þetta huglæga mat í því hvað telst fallegt eða 

aðlaðandi umhverfi en einnig hvað telst áhugavert umhverfi. Þannig getur umhverfi og vist á 

hjólaleiðum haft áhrif á gæði hjólaleiðarinnar og það hvernig hjólreiðafólk upplifir hjólaferð. 

Áhugavert umhverfi er samkvæmt matinu vistlegt umhverfi og gróðursælt, friðsæl náttúra, 

áhugavert útsýni, áhugavert mannlíf, athyglisverðar byggingar eða kennileiti (mynd 31 á 

næstu blaðsíðu).  

Ekki er merkt við það sem getur talist aðlaðandi, áhugavert eða vistlegt umhverfi. Hins vegar 

er merkt með mínus við óvistlegt, óáhugavert eða óaðlaðandi umhverfi með einum til 

tveimur mínusum eftir því sem við á. Vist er viðfang sem er afar erfitt að skilgreina og matið 

háð þeim sem það framkvæmir þar sem matsmaðurinn getur aðeins reitt sig á eigin 

dómgreind og tilfinningu fyrir aðstæðum. 
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Mynd 31. Miðbærinn í Hafnarfirði. Vistlegt, líflegt og áhugavert umhverfi – enginn frádráttur 

samkvæmt matinu.  

6.3.9 Akbrautir 

Fram hefur komið að hjólreiðafólk metur hjólreiðar á akbraut sístar af þeim almennu 

aðstæðum sem finnast í borginni. Akbrautir þurfa þó ekki að hafa neikvæð áhrif á aðstæður 

til hjólreiða. Það á til dæmis við um þröngar húsagötur, einstefnugötur og þar sem 

meðalhraði er lágur. Þar er í mörgum tilfellum ákjósanlegt að hjóla á akbrautum fremur en  

gangstéttum svo dæmi séu tekin. Dæmi um slíkar götur er að finna víða í miðbæ Reykjavíkur 

og í Hafnarfirði og víðar á höfuðborgarsvæðinu. Að öðru leyti hefur akbraut neikvæð áhrif á 

gæði og umhverfi á hjólaleiðum þar sem þeim fylgir hraði og mengun (hljóð- og loftmengun) 

(mynd 32 á næstu blaðsíðu).  

Ekki er merkt við einstefnugötur eða þröngar húsagötur líkt og í miðbæjum. Merkt er við 

tvístefnugötur og fleiri en eina akrein með mínus. Tvær eða fleiri akreinar í hvora áttina eru 

skráðar með tveimur mínusum. 
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Mynd 32. Hverfisgata er 1–2 akreinar og tvístefna (akbraut: –).  

6.3.10 Hraði bíla 

Hraði bifreiða hefur augljós áhrif á öryggi hjólreiðafólks á akbrautum. Jafnframt hefur hröð 

umferð áhrif á gæði umhverfisins á hjólaleiðum (mynd 33 á næstu blaðsíðu). Hröð umferð 

hefur fráhrindandi áhrif á hjólreiðafólk – einkum á það við um yngsta hjólreiðafólkið sem 

jafnan er ráðlagt að halda sig fjarri þeim leiðum þar sem umferð er hröð. Ekki er merkt við 

hraða bíla þar sem hámarkshraði er 15–30 km/klst. Hins vegar er merkt með einum mínusi 

við aðstæður þar sem hámarkshraði er 30–50 km/klst. Þar sem hámarkshraði fer upp fyrir 50 

km/klst er merkt við með tveimur mínusum. Víða er meðalhraði hærri en tilgreindur 

hámarkshraði, en ákveðið var að horfa ekki til þess, enda erfitt að meta þau tilfelli. 
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Mynd 33. Hæg umferð á Laugavegi – enginn frádráttur samkvæmt matinu. 

6.3.11 Gatnamót 

Gatnamót eru mikilvægur hluti af gatnakerfi borgarinnar og umfang þeirra hefur stór áhrif á 

gæði hjólaleiða. Sérstaklega á það við þar sem um afar umfangsmikil gatnamót er að ræða 

sem, þrátt fyrir að vera einungis á bilinu 20–40 metrar, geta haf mikil áhrif á leiðarval. Að 

hjóla yfir eða framhjá gatnamótum krefst æfingar og reynslu. Sérstaklega á það við um stærri 

gatnamót og hringtorg sem margir forðast að hjóla á. Velji hjólreiðafólk hins vegar að hjóla á 

gangstígum og gangbrautum verða oft miklar tafir og um leið verður hjólreiðafólk að leggja 

nokkra lykkju að leið sína til að þvera gatnamótin. Þannig hafa gatnamót umtalsverð áhrif á 

greiðfærni, öryggi og umhverfi hjólreiðafólks. Stór og umfangsmikil gatnamót þar sem leiðir 

hjólreiðafólks eru óljósar eða þær eru ekki fyrir hendi geta verið afar tafsamar og geta haft 

áhrif á leiðarval (mynd 34 á næstu blaðsíðu). Sérstaklega á það við um þá reynsluminni sem 

síður kjósa að hjóla á götunni eða nærri akandi umferð. 
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Mynd 34. Umfangsmikil gatnamót Hringbrautar og Njarðargötu (gatnamót: – –) (mynd: Karl 

Benediktsson). 

Einföld gatnamót einstefnugatna þar sem hámarkshraði er á bilinu 15–30 km/klst eru ekki 

merkt í matinu. Tvístefnugatnamót og ljósastýrð gatnamót þar sem að hámarkshraði er 30–

50 eru merkt með mínus. Umfangsmikil ljósastýrð gatnamót eða hringtorg þar sem 

uppgefinn hámarkshraði er 50+ og fleiri en ein akrein eru merkt með tveimur mínusum. 

Gatnamótum er gefið þrefalt vægi í útreikningum. 

6.3.12 Athugasemdir 

Á skráningarblaðinu er dálkur lengst til hægri sem ætlaður er til að skrá athugasemdir sem 

styðja við og auka nákvæmni við matið. Dálkurinn nýtist vel til að skrá götuheiti eða 

tilfallandi hluti eða aðstæður í umhverfinu sem ekki rúmast innan matsins. Slíkar upplýsingar 

auka næmi fyrir staðbundnum aðstæðum og umhverfi við skráningu í gagnagrunn.  

6.4 Samantekt viðfanga 

Eftirfarandi tafla 5 sýnir öll viðföng ásamt lýsingu á aðstæðum sem miðað er við í hinum 

þremur þrepum matsins. Taflan nýtist jafnframt sem leiðbeiningarblað við vettvangsvinnu og 

styður við nákvæmni og samræmingu við matið. Samræming þeirra sem framkvæma matið 

er mikilvæg svo að niðurstöður séu trúverðugar og til að auka áreiðanleika matsins.  
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Tafla 5: Viðföng og matsviðmið. 

Viðfang Mat Lýsing á aðstæðum Dæmi 

Bratti  Enginn eða óverulegur bratti Vonarstræti 
 - Nokkur bratti; flestir þurfa að skipta niður, en 

hjólreiðamaður í sæmilegri þjálfun finnur ekki mikið 
fyrir brekkunni 

Skólavörðustígur 

 -- Verulegur og mjög tefjandi bratti; þreytandi og 
krefst átaka; flestir hjólreiðamenn þurfa að skipta í 
mjög lágan gír 

Bókhlöðustígur 

Yfirborð  Fast og slétt yfirborð, malbik eða steypa Stígur við Sæbraut 
 - Fast en óslett yfirborð, hellur eða veðruð steypa eða 

malbik 
Gangstétt við Miklubraut 

 -- Laust og óslétt yfirborð, möl eða sandur Malarstígur í 
Hljómskálagarði 

Hindranir  Engar eð óverulegar hindranir; greið leið fyrir 
hjólreiðafólk 

Stígur við Ægisíðu 

 - Stöku hindranir eins og þrengingar eða skilti á 
leiðum; hafa nokkur áhrif á ferðahraða 

Aðalstræti 

 -- Verulegar hindranir og vegatálmar; hægja þarf 
verulega á og í verstu tilfellum stíga af hjólinu 

Vegatálmi á 
hitaveitustokki við 
Hraunhóla í Garðabæ 

Lýsing  Góð lýsing; ljósgjafar með reglulegu millibili við 
hjólaleið 

Laugavegur og miðborg 

 - Einhver lýsing, en ófullnægjandi, t.d. langt á milli 
ljósgjafa eða þeir beinast að akbraut en ekki 
hjólaleið 

Sígur við Silfurtún í 
Garðabæ 

 -- Enginn lýsing til staðar Elliðaárdalur 

Vist  Aðlaðandi umhverfi þar sem er fjölbreytt mannlíf, 
áhugaverðar byggingar, græn svæði eð gott útsýni 

Fríkirkjuvegur; Ægisíða og 
Fossvogur; Laugardalur 

 - Óáhugavert umhverfi; fátt sem vekur jákvæð 
hughrif eð þægindatilfinningu 

Snorrabraut; Síðumúli 

 -- Óaðlaðandi umhverfi; mengað eða óásjálegt, vekur 
neikvæð hugrif 

Skeifan; Bíldshöfði 

Akbraut  Einstefna, ein akrein, þröngar húsagötur Þingholtsstræti 
 - Tvístefna, eða fleiri en ein akrein í hvora átt Hverfisgata; Suðurgata 

sunnan Melatorgs 
 -- Fleiri en tvær akreinar Hringbraut austan 

Njarðargötu 

Hraði bíla  Hámarkshraði < 30 km/klst Laufásvegur 
 - Hámarkshraði > 30 en <50 km/klst Suðurgata 
 -- Hámarkshraði >50 km/klst Bústaðavegur 

Gatnamót  Einföld einstefnugatnamót, hámarkshraði < 30 
km/klst 

Barónsstígur - Leifsgata  

 - Tvístefnugatnamót og/eða ljósastýrð gatnamót, 
hámarkshraði < 50 km/klst 

Fríkirkjuvegur - 
Skothúsvegur 

 -- Stór, umferðþung gatnamót eð hringtorg, 
hámarkshraði > 50 km/klst og tvær eða fleiri 
akreinar 

Hringbraut - Njarðargata 
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7 Prófun aðferðarinnar, útreikningar og einkunnir 

Tilraunir voru gerðar með skráningarblaðið á ákveðnum hjólaleiðum sem merktar eru á 

hjólreiðakort Reykjavíkurborgar. Matsprófanir fóru fram í desember 2011 og janúar 2012 og 

voru metnir samtals 12.520 km af hjólaleiðum í miðborginni.  

Mælingar fóru að mestu leyti fram á hefðbundnu reiðhjóli með hraða- og kílómetramæli af 

gerðinni Sigma 1009 (mynd 35). Sigma-mælirinn er dæmigerður ódýr og einfaldur 

reiðhjólamælir sem mælir vegalengdir, hraða, meðalhraða og hámarkshraða. Mælirinn mælir 

vegalengdir með 10 metra nákvæmni.  

 
Mynd 35. Sigma 1009 hraða- og kílómetramælir sem notaður var við mælingar.  

Leiðin var hjóluð og jöfnum höndum merkt við almennar og sértækar aðstæður eftir því sem 

aðstæður breyttust á hjólaleiðinni. Jafnframt fór hluti prófananna fram á göngu og var þá 

beitt sömu aðferð og hér hefur verið lýst. Að loknum mælingum á göngu var stuðst við 

kortavefsjá við fjarlægðamælingar. Einnig var prófað að framkvæma matið eingöngu af 

kortavefsjá Reykjavíkurborgar (Borgarvefsjá, e.d.) og reyndist sú aðferð ágætlega. Sú aðferð 

við matið krefst hins vegar nokkurrar þekkingar á staðháttum og umhverfi á þeim 

hjólaleiðum sem metnar eru. Segja má að sú aðferð sé síst þeirra aðferða sem prófaðar voru 

en þó nothæf ef meta á hjólaleiðir á árstíma þegar snjór og ís þekja götur og torg. Mynd 36, á 

næstu blaðsíðu, sýnir göngu- og hjólreiðastígakortið (Reykjavíkurborg, 2011) sem notað var 

og afmarkað rannsóknarsvæði þar sem prófanir fóru fram. 
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Mynd 36. Göngu- og hjólaleiðakort Reykjavíkurborgar. Rannsóknarsvæðið er afmarkað með 
rauðum hring. 

7.1 Val á leiðum 

Mikilvægt var að samræma leiðarval við framkvæmd á matinu. Misjafnt er eftir hjólreiðafólki 

hvaða leiðir og aðstæður það velur. Sérstaklega á það við um þá staði í borginni þar ekki er 

að finna þar til gerða hjólastíga, hjólavísa eða hjólareinar. Margir hlutir spila þar inn í sem 

snerta aðstæður á leiðum, samsetningu byggðarinnar og áfangstað eins og lýst hefur verið í 

2. kafla. Þannig getur hjólreiðamaður hjólað eftir gangstétt á móti umferð en á götu með 

umferð þegar það á við eða hentar þeim sem hjólar. Jafnframt getur það hentað þeim sem 

hjólar að víkja út af gatnakerfinu og hjóla yfir grasbala og útivistarsvæði eða svæði sem 

almennt eru ekki ætluð til hjólreiða (Jones, 2005). Það sama þarf hins vegar ekki að eiga við á 

sömu leið í gagnstæða átt. Til að samræma leiðarval var beitt eftirfarandi vinnulagi. Horft var 

á fjölda akbrauta og stefnu en um leið uppgefinn hámarkshraða umferðarinnar (tafla 6 á 

næstu síðu). Þar sem akrein var aðeins ein og hámarkshraði 50 km/klst eða minna var hjólað 

á götu innan um bílaumferð. Væru akbrautir hins vegar tvær (einstefna eða tvístefna) var 

leitað eftir aðstöðu fyrir hjólreiðafólk eða í versta falli gangstéttum. Væri akbraut ein en 

hámarkshraði 50 km/klst eða meiri var einnig leitað eftir sérstökum aðstæðum fyrir 

hjólreiðafólk eða gangstéttum ef ekkert annað fannst. Væru akbrautir tvær (einstefna eða 

tvístefna) og hámarkshraði meiri en 50 km/klst var hjólað á nálægum stígum ef einhverjir 

voru í nágrenninu. Aðferðin sem hér er lýst við leiðarval er ekki fullkomin og fyrst og fremst 

til viðmiðunar til að auka samræmingu við matið. Rannsakendur komust ekki hjá því að 
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styðjast við sína eigin tilfinningu fyrir því hvar væri best að hjóla þar sem aðstæður eru 

óljósar og fara ekki alltaf saman við formúluna. 

Tafla 6. Forsendur leiðavalsins. 

Akreinar Hraði allt að 50 km/klst Hraði yfir 50 km/klst 

1 Hjólað á götu innan um bílaumferð Hjólað á nálægum stíg, hjólarein, 
akrein, með hjólavísi eða á gangstétt 
ef ekkert af ofantöldu er til staðar 

2 eða 
fleiri 

Hjólað á nálægum stíg, hjólarein, akrein 
með hjólavísi, eða á gangstétt ef ekkert 
af ofantöldu er til staðar 

Hjólað á nálægum stíg ef hægt er 

Í töflu 7 má sjá þá leggi sem metnir voru. Almennar og sértækar aðstæður á leiðunum voru 

fjölbreyttar og reyndu á flesta eiginleika matsaðferðarinnar. Alls voru mældir um tólf og 

hálfur kílómetri af mismunandi hjólaleiðum.  

Tafla 7. Taflan sýnir þá leggi sem metnir og kílómetra. 

Leggur Upphafsstaður Áfangastaður Metrar 

Grófin (Vesturg-Aðalstr.) Geirsgata Túngata 320 

Suðurgata3 Aðalstræti Hringbraut (Melatorg) 600 

Suðurgata Meistaratorg Þorragata 1.090 

Geirsgata Lækjargata Tryggvagata 400 

Austurstræti Lækjargata Ingólfstorg 230 

Skothúsvegur Fríkirkjuvegur Suðurgata 340 

Sæbraut Snorrabraut Lækjargata 1.030 

Snorrabraut Hringbraut Sæbraut 1.140 

Ljósvallagata Hringbraut Suðurgata 380 

Tjarnargata Vonarstræti Hringbraut 520 

Gamla Hringbraut (stígur sunnan götu) Brú yfir Njarðargötu Snorrabraut 780 

Gamla Hringbraut (gangstétt norðan götu) Njarðargata Snorrabraut 770 

Lækjargata Geirsgata Hringbraut 1.140 

Hverfisgata Lækjargata Snorrabraut 1.030 

Laugavegur-Bankastræti Snorrabraut Lækjargata 1.050 

Egilsgata Snorrabraut Frakkastígur 500 

Skólavörðustígur Frakkastígur Laugavegur 570 

Njarðargata Hallgrímskirkja Sóleyjargata 630 

Samtals   12.520 

7.2 Útreikningar og niðurstöður 

Vandinn við að gefa heildareinkunn fyrir hverja 10 metra búta felst í því að vega og meta 

saman almennar og sértækar aðstæður. Ákveðið var að láta svör þátttakenda og niðurstöður 

spurningalistakönnunarinnar ráða því hvernig einkunn fyrir almennar aðstæður yrði 

                                                           
3
 Leggurinn er ekki á göngu- og hjólastígakorti Reykjavíkurborgar. 
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ákvörðuð. Þá þurfti að ákveða hversu mikið vægi einstök viðföng skyldu fá þegar kæmi að 

sértækum aðstæðum. Að lokum varð að ákveða hve mikið vægi hvor þáttur fyrir sig fengi í 

heildareinkunninni. Hér verður því lýst hvernig staðið var að útreikningum og hvaða 

forsendur búa að baki heildarútreikningum einkunna. 

7.2.1 Almennar aðstæður EA 

Í könnuninni gefa þátttakendur aðstæðum á hjólaleiðum einkunn með tilliti til þriggja þátta: 

Greiðfærni, öryggis og umhverfis á hjólaleiðum. Ákveðið var að hver þessara þátta skyldi 

vega jafnt. Einkunnir fyrir hverja tegund aðstæðna (tafla 8) voru svo lagðar saman og deilt í 

summuna með þremur til að finna meðaleinkunnina sem skyldi standa fyrir hverjar 

aðstæður. 

EA = ( G + Ö + U) / 3 

Tafla 8. Einkunnir fyrir almennar aðstæður. 

Almennar aðstæður EA 

Hjólað á akbraut innan um bílaumferð 3,76 
Hjólað á akbraut með bílastæði til hliðar 3,51 
Hjólað á malbikaðri vegöxl  6,47 
Hjólað á akbraut með hjólavísi 5.88 
Hjólað á hjólarein við hlið akbrautar 6.53 
Hjólað á hjólarein milli akbrautar og bílastæða 5,69 
Hjólað á gangstétt innan um gangandi vegfarendur 5,92 
Hjólað á göngu- og hjólastíg án aðgreiningar gangandi og hjólandi 7,30 
Hjólað á göngu- og hjólastíg með aðskilnaði gangandi og hjólandi 8,98 
Hjólað á sérstakri hólabraut  9,76 

7.2.2 Sértækar aðstæður ES 

Vandasamt var að meta vægi viðfanganna þegar kom að sértækum aðstæðum. Í þessu 

verkefni eru gæði hjólaleiða metin út frá þremur þáttum sérstaklega, þ.e. greiðfærni, öryggi 

og umhverfi og öll snerta viðföngin þá þætti. Á næstu síðu er tafla 9 en þar sést hvernig hver 

þáttur snerti hvert viðfang og á hvað hátt. Jafnframt sýnir taflan vægi hvers viðfangs. Þannig 

hafa gatnamót þrefalt vægi á við bratta og vist í heildarútreikningum þar sem þættirnir þrír, 

greiðfærni, öryggi og umhverfi, snerta allir gatnamótin, á meðan bratti og vist snerta aðeins 

einn þátt hvor. 
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Tafla 9. Viðföng, sértækar aðstæður. 

Sértækar aðstæður Greiðfærni Öryggi Umhverfi 

Bratti X   
Yfirborð X X  
Hindranir X X  
Lýsing X X  
Vist   X 
Akbraut  X X 
Hraði bíla  X X 
Gatnamót X X X 

Flest möguleg stig 10 12 8 

Hvert viðfang er metið í þremur gæðaþáttum, eins og áður sagði, sem gefa mismörg stig (S í 

jöfnunni hér að neðan) inn í útreikningana. Þegar aðstæður eru ákjósanlegar og ekki hægt að 

finna að sértækum aðstæðum á hjólaleið er ekkert merkt við í matinu við viðeigandi viðfang. 

Sé lítilega fundið að aðstæðum  er merkt við með einum mínusi og þá fær viðeigandi viðfang 

eitt frádráttarsig í matinu. Sé töluvert fundið að sértækum aðstæðum á hjólaleið fær viðfang 

tvo mínusa og tvö frádráttarstig. Ef aðstæður eru á allan hátt ákjósanlegar og ekkert hægt að 

finna að hjólaleiðinni fást 30 stig (10+12+8).  

Jafnan hér að neðan sýnir útreikninga fyrir sértækar aðstæður og einkunn (ES) fyrir því: 

ES = ((SG + SÖ + SU) / 30 ) * 10 

7.2.3  Heildareinkunn og gæðaflokkar 

Almennum aðstæðum EA og sértækum aðstæðum ES er gefið jafn hátt vægi í útreikningum 

og niðurstaðan því meðaltal þessa tveggja einkunna. Þannig verður formúlan fyrir 

heildareinkunn EH fyrir hverja 10 mælda metra þessi: 

EH = (EA + ES)/2 

Lokaskrefið var að setja fram einkunnir á sem einfaldastan hátt. Ákveðið var að flokka 

einkunnir í þrjá gæðaflokka, A, B og C, þar sem C stendur fyrir hið lakasta og A fyrir það 

besta. Miðað við prófanir með matsaðferðina og dreifingu einkunna á skalanum 1–10 voru 

mörkin dregin eins og sést á töflu 10 á næstu síðu. Dreifing einkunna er mest á bilinu 5–10 og 

því þótti ástæða til að þétta einkunnabilið í hærri enda spannarinnar. Einkunnabilið sýnir 

nokkuð greinargóða mynd af raunaðstæðum á hjólaleiðum. Aðstæður sem fá háa einkunn fá 

hana sökum þess að almennar aðstæður eru hinar ákjósanlegustu. Það sama gildir um 

almennar aðstæður sem fá lága einkunn. Jafnframt eru sértækar aðstæður sjaldan það 

slæmar að margir mínusar fáist og þá um leið fá stig í matið. Þar af leiðir að einkunnir fyrir 

neðan 5 eru nánast útilokaðar.  
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Tafla 10. Gæðaflokkar hjólaleiða og einkunnir. 

7.2.4 Nánari útskýringar  

Á mynd 37 má sjá dæmi um vettvangsvinnu og hvernig upplýsingar eru skráðar á eyðublaðið. 

Jafnframt má sjá hvernig útreiknuð einkunn samsvarar gæðaflokkun. Dæmi er tekið af 200 m 

legg, neðst á Hverfisgötu, ef hjólað er í austurátt. Fyrstu 20 metrana er hjólað á akbraut 

innan um bílaumferð og merkt við aðstæður 1. Sá hluti leiðarinnar liggur upp brekku, þar er 

akbraut og uppgefinn hámarkshraði er 50 km/klst. Við tekur 90 metra kafli þar aðstæður 

breytast að því leyti að við akbrautina eru bílastæði og því merkt við aðstæður 2. Sértækar 

aðstæður og viðföng breytast hins vegar ekki. Þessi hluti skráðrar leiðar fær einkunn á bilinu 

5,7–6,0 og fellur í flokk C. Það sem helst ræður einkunninni hér er að það að hjóla á akbraut 

innan um bíla og með bílastæði til hliðar eru samkvæmt viðhorfskönnunni ekki álitnar góðar 

aðstæður og fá lægsta einkunn. Jafnframt eru þrír frádráttarliðir sem allir hafa áhrif á 

stigagjöf. Við 130 m breytast aðstæður að nýju, merkt er við aðstæður 1, þar sem bílastæði 

eru ekki lengur til hliðar. Sértækar aðstæður breytast einnig, brekkunni sleppir og hægir á 

hraða bíla en akbrautir haldast óbreyttar. Þær breytingar sem verða valda því að einkunnin 

hækkar í 6,5 sem færir leiðina flokk í B. Ræður þar mestu um að við gatnamót Ingólfsstrætis 

og Hverfisgötu breytast almennar aðstæður að því leyti að bílastæði eru nú ekki lengur til 

staðar og viðföngin brekka og hraði bíla teljast ekki lengur til frádráttar í matinu. 

 

Mynd 37. Sýnishorn af skráningarblaði. Myndin sýnir raunverulega skráningu, útreiknaða 
einkunn og gæðaflokka (mynd: Karl Benediktsson). 

Flokkur Einkunnabil 

A: Góðar aðstæður til hjólreiða 8,1–10,0 
B: Sæmilegt að hjóla 6,1–8,0 
C: Slæmar aðstæður til hjólreiða 0,0–6,0 
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7.3 Framsetning niðurstaðna 

Að loknum útreikningum voru niðurstöður og einkunnir settar fram á korti. Gögn sem þessi 

bjóða upp á framsetningu í landupplýsingakerfi en hér var látið nægja að gera einfalda 

teikningu og notast við borgarvefsjá.  

Á kortinu (mynd 38 á næstu blaðsíðu) eru sýnd þrjú stig einkunna, A, B og C. Samkvæmt 

kortinu er miðbærinn þokkalegur til hjólreiða. Fáir leggir eru rauðir að lit, en sá litur táknar 

lökustu aðstæðurnar. Athyglisvert er að sjá sömu göturnar tvílitar. Það á til dæmis við um 

Laugaveg og Hverfisgötu. Græni hluti Laugavegar er eini hluti götunnar sem hefur hjólabraut 

sem markast af Snorrabraut í austri og Barónsstíg í vestri. Annars er Laugavegur þokkalega 

hentugur til hjólreiða ef marka má matið. Hluti Hverfisgötu verður rauður að lit á þeim hluta 

sem markast af Lækjargötu og Þingholtsstræti. Það skýrist af því að sá hluti er í brekku sem 

telst til frádráttar. Jafnframt eru bílastæði til hliðar við akbrautina sem einnig telst til 

frádráttar sé hjólað á akbrautinni. Þessi hluti Hverfisgötu og útreikningar eru útskýrðir í 

kaflanum hér að framan. Einnig vekur athygli að Austurstræti, frá Lækjargötu að 

Pósthússtræti, fær bestu einkunn en framhald götunnar miðlungseinkunn. Það skýrist af því 

að sá hluti götunnar sem er merktur grænn er göngugata og lokuð fyrir umferð. Kortið gefur 

góða mynd af niðurstöðum matsins. Á þeim leiðum sem merktar eru grænar er alls staðar að 

finna góðar aðstæður fyrir hjólreiðafólk, hvort heldur sem er almennar eða sértækar 

aðstæður.  
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Mynd 38. Niðurstöður matsins og einkunnir leiða sem metnar voru. 
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8 Umræður 

Matstækið reyndist einfalt og auðvelt í notkun og framkvæmd. Þá þóttu niðurstöður gefa 

raunsanna mynd af aðstæðum á hjólaleiðum á rannsóknarsvæðinu. Hins vegar þarfnast 

matsaðferðin endurskoðunar og úrbóta, svo þróa megi aðferðina enn frekar. Mikilvægt er að 

uppfæra matið eftir því sem aðstæður breytast og frekari uppbygging á sér stað á 

hjólaleiðum. 

Gatnamót eru mikilvægur hluti af gatnakerfinu. Þau eru jafn ólík og þau eru mörg og segja 

má að aðstæður á gatnamótum séu hvergi eins. Gatnamót geta verið einföld og ljóslaus og 

hraði lítill eða mikill, allt eftir atvikum. Gatnamót geta einnig verið gríðarstór og mislæg, eða 

ljósastýrð með mörgum akreinum. Hringtorg eru ein tegund gatnamóta og geta verið afar 

óaðgengileg og erfið yfirferðar fyrir hjólreiðafólk. Fyrir frekari þróun matsaðferðarinnar er 

mikilvægt að rýna sérstaklega í gatnamót og finna hvað það er við þau sem skiptir mestu máli 

fyrir hjólreiðar. Í framhaldi þarf sennilega að flokka þau og gefa þeim sérstakt vægi í matinu 

svo hægt sé að gefa þeim einkunnir í samræmi við aðrar aðstæður.  

Varðandi vogtölur og útreikninga þá eru þeir fyrst og fremst hugarsmíði höfunda 

matsaðferðarinnar. Ráðast þarf í frekari hugmyndavinnu og skilgreina vogtölur og 

útreikninga betur til að dýpka grundvöll matsins og öðlast meiri nákvæmni við einkunnagjöf. 

Sem dæmi má nefna að almennum aðstæðum og sértækum aðstæðum er gefið sama vægi í 

matinu, en sú leið er ekki óumdeilanleg. Almennar aðstæður á tiltekinni leið geta verið 

afbragðsgóðar en sértækar aðstæður sérstaklega slæmar, svo leiðin getur verið ófær. Þrátt 

fyrir það er vægi almennra aðstæðna nógu hátt til að vega upp á móti ófærri leið svo leiðin 

geti fengið ágætiseinkunn. Sértækar aðstæður eru einnig hugarsmíði höfundanna og 

mikilvægt að endurskoða þær frekar. Þá eru skýringar loðnar þótt þær veiti ágætar 

leiðbeiningar. Hins vegar má velta því upp hvort viðföngin ættu að vera fleiri eða færri. 

Skilgreina þarf viðföngin ítarlegar og njörva innihald þeirra betur niður. Enn frekari 

gagnaöflunar er þörf við þá vinnu. Annar spurningalisti eða fleiri rýnihópar eru leiðir sem 

koma til greina í þeim efnum. 

Þrátt fyrir að matið veiti ágæta mynd af aðstæðum á hjólaleiðum er mikilvægt að þróa það 

enn frekar til að byggja traustari stoðir svo treysta megi áreiðanleika þess og nákvæmni. 

Nákvæmni er frumforsenda þess að styðjast megi við matið svo unnt sé að nýta kosti þess 

við skipulagsvinnu eða gæðakannanir á hjólaleiðum. Mikilvægt er að leggjast í ítarlega 

heimildavinnu og safna frekari gögnum til að efla áreiðanleika aðferðarinnar og skilvirkni. Þá 

væri æskilegt að leita til sérfræðinga og/eða áhugamanna um hjólreiðar eftir viðhorfum. 

Inntak þessarar ritgerðar er að fanga viðhorf og skoðanir þeirra sem hjóla eða hafa reynslu 
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og þekkingu af hjólreiðum til að fá innsýn í innviði og aðstæður á hjólaleiðum. Til að skerpa á 

aðferðinni og fá betra og áreiðanlegra mat og einkunnir þarf að ígrunda betur 

reikniaðferðirnar. Í þeim tilgangi gæti reynst vel að boða sérfræðinga og áhugamenn um 

hjólreiðar til viðtals eða í rýnihóp til að ræða viðföng og reikniaðferðir. Eins gæti verið hægt 

að gera aðra könnun þar sem kafað yrði betur ofan í viðföngin.   

Ástand á hjólaleiðum getur verið breytilegt á milli árstíða og jafnvel frá degi til dags þá 

mánuði sem umhleypingar eru hvað mestar. Jafnframt geta aðstæður verið mismunandi á 

mismunandi tímum dags. Veður getur verið gott í dag og haft jákvæð áhrif á 

umhverfisupplifun á meðan slæmt veður getur haft neikvæð áhrif á morgun. Veðrið hefur til 

dæmis mikil áhrif á umhverfisupplifun, bæði jákvæð og neikvæð áhrif. Þá getur umferð verið 

mjög mismunandi eftir því á hvaða tíma dags mælingar eru gerðar. Þannig er umferð mikil á 

álagstímum sem getur haft neikvæð áhrif á sértækar aðstæður og um leið neikvæð áhrif á 

niðurstöður mælinganna. Jafnframt geta mælingar utan álagstíma haft jákvæð áhrif á 

niðurstöður matsins. Þá geta árstíðir haft áhrif á mælingar og niðurstöður þeirra. Þannig eru 

aðstæður afar ólíkar á hjólaleiðum yfir sumarmánuðina og yfir hörðustu vetrarmánuðina. 

Ekki á það aðeins við um færð heldur einnig umhverfisupplifun og lýsingu á leiðum. Hins 

vegar geta mælingar á mismunandi tímum gefið betri sýn á raunverulegt ástand hjólaleiða og 

í raun mikilvægt að framkvæma mælingar oftar en einu sinni. Meðaltal niðurstaðna veitti 

raunhæfari viðmiðunartölur sem eykur nákvæmni mælinga og niðurstaðna. 

Tilraunir með matstækið fóru fram í lok nóvember, í byrjun desember 2011 og í janúar 2012. 

Á þeim tíma var snjór yfir borginni og færð slæm en vetrarfærð er ekki ákjósanleg til 

mælinga. Í kulda eða úrkomu er erfitt að meðhöndla og fylla út skráningarblaðið. Þá er erfitt 

að gera sér grein fyrir yfirborðslagi á hjólaleiðum þegar yfirborð jarðar er þakið snjó eða ís. 

Þá getur hálka eða þung færð einnig haft áhrif á öryggisupplifun þess sem framkvæmir 

matið. Jafnframt hættir þeim til að skynja gæði umhverfisins ekki eins sterkt þegar skyggni er 

lítið, svo dæmi sé tekið. 

Aðeins ein mæling fór fram á hverri leið. Ákjósanlegt hefði verið að framkvæma 2–3 

mælingar á hverri leið og bera niðurstöðurnar svo saman. Þá hefði einnig verið ákjósanlegt 

að fleiri en einn matsmaður framkvæmdi matið til að fá frekari samanburð og til að skerpa 

enn frekar á niðurstöðum. Einnig hefði verið æskilegt að framkvæma matið í báðar áttir til að 

fá samanburð. Þá kemur í ljós að halli niður í móti er halli upp í móti þegar farið er í 

gagnstæða átt. Það breytir að sjálfsögðu niðurstöðum matsins og einkunnum. 

Best reyndist að framkvæma matið á vettvangi á reiðhjóli. Kostur aðferðarinnar er hversu 

einföld hún er og krefst í raun ekki annars búnaðar en reiðhjóls, kílómetramælis og spjalds 

fyrir skráningarblaðið, en spjaldið mætti hugsanlega festa á stýrið. Mælir af því tagi sem 

notaður var veitir um 10 metra nákvæmni þannig að nákvæmni mælinga er viðunandi. 

Mælingar með loftmyndum í landupplýsingakerfi staðfestu nákvæmni mælinga svo ekki var 

ástæða til að efast um nákvæmni þess vegalengdarmælis sem notaður var. Hins vegar væri 
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rökrétt framhald að framkvæma mælingar með GPS-staðsetningartæki. Staðsetningartæknin 

veitir möguleika á ítarlegri skráningu gagna og á því að vinna enn frekar með niðurstöður 

mælinganna í landupplýsingakerfi. Landupplýsingakerfi auðveldar alla frekari vinnslu með 

niðurstöður mælinganna og framsetningu á korti. Næsta skref við þróun aðferðarinnar ætti 

að vera að skrá niðurstöður matsins í landupplýsingakerfi. 

Niðurstöður matsins hafa verið settar fram á korti sem greinir í sundur hjólaleiðir eftir 

einkunnum. Sé þessum atriðum steypt saman - líkt og gert er hér - fæst nokkuð góð skráning 

á almennum gæðum hjólaleiða. Sem slíkt er tækið gott og þjónar þeim tilgangi sem því er 

ætlað. Hins vegar er hægt að sjá fyrir sér frekari þróun með matsaðferðina og að lögð sé 

áhersla á hvern þátt fyrir sig. Í framhaldinu væri hægt að útbúa þemakort fyrir hvern þátt 

fyrir sig: Greiðfærni, öryggi og umhverfi. Afraksturinn myndi samanstanda af sérhæfðum 

kortum sem gæfu afmarkaða mynd af hjólaleiðum og þjónuðu mismunandi hjólreiðafólki 

eftir þörfum þess og áhuga.  

 Samgönguhjólakort sem sýndi hvernig unnt er að komast á milli staða án mikilla 

hindrana eða krókaleiða. Minni áhersla yrði lögð á öryggi og umhverfi á leiðum þótt 

slíkar leiðir geti vissulega verið öruggar og leggir legið um áhugaverða og fallega staði. 

Kortið gæti að sjálfsögðu hentað öllum sem hjóla en væri sniðið að þörfum 

samgönguhjólreiðafólks. 

 Barnasamgöngukort sem sýndi tiltölulega öruggar hjólaleiðir. Minni áhersla yrði lögð 

á greiðfærni og hraða, fremur á leiðir fjarri fyrirfram gefnum hættum og fjarri 

bílaumferð. Jafnframt yrði minni áhersla einnig lögð á gæði umhverfisins þótt slíkar 

leiðir geti verið greiðfærar og boðið upp á áhugaverða staði eða leggi. Kortið gæti 

hentað þeim sem kjósa að komast sem öruggast á milli staða, eins fjarri þeim 

„hættum“ sem leynast á hjólaleiðum, og unnt er, til dæmis barna og reynsluminni 

hjólara. 

 Náttúru- og/eða mannlífskort sem sýndi leiðir sem þræða áhugaverða staði; 

gróðursæla reiti, kennileiti eða útsýnisstaði. Kortið gæti hentað þeim sem vilja hjóla 

sér til dægrastyttingar og heilsubótar, en síður þeim sem þurfa að komast hratt á milli 

staða. Greiðfærni og aðlaðandi umhverfi getur þó vel farið saman á hjólaleiðum og er 

vel til þess fallið að hvetja til aukinna hjólreiða.  

Á undanförnum árum hafa kort verið gerð aðgengilegri á vefsjám. Fyrstu skrefin hafa verið 

stigin í þá átt á hjólavefsjánni Ride the City (Ride the city, e.d.). Vefurinn, sem er erlendur að 

uppruna, nær aðeins yfir höfuðborgarsvæðið en engin fyrirstaða er fyrir því að hann nái yfir 

allt þéttbýli á Íslandi. Vefurinn er einfaldur í notkun og auðvelt er að finna leiðir. Notandinn 

slær inn upphafsstað og áningastað. Því næst velur hann örugga leið, öruggari leið eða beina 

leið. Vefsjáin kallar þá fram kort sem sýnir leiðina, vegalengdina, ferðatímann og hækkun. 

Jafnframt kemur fram leiðarlýsing. Vefsjáin er sem fyrr segir ágæt en ekki gallalaus. Sá sem 

þekkir umhverfi leiðarinnar rekur strax augun í að leiðir virðast á köflum órökréttar og gildir 

þá einu hvaða leið er valin, örugg, öruggari eða bein leið. Þá eru útskýringar sem fylgja 
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kortinu ekki greinilegar auk þess sem þar koma fram „óþarfa“ upplýsingar varðandi 

hjólreiðaverslanir eða -leigur sem sennilega tengist rekstri vefjarins og styrktaraðilum. Helsti 

gallinn við vefinn er að ekki eru neinar upplýsingar um hvaða forsendur búa að baki 

leiðarvalinu. Með öðrum orðum þá er aðferðafræðin ekki sýnileg og kann það að skýra hvers 

vegna leiðarvalið virðist oft og tíðum óeðlilegt.  

Mat á gæðum hjólaleiða gæti einmitt hentað vel sem grunnur að hjólavefsjá. Aðferðin og 

aðferðafræðin er einföld en um leið skilvirk. Kerfisbundið og samræmt mat á leiðum er 

forsenda þess að vefsjár af þessu tagi séu áreiðanlegar. Danir hafa vakið athygli fyrir góðan 

árangur við að auka hlut hjólreiða í helstu borgum landsins. Þeir hafa lagt mikla vinnu í að 

koma á sterkum reglugerðaramma um hjólreiðar og fylgja markvisst þeirri stefnu að auka 

enn frekar vægi hjólreiða í samgöngum. Merki þessa eru greinileg í umhverfi stærstu borga 

landsins þar sem ráðist hefur verið í stórtæka uppbyggingu innviða ætluðu hjólreiðafólki. 

Þeir hafa einnig áttað sig á því að aukið aðgengi upplýsinga til handa hjólreiðafólki er 

mikilvægt eigi hjólreiðar að vera raunhæfur kostur í samanburði við aðra samgöngukosti. Í 

Kaupmannahöfn er ný hjólavefsjá sem kallast Cycle Copenhagen (Cycle Copenhagen, e.d.). 

Vefsjáin byggir á sama grunni og Ride the City en bætir miklu við þjónustuna sem þar er 

boðið upp á. Í fyrsta lagi er boðið upp á að velja upphafsstað og tvo áningastaði sem er 

nokkur viðbót. Þá er mögulegt að velja fimm mismunandi möguleika á leiðum: Stystu leið 

eða það sem þeir kalla að „bara komast“ á leiðarenda, Copenhagenize sem miðar að því að 

leiða hjólreiðafólk um hjólalreinar að svo miklu leyti sem það er unnt, öruggari leið bendir 

hjólreiðafólki á leiðir fjarri umferð, græna leið sem fer með hjólreiðafólk um leiðir með 

„snert“ af náttúru og síðast hljóðláta leið þar sem hjólreiðafólk er gert kleift að „heyra 

raunverulega í Ipod-inum“ eins og segir á síðunni. Í fljótu bragði virðist leiðarval eðlilegt og 

upplýsingar og útskýringar greinargóðar á síðunni. Hins vegar er ekki hægt að sjá hvaða 

aðferðafræði leiðarvalið byggir á. Haft var samband við eigendur síðunnar en það bar engan 

árangur.  

Hjólavefsjá býður upp á marga möguleika og það gerir einnig sú aðferð sem hér hefur verið 

kynnt. Mögulega væri að velja sérstakar leiðir fyrir þá sem æfa hjólreiðar og vilja krefjandi 

leiðir. Jafnframt væri mögulegt að velja leiðir sem leiða hjólreiðafólk um staði þar sem 

mengun er lítil og gæti þá hentað astmasjúkum eða þeim sem ekki þola þá mengun sem 

fylgir útblæstri bíla. Vindur hefur lítið verið rannsakaður í tengslum við hjólreiðar en komið 

hefur fram að hann hefur áhrif á hjólreiðafólk og getur verið hindrun. Skjólsælar leiðir væri 

hægt að draga sérstaklega fram á hjólavefsjá. Vetrarfærð og viðhald á göngustígum er 

mörgum hugleikið og hefur áhrif á raunveruleg gæði hjólaleiða. Mögulegt væri að velja 

hjólaleiðir sem eru í forgangi hvað varðar snjóruðning og söndun. Nú um þessar mundir er 

verið að koma á fót upplýsingakerfi sem veitir raunupplýsingar í rauntíma um snjómokstur í 

Reykjavíkurborg og tengjast GPS-staðsetningartækjum. Þeim upplýsingum væri hægt veita 

inn á hjólavefsjá þannig að hjólreiðafólk gæti valið leiðir sem ekki aðeins eru í forgangi heldur 

raunverulega væri búið að ryðja og sanda. Þá væri hægt að draga fram sérstakar 

staðbundnar aðstæður á hjólaleiðum og birta á hjólavefsjá. Dæmi um það eru umfangsmikil 
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gatnamót eða erfiðir hjallar að klífa á hjólaleiðum eins og brattar brekkur. Af sama meiði eru 

staðbundnar viðgerðir eða framkvæmdir á hjólaleiðum sem ýmist tefja eða skapa hættu fyrir 

hjólreiðafólk. Raunupplýsingar í rauntíma, líkt og fjallað var um í tengslum við kort sem sýndi 

snjóruðning, gæti hugsanlega hjálpað fólki við að velja leiðir. 

Möguleikarnir er margir en vinna þyrfti með aðferðina enn frekar og aðlaga hana að því 

þema eða þeim kostum sem leiðum er ætlað að hafa. Mat á gæðum hjólaleiða og 

hjólavefsjár eru nátengd hjálpartæki fyrir hjólreiðafólk sem miða að því að auka þægindi 

þeirra sem velja að hjóla í borginni og eru um leið hvatning fyrir fleiri til að hjóla. Aukin 

þjónusta og upplýsingagjöf við hjólreiðafólk er mikilvægur þáttur í því ferli. Bættar 

hjólasamgöngur stuðla að auknu vægi hjólreiða og um leið að fjölbreyttara 

samgöngumynstri, líkt og skipulagsyfirvöld í borginni stefna að.  
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9 Lokaorð 

„Reiðhjól eiga ekki heima á götunni“. Þessi orð heyrast ósjaldan í tengslum við umræðuna 

um hjólreiðar og aðstæður fyrir hjólreiðar. En hvar á hjólreiðafólk að vera? Að sumu leyti er 

það rétt að reiðhjól fara illa á akbrautum en að öðru leyti er það ekki rétt og í vissum 

tilfellum fara reiðhjól vel á akbrautum. Það er rétt að akbrautir eru fyrst og fremst hannaðar 

með þarfir vélknúinna ökutækja í huga, en ekki reiðhjóla. Bílar eru þung og hraðskreið 

farartæki en reiðhjól eru létt og hægfara í samanburði við bílinn. Ökumaðurinn er vel varinn 

inni í járnskel en hjólreiðafólk er berskjaldað í hnakknum. Hins vegar er hjólreiðafólki 

fullkomlega heimilt að hjóla á götunum (Reglugerð um gerð og búnað reiðhjóla nr. 57/1994) 

en ber að halda sig hægra megin í göturýminu. Akbrautir geta verið eina leiðin á milli 

ákveðinna staða. Þá geta götur verið góður staður til að hjóla á, þar sem umferð er lítil eða 

hæg. 

Þegar hjólið kom fyrst fram voru það helst lélegir slóðar og malarvegir sem hindruðu för 

hjólreiðfólks. Fast undirlag var það sem hjólreiðafólk þurft helst á að halda til að geta hjólað 

leiðar sinnar. Með bílaöldinni og fram til dagsins í dag er það ekki skortur á malbiki sem helst 

hindrar för hjólreiðafólks heldur hröð og þung umferð (Jacobsen, Racioppi og Rutter, 2009). 

Sambúð akandi og hjólandi er grunnstef í umræðunni um hjólreiðar. Hvernig verður jafn 

ólíkum fararkostum komið fyrir í nútímasamfélagi? Á liðnum árum hefur skipulag borga 

miðað fyrst og fremst að því að greiða götu einkabílsins. Í dag koma sífellt fleiri fram og draga 

viðvarandi skipulag í efa. Þeim fer fjölgandi sem segja að bílmiðað skipulag skerði 

raunveruleg lífsgæði. Þeir benda á að lífsgæði felist meðal annars í því að geta hæglega 

gengið á milli staða, notast við almenningssamgöngur eða hjólað. Núverandi skipulag skerðir 

möguleikana til þess. Á sama tíma fer þeim fjölgandi sem hjóla, þrátt fyrir að aðstæðurnar 

séu ekki fyrir hendi. Bent er á að sú þróun sé jákvæð, með tilliti til umhverfissjónarmiða, 

lýðheilsu og almennri ásýnd borga og bæja (Gehl, 2010). Með öðrum orðum þá telst það nú 

til lífsgæða að geta hjólað daglegar ferðir.  

Vandamálið sem blasir við er að núverandi skipulag er ekki í stakk búið til að taka við 

stórauknum fjölda hjólreiðamanna. Verkefni skipulagsfræðinga er að takast á við þann vanda 

og finna hjólinu farveg í gatnakerfinu. Tvær leiðir hafa verið mest áberandi í þeim efnum. 

Fyrri kosturinn er að sameina hjólreiðafólk og ökumenn í göturýminu (Forrester, 1992; 2001). 

Inntak þeirrar leiðar er að á akbrautum sé hjólreiðafólk sýnilegra ökumönnum og ökumenn 

því meðvitaðri um hjólreiðafólk í umferðinni fremur enn þegar hjólreiðafólk er á hjólareinum 

eða hjólavísum eða aðgreint að öðru leyti frá akandi umferð. Í þessu samhengi er til dæmis 

bent á að þegar ökumaður tekur hægri beygju á gatnamótum og þverar hjólarein sem heldur 
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áfram yfir gatnamótin, þá skapast slysahætta. Sú leið hefur til að mynda verið farin í Norður-

Ameríku og kalla mætti Ameríkuleiðina. Hins vegar hefur sú leið ekki orðið þess valdandi að 

hjólreiðar hafi náð verulegri fótfestu. Þvert á móti hafa hjólreiðar sem samgöngumáti þar átt 

erfitt uppdráttar og lítill árangur náðst við að fjölga hjólreiðafólki eða auka hlut hjólreiða í 

daglegum ferðum fólks (Furth, 2012).  

Hin leiðin sem farin hefur verið er að koma fyrir sérstökum hjólaleiðum og aðgreina 

hjólreiðafólk frá umferð ökutækja þar sem því verður komið við. Þá leið mætti kalla 

Evrópuleiðina, en sú leið hefur meðal annars verið farin í þeim löndum og þeim borgum sem 

mestur árangur hefur náðst við að auka hlut hjólreiða í samgöngukerfinu, eins og áður hefur 

verið bent á. Ítrekað kemur fram í rannsóknum og könnunum að hjólreiðafólk kýs fremur að 

hjóla fjarri bílaumferð (Pucher og Buehler, 2012a; Furth, 2012). Mengun og hávaði, auk 

yfirvofandi slysahættu, sem fylgir mikilli bílaumferð, eru stressvaldar og til þess fallnir að 

draga úr ánægju af hjólreiðum.  

Þegar Ameríkuleiðin og Evrópuleiðin eru bornar saman er svarið við spurningunni „hvar á 

hjólreiðafólk að vera?“ augljóst. Reynslan af aðgreiningu er mun betri og vænlegri til að 

fjölga hjólreiðafólki og stefna ætti að því að aðgreina hjólreiðafólk að mestu frá annarri 

umferð. Hjólreiðafólk ætti því helst að vera á sérstökum hjólaleiðum fremur en á akbrautum. 

Þessi fullyrðing er í samræmi við niðurstöður könnunarinnar og það sem fjallað hefur verið 

um í þessari ritgerð. Ef samgönguhjólreiðar eiga að ná fótfestu verða ákveðnir þættir að vera 

til staðar. Fyrir þarf að vera þéttofið net hjólaleiða um borgina. Hjólaleiðir verða að vera vel 

hannaðar og sniðnar að aðstæðum á hverjum stað. Þannig geta sérstakar hjólabrautir átt við 

til að tengja saman borgarhluta. Hjólareinar geta átt við ýmsar safngötur eða stofnbrautir. 

Hjólavísar geta hæglega átt við íbúagötur. Í sumum tilfellum eru sérstakar aðstæður óþarfar 

með öllu. Það gæti átt við um margar fjölfarnar götur og torg í miðbæ Reykjavíkur eða í 

Hafnarfirði, svo dæmi séu tekin. Fyrst og fremst þurfa hjólaleiðir að vera auðveldar yfirferðar 

og öruggar. Eigi reiðhjólið að standast samanburð við einkabílinn þarf það einfaldlega að 

vera eðlilegasti og hagkvæmasti kosturinn.  

Síðast en ekki síst þarf að hafa í huga að umhverfi á hjólaleiðum skiptir máli. Áhugavert og 

aðlaðandi umhverfi er líklegt til að auka á ánægjuna af ferðinni en ánægja skiptir miklu máli í 

þessu samhengi. Flestir þeirra sem hjóla, njóta þess að hjóla og sækjast eftir ákveðinni 

upplifun af hreyfingu og útiveru sem er ekki svo fjarri þeirri náttúrupplifun sem svo margir 

sækjast eftir: Næði, andagift og nálægð við sköpunarverkið (Fox, 2010; Haraldsson; 2012). Í 

því er einmitt galdurinn fólginn að mínu mati. Hjólreiðar eru skemmtilegar og gefandi og 

með því viðhorfi er best að nálgast viðfangsefnið og leita úrlausna og leiða til að auka vægi 

hjólreiða í samgöngukerfinu. Það þarf að horfa á hjólreiðar frá víðu sjónarhorni og frá 

mörgum hliðum – ekki síst mannlegu hliðinni. Fyrir suma eru hjólreiðar samgöngumáti en 

fyrir svo marga eru þær endurnærandi og mannbætandi. 
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